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VERGi D0ZENLENMESI



YENi
VERGi DÜZENLEMELERi
NE GETiRiYOR

Türkiye'yi enkaz ve yangın halinden kurtarmak -iddiasıyla başa
gelen gerici-baskıcı AP iktidarı, emekçilere karşı giriştiği
ekonomik ve politik saldırıların etkisini hafifletmek için belli
yollara başvurmaktadır.

Siyasi iktidar özellikle gerçekleştirdiği görülmedik zamlar
karşısında şaşkına düşen emekçileri sözde koruyacak bazı
önlemleri aldığını açıklamaktadır. iktidarın "emekçileri koruyo
rum" iddiasıyla giriştiği önlemlerden biri yeni vergi•düzenlemele-
ridir. • •

iktidar asgari geçim indirimini asgari ücret düzeyine çıkarma
iddiasıyla vergi yasalarında belli değişiklikleri içeren tasarıları
TBMM'ne sunmuştur. Tasarılar Millet Meclisi Bütçe ve Plan
Komisyonunda görüşüldükten sonra Millet Meclisinde ele
alınacaktır. Ancak bu çalışma hızıyla tasarının Mecliste
tartışılmasının oldukça uzayacağı açıktır. Vergilerde yapılacak
yeni düzenlemeleri kamuoyuna duyururken Maliye Bakanı şu
noktalara ağırlık vermiştir:

"... yerıl düzenlemeler, ülke ekonomisinin bulunduğu bu kötü
durumdan kurtarılması yolunda alınan son ekonomik kararların
bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğini taşımaktadır.

"...en başta amaçladığımız hedef,. enflasyonun vergi sistemi
üzerindeki tahribatını gidermek ve vergi sistemine işlerlik,
etkinlik, verimlilik ve adil olma özeli iki erini tekrar kazandır
maktır..

• "Asgari ücret ve MEYAK kesintileri vergi dışı bırakılmıştır.

"Gelir vergi -tarifesi vergi yükünü azaltacak şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

"Kıdem tazminatlarındaki istisna tutarı 24 aydan 30 aylığa
çıkarılmakta ve çalışılan her yıl için ödenecek tutarın birinci
derecenin son kademesinden emekli olan bir memurun her yıl
için alacağı emekli ikramiyesini aşmayan kısmı vergi dışı
bırakılmıştır.
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"Katma değer vergisi getirilmektedir.

"Şirketler üç yıl içinde yatırımlarda kullanmak kaydıyla, yıllık
karlarının % 20'si oranında bir yatırım fonu ayırabilecekler ve bu
fon kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.

"Belediyelerin gelirleri yeniden düzenlenecektir."

Maliye Başkanı vergi düzenlemelerine ilişkin açıklamalarında
"getirdiğimiz değişiklikler bir bütündür ya tamamı yasalaşır, ya
da biz yalnız bir bölümünün yasalaşmasını önleriz," demiştir. Bu
sözler yeni vergi yasa taslağının yasalaşmasının akibetini
belirsizleştirmektedir.

Siyasi iktidarın "bordro mahkumlarını vergi cenderesinden •
kurtaracağız" sözleri ile sunduğu ve ilk anda kandırıcı görünen
yeni vergi düzenlemeleri gerçekte ücretliler için yeni tuzaklar
getirmektedir.

Ancak bunları tartışmadan önce verginin ne olduğunu, bug0nk0
vergi sisteminin sınıfsal temellerini kısaca tartışmamız gerek
mektedir.

VERGi NEDiR?

Vergi bilimsel tanımında da belirtildiği gibi zora dayalı bir
alımdır. Verginin bir adı da zor alımdır..
Sınıflı toplumlarda sömürücü sınıfların baskı aygıtı olan devlet
aracılığıyla vergi alınır. Vergi yasalarını yapanlar verginin kimden
ne kadar ve nasıl alınacağına karar verenler siyasi iktidarı elde
tutan egemen sınıflardır. Elbette vergi yasaları onla,rın çıkarlarını
yansıtacaktrr.

içinde yaşadığımız türden sınıflı toplumlarda verginin büyük
çoğunluğunu ödeyenler sömürülen sınıflardır. Toplanan vergile
rin nasıl harcanacağına karar verenler ise siyasi iktidarı elinde
tutan egemen sınıflardır.

Bu anlamda vergiler, ulusal geliri yeniden dağıtan ve başta
tekelci kapitalistler olmak üzere egemen sınıflara değer
aktarımını gerçekleştiren, onlara kaynak yaratan araçlardır. Yani
sömürüyü devam ettiren ve artıran araçlardır. •
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Vergi sorununda önemli olan eksik _vergi ödemeleri ya da vergi
kaçakçılığını dile getirmek değildir. Önemli olan vergi yasalarının
sınıfsal niteliğini görmektir.

iki türlü vergi alınır: 1. Dolaylı vergi, 2. Dolaysız vergi.

Dolaylı vergiler, yani vasıtalı vergiler, hizmetlere ya da
tükettiğimiz mallara konan vergilerdir.. Tekel vergisi, işletme
vergisi ... gibi. Biz bu vergileri; sözgelimi sigara, tüpgaz, şeker,
rakı alırken, elektrik kullanırken ödemiş oluruz.

Dolaysız vergiler, yani vasıtasız vergiler, gelirlerden alınan
vergilerdir. Gelir vergisi, . kurumlar vergisi, mali deng-e
vergisi. ..gibi.

Do_laylı vergiler gelir farklılıklarına bakılmadan herkesin "eşit"
biçimde vergilenmesini getirdiğinden en adaletsiz vergi türüdür.
Dolaysız vergiler ise uygulamada gerçek anlamda çoklukla
ücretlilerden alınan bir vergi türüdür.

işçi sınıfı tarih sahnesine çıktığı ilk. günden itibaren vergi
yükünün emekçilerin sırtına bindirilmesine karşı çıkmış ve vergi
yükünün azaltılması için mücadele etmiştir.

işçi sınıfı daha 1866 yılında 1.Uluslararas_ı işçiler Der_~eği'nin
(!.Enternasyonal) "Cenevre Kongresi Delegelerine Oğütler"
belgesiyle vergilere ilişkin şu temel görüşleri kabul etmiştir:

. "a) Vergilerin toplanma biçiminde yapılacak hiç bir değişiklik,
· sermaye ile emek arasındaki ilişkilerde önemli bir değişiklik
yapamaz.

"b) Bununla beraber; iki vergi sistemi arasında bir tercih yapma
, durumunda, dolaylı vergilerin tamamiyle kaldırılmasını ve yerine
genel dolaysız vergilerin konmasını öğütleriz."

VERGi YASALARININ SINIFSAL NiTELiĞiNiN SONUCU·
VERGi YÜKÜ iŞÇiLERiN, MEMURLARIN,
YOKSUL KÖYLÜLERiN OMUZLARINDADIR.

T.C.Anayasasının 61. • maddesi "herkes kamu giderlerini
karşılamak üzere mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür"
6



der. Ayrıca, "zenginlerden çok, yoksullardan az" vergi alınarak
gelir eşitsizliğinin kısmen önleneceği söylenir.

Vergiler devlet bütçesinin başlıca kaynağıdır.

Egemen sınıflarca getirilen vergi yasalarının sınıfsal niteliğinin
sonucu vergi yükü işçilerin, memurların, topraksız .ya da az
topraklı köylülerin, küçük üreticilerin omuzlarına yıkılmıştır.

Emperyalistlerle işbirliği yapan ve "milliyetçiliği", "vatanseverli
•ği" kimseye bırakmayan tekelci kapitalistlerin, orta burjuvazinin,
büyük tüccarların, tefecilerin ve özellikle toprak ağalarının

. ödedikleri vergiler gelirlerine göre hiç denecek kadar azdır.

Maliye Bakanlığının açıklamalarına göre 1925-1972 yılları
arasında toplam vergi gelirlerinin % 62'sini dolaylı vergiler
oluşturmuştur. Türkiye'de dolaylı vergi yükü tüketicilerin büyük
çoğunluğunu oluşturan emekçilerin sırtındadır. .

Dolaylı vergi, gelire bakılmadan alınan vergidir. Sözgelimi 5.400
TL brüt asgari ücret alan blr işçi de günde ortalama içtiği 2 paket
sigaranın vergisini öder, aylık kazancı 3 milyon TL olan fabrikatör
Ahmet Sömürmezoğlu da günde 2 paket sigaranın vergisini öder.

..
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Dolaysız gelir vergisi. ,de gerçek anlamıyla Ocretlilerfn omuzuna
yıkılmıştır. Türkiye'de gelir ve vergi yükü dengesizliği Maliye
Bakanlığının rakamlarına göre hazırlanan asaötdakl tabloda
açıkçagörülecektir:

Toplam Gelir
Hane içindeki Gelir içindeki Vergisi içindeki
Yüzde Payı Yüzde Payı Yüzde Payı

Ücret Gelirleri 35,0 28,3 63,9
i

Kar, faiz, rant 16,5 41,2 35,6(kira) gelirleri

-
Küçük Üretici 48,5 30,5 0,5
Gelirleri

TOPLAM 100,0 100,0 100,0

Ücretlilerin gelir içindeki payı yüzde 28,3 olduğu halde bugünkü
vergi sistemine göre toplam gelir vergisi içindeki payları yaklaşık
yüzde 64'dOr. .

Maliye Bakanlığı rakamlarına göre TO,rkiye'de beyannameli gelir
vergisi mükelleflerinden tıoyok tüccar ve sanayiciler kişi başına
yılda ortalama 14.790 TL, büyük toprak sahipleri, çiftçiler kişi
başına yılda ortalama 8.202 Tt.serbest meslek sahipleri ise kişi
başınayılda ortalama 12.646 TL,gellr vergisi ödemektedir. .
8
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Oysa 5.400 TL asgari 0cret alan bekar bir işçi ayda 1.363 TL,
9.600 TL brüt aylık ücret alan evli 3 çocuklu bir işçi ise yılda
35.816 TL gelir vergisi ödemektedir.

Gerçekte kapitalist toplumda devletin almış olduğu tüm
vergilerin kaynakları emekçi kitlelerin yarattığı değerler olduğun
dan, ücretlilerin vergi yükünü hesaplamak bir bakıma anlamsız
olmaktadır. •

VERGiLERiN KESiLME BiÇiMi
SINIFSAL ÇIKARLARI SERGiLEMEKTEDiR

işçi ve memurların gelir vergileri, ücretleri ellerlne geçmeden, bir
kerede ve peşin olarak kesilir. Kapitalistlerin, büyük tüccar ve
sanayicilerin, serbest meslek sahiplerinin gelir vergileri ise, vergi
dairelerine bildirmiş oldukları kazançlar üzerinden en az 4, en
fazla 23 ay içinde değişen 3 taksitte sonra ödenir.

Türkiye'deki sürekli enflasyon, Türk Lirasının sürekli değer kaybı
ve 23 ay içinde devlete ödenecek verginin piyasada çalıştırılma
sından doğacak kar ya da getireceği faiz gözönüne alınırsa
kapitalistler, serbest meslek sahipleri, ücretlilere göre en az %
50 daha az vergi ödüyorlar demektir.

Mali Denge Vergisinin kesilme biçimi de sınıfsal çıkarları
yansıtmaktadır. Ucretliler sigorta primi, gelir vergisi, damga
vergisi ve hatta mali dengi vergisi (MDV) üzerinden MDV'ni peşin
olarak ödemektedirler. Kapitalist, serbest meslek sahipleri ise
ticari ve diğer kazançların neti üzerinden MDV ödemektedirler.

Sözgelimi 9.600 TL brüt aylık alan 3 çocuklu bir işçinin eline
geçen net ücret 5.172,90 liradır. Bu işçi 252 lira MDV öder. Aynı
net karı elde eden bir patron ise 5.173 lira üzerinden 155.20 "lira
MDV"öder.

işçi açısından MDV için geçerli olan 1200 liralık indirimi de
·hesaba katarsak işçinin ödediği MDV iki misli demektir.

• Bugün MDV'nin % B0'ini ücretliler öder durumdadır.

Damga Yergisi de işçi ve memurların sırtına yıkılmıştır.

---Sözgelimi 5.400 TL brüt asgari ücret alan bir ücretliden binde
4'ten 21,60 TL peşin damga vergisi kesilir.

9
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Ancak 5.400 TL kira ticari gelir ya da başka her torla bir hak 3
liralık damga puluna tabidir. Biri diğerinin 7 katı.

Vergi Tarife ve Cetveli 1963'de yasalaşmış, 1963'den bu yana da
günün koşullarına göre değiştirilmemiştir.

En az geçim indirimi ise her asgari 0cret ilanında biraz daha
işçilerin aleyhine işleyen bir mekanizma olmuştur.

10 yıl önce aylık asgari ücret 240 lira iken, en az geçim indirimi
300 TL idi. .O zamanlar asgari ücret alan bir işçi gelir vergisi
ödemez, yalnızca 1 liralık damga vergisi öderdi. Oysa bugün
5.400 TL asgari 0cret alan bekar bir işçi ayda 1363 TL gelir vergisi
21,60 TL damga vergisi, 126 TL mali denge vergisi ödemektedir.

Gelir vergisi yasasına ilişkin olarak yasanın sınıfsal çıkarları
yansıtan yönlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:
• işçi ve memurların vergi kaçırma olanakları yoktur. Ama
kapitalistler ve serbest meslek sahipleri diledikleri biçimde
vergi kaçırma olanağına sahiptirler.

• işçi ve memurlar işe gidiş, dönüş paralarını, seyahate
çıkabilirlerse yol ve . otel paralarını cepten ödeler. Toplu
sözleşmelerindeki taşıt paraları da vergiye tabidir. Ama
kapitalistler ve serbest meslek sahipleri gezi masraflarını gider
olarak yazarlar. Yurt dışı turistik gezilerini iş gezileri olarak
gösterebilirler, otel paralarını gider olarak yazabilirler. Ücretliler
ulaşım giderlerini, özel taşıtlarının giderlerini cepten öderler.
Diğerleri ise her türlü taşıt giderlerinin yarısını ve yıllık
amortismanlarının tamamını gider olarak gösterebilirler.

• Ücretliler sendika aidatlarını, mesleki örgütlere yaptıktan
ödentileri ücretten düşemezler. Ama kapitalistler işveren
sendikalarına ödedikleri aidatları vergiden düşmemeleri gerekir
ken rahatlıkla düşmektedirler.

• işçi ve memurlar okudukları mesleki gazete, dergi, kitap gibi
yayınları cepteki para ile alırlar. Diğer gelir sahipleri fatura ile

• bunları gider olarak gösterebilirler.

• Ücretliler için meslekleri ile ilgili haberleşme, temsil, ağırlama
gibi giderler söz konusu değildir. Kapitalistler ve serbest
meslek sahipleri ise bu tor harcamaları gider olarak yazabilirler.

• ücretlilerin çeşitli kuruluşlara, vakıflara yaptıkları bağış ve
yardımlar, vergi dışı tutulamaz. Ama kapitalistler gelirlerinin %
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5'ine kadar varan bağışları karlarından düşeblllrler. Ondan
sonra gazatelerde bir haber görürüz: "Ünlü iş adamlarımızdan
Bay Mehmet HAKYEMEZ... vakfına 3 milyon lira bağışladı."

• Yurt dışına ihracatı teşvik etmek amacıyla mal ihraç eden
kapitalistlere % 45'e kadar vergi iadesi yapılır. Ama o malları
üreten işçilere vergi iadesi yapılamaz.

Bu liste uzayıp gid_ebilir:

Vergi alımındaki sınıfsal kayırmalar sonucu Türkiye'de vergi
ayrıcalığı, olan holdinglerin sayıları hızla artar. Asgari ücretle
çalışan bekar bir işçi bir yılda yalnızca gelir vergisi olarak 16356
TL öderken 9-10 köye sahip bir toprak ağası 1000-2000 TL vergi
öder.,Harcadığı para dillere destan olan bir banker, bir işadamı ya .
dfftanınmış bir sanatçı, han, hamam, otel, ticarethane sahibi
zarar ettiğini beyan eder.

Ve ardından vergi dairelerinin duvarlarında şu yazıları görürüz:
"Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır", 1'iradesiyle kendini vergilen
diren halk millettir''.

"Parayı veren düdüğü çalar', derler. Vergilerin büyük çoğunluğu
nu ödeyen emekçiler düdüğü çalamaz. Odenen vergilerin nereye,
ne kadar, nasıl harcanacağına karar verenler işçiler, memurlar,
kısacası emekçiler değildir.

Kısacası vergiler, bugün özel bir sömürü yolu olarak
işlemektedir.

YENi VERGi DÜZENLEMELERi TEKELCi SERMAYENiN
iSTEMLERi DOĞRULTUSUNDADIR

TBMM'ye sunulan Mali istikrar Vergi Yasa taslağı ücretlilerin
vergi yükünü hafifletir görünürken gerçekte tekelci sermayenin
çıkarlarını yansıtmaktadır..

TISK'in, TOSIAD'ın, MESS'in vergilere· ilişkin istemleri yeni
taslakta gerçek anlamıyla yer almıştır. Taslak bugün önemli bir
oy potansiyelini oluşturan ücretlileri görünürde sevindirecek
yapıdadır. Oysa gerçekte taslak işçi sınıfına bir saldırı
niteliğindedir.

AP iktidarının son ekonomik önlemlerini, fiyatlara yaptığı zammı,
iş9I kıyımlarını, antl-demokratik baskı ve uygulamaları, baskı

12
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yasalarını, "eşel mobil" tasarısını; kıdem tazminatı fonu tasarısı
hazırlıklarını gözardı etmeden, Meclis Büçte ve Plan Komisyonu
na sunulduğu biçimiyle vergi yasa taslağını iktidarın ücretli
düşmanı politikasını açıklamak lçln.daha yakından inceleyelim.

ASGARi ÜCRETiN VERGİ DiŞi
BIRAKILDIĞINA iLiŞKiN SÖZLER YALANDIR

Hükümet ücretliler ile, tüccar, toprak sahibi çiftçi, serbest
• meslek sahiplerini aynı vergi tarifesindeki oranlar üzerinden
vergilendirmektedir.

Bekar ücretlilere yılda 46.800, evli ücretlilere 61.200, evli bir
çocuklu ücretlilere 68.400, evli iki çocuklu ve daha fazla çocuklu .
ücretlilere yılda 75.600 TL vergi indirimi getirilip "asgari ücretin
üstündeki tutarı bile vergi dışı bırakıyoruz" kandırmacasına
başvuru Imaktadır.

Tasarıya göre bugün 5400 TL olan yasal asgari ücret ile çalışan
bekar bir işçiden yine vergi kesilecektir. Yarın asgari ücret 7160
TL'nin üstüne çıktığında evli ve çocuklulardan da vergi kesileceği
açıktır. Öyleyse asgari ücretin vergi dışı bırakıldığı yolundaki
sözler aldatmacadır.

Bugün yürürlükteki asgari ücret günde 180, ayda 5400 TL'dir.
Sigortalı işçiden% 12 oranında sigorta primi kesilir.

5400 TL'den kesilen sigorta primi 648 TL'dir. Vergiye esas matrah
4752 TL'd1r. Hazırlanan yasa tasarısı ile değiştirilmek istenen
31.madde: "Mükelleflerin günde 80, ayda 2400, yılda 28800 TL'yi
aşmayan gelirleri vergiye tabi tutulmaz. Gerçek ücretlerin
vergilendirilmesinde günde 50, ayda 1500, yılda 18.000 TL ayrıca
indirilir", denilmektedir. Öylese asgari ücretle çalışan bekar bir
işçinin gelir vergisine esas kazancından 2400 + 1500 = 3900 TL
indirim yapılacaktır.

Demek !<i vergiye esas kazanç 4752-3900= 852 TL olacaktır.

Yasa tasarısı ile değiştirilen 103. madde hükmüne göre 1.000.000
TL'ya kadar gelirlerden % 45 vergi kesileceğine göre; asgari
ücretle çalışan bekar bir işçinin aylık kazancından 852x0,45 =
383,40 TL vergi kesilmiş olacaktır.

Demek ki, asgari ücret vergi dışı kalmıyor, işçi ve emekçi
halkımıza yalan söyleniyor.
14
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Tasarının genel gerekçesinde, hükümet programında belirtilen·
ilkelere koşut olarak asgari ücretin vergi dışı bırakıldığı
belirtildiğine göre bu yalan hükümet programına rağmen
söylenmektedir.

ASGARİ GEÇiM iNDiRiMiNiN
SADECE AiLE REiSiNE UYGULANMASI
ANAYASANIN EŞiTLiK iLKESiNE AYKIRIDJR

Vergi yasası tasarısında asgari geçim indirimi muafiyetinin
yalnızca aile reisine uygulanacağı, evli 2 çocuklu ve ikisi de
çalışan karı-kocanın yıllık toplam gelirlerinin 93.600 TL'si vergi
dışı kalacağı açıklanmıştır.

Halen yürürlükte olan Gelir Vergisi Yasasına göre, karı-koca
ücretli olarak çalışıyorsa enaz geçim indirimi yalnızca aile reisi
olarak tanınan kocanın ücretine uygulanmaktadır. Kadın yalnızca
tüm ücretlilere uygulanan özel indirimden yararlanabilmektedir.

Oysa bekar olunması halinde enaz geçim lndlrlrn! kadın-erkek
tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Çalışan kadın, evlendikten
sonra adeta cezalandırılarak daha fazla vergi ödemek zorunda
bırakılmaktadır. Bu durum Anayasa'nın 12. maddesindeki
cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin herkesin yasa önünde eşit olduğu
ilkesine aykırıdır.

Çalışanların vergi yükünü hafifleteceği öne sürülen bu vergi yasa
tasarısının Anayasaya aykırı söz konusu hükmü içermesi onun ne

_ genJi çcı.l ışanlar yararına ,olabildiğinin, de bir göstergesidir. •

Halen en az geçim indiriminin yıllık tutarı bekar çalışan için 1800
TL olduğundan evlendiğinde bu indirimden yoksun kalan kadın

• yılda 178 TL fazla vergi ödemektedir. Yeni vergi yasa tasarısının
yapılan düzenlemelerle ayda 6.300 TL'yi vergi dışı bırakacağı
daha önceden belirtilmiştir. Bunun yıllık tutarı 75.600 TL'dir.
Çalışan karı ve kocanın en az· geçim indiriminden eşit
yararlanması halinde bu tutarın 108.000 TL olması gerekir.

Evli ve 2 çocuklu bir ailede bu miktarın 93.600 TL olacağının
söylenmesi çalışan kadının evli olduğu lçln yılda 6480 TL daha
fazla vergi ödemesi anlamına gelmektedir. Bu çalışan kadının
ailesi için de bir gelir kaybıdır. (Yasa tasarısına göre 1 milyon
liraya kadar olan yıllık gelirlerin % 45'i vergi olarak alınacağından
108.000-93.600 = 14.400 TL 14.400x0.45 =6.480 TL)
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Kapitalist toplumun kadını erkekten aşağı ve erkeğe tabi gören
zihniyeti bu tasarıyla bir kez daha somutlanmaktadır. Dışarda
çalışmasının yanısıra, evde de çalıştığı iki kat fazla yyıpranıp.
yorulduğu için kendisine ek bir ödemede bulunulması gereken
kadın daha çok vergi ödemekle yükümlü kılınmaktadır. Bu
apaçık eşitsizlik ve haksızlığa karşı çıkmak, çalışan kadının ve
erkeğin . vergilemede eşit ilkelere tabi olmasını istemek,
çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini istemek
kadar önemlidir.

. YASA TASARISI iLE iKiDEN FAZLA
ÇOCUKLU ÜCRETLiLER CEZALANDIRILMAKTADIR

Gelir Vergisi Yasasının 31. Maddesinde yapılan değ işi ki ikle en az
geç.im indirimi ücretliler için götürü indirim olarak adlandırılmak
ta, işçi için ayda 2400, eşi için ayda 1200, çocukları içinde ayda
600 TL ile birlikte ayda 1500 TL de özel indirim getirilmektedir.
Arıcak çocuklar için ayda 600 TL olarak getirilen indirim en fazla

·, iki çocuk için uygulanacaktır. Dolayısıyla Hükümet bugünkü
yasada bile 5 çocuğa kadar indirim uygulanmasına karşın, ikiden
fazla çocuğu olan ücretliyi cezalandırmak istemekte ülkemizde
ortalama işçi ailesi büyüklüğünün 5,65 kişi olduğu gerçeğini
gözardı etmektedir.

HÜKÜMET iKRAMiYELERE, YAN ÖDEMELERE GÖZ DiKMiŞTiR

Gelir Vergisf Yasasının 103. maddesinde yapılan değişikliğin
gerekçesinde vergi tarifesinin günün sosyal ve ekonomik
şartlarına uygun bir biçimde yeniden düzenlendiği belirtilmekte,
104maddedeyapılan değişikliğin gerekçesinde ise vergiye tabi
gelirirı yıllık .toplamından yeniden düzenlenen ve götürü indirim
adı verilen enaz geçim indirimi düşüldükten sonra, 103. maddede
yazılı oranlar uygulanarak verginin yıllık hesaplanması kuralı

· getirilmektedir.

Yapılar. değişiklikle, ikramiye, fazla çalışma ücreti v.b. tüm yan
ödemeler ücretle birleştirilerek vergilendirilecektir. •

VERGi KAÇIRANLAR ÖDÜLLENDiRiLMEKTEDiR

Ü?r~t(!l~re _''.asgari ücret vergi dışı kalıyor", yutturrnacası ile -
~ot~~u ındırım adı altında sunulan enaz geçim indirimi gerçek
ındırım adı altında, tüccarlara, çiftçilere, serbest meslek
16



sahiplerine de getirilmektedir. Yıllık beyanname ile "istediğin
kadar ver, istediğin zaman ver" mantığı ile bir yılın vergisini
yasal olarak ikinci yılın sonuna kadar üç eşit taksitle ödeyen,
dolayısiyle enflasyon, nedeniyle vergiyi düşük ödeme olanağına
sahip oldukları yetmezmiş gibi yılda .ortalama 14.261 TL vergi
ödeyen, 1977 yılında verilen beyannamelere göre% 73'0 1 milyon
TL altında gelir bildiren bu vergi yükümlülerini hükümet, "etkin
vergi denetimini gerçekleştirip kaçırılan vergllerl cezası ile
birlikte almak şöyle dursun" ödüllendirmek istemektedir.

Hazırlanan yasa tasarısı ile 31. maddede değfşiklik yapan 4.
maddenin 2. fıkrasına· göre yıllık beyanname veren gelir vergisi
yükümlülerinin a) Tedavi giderleri, b) lkametahtarı için ödenen
kiraları, c) Özel borçlara ilişkin faizleri, d) Kişisel sigortaları ile
mal varlığına iliş~in sigorta primleri, e) Sigortalı mal varlığ_!nın
sigortaca karşılanmayan hasar tamir ve telafi giderleri, f) Ozel
davalar için ödenen vekalet ücretleri, g) Mal alım ve satımında
ödenen komisyonlar, h) Özel hizmetçi, ahçı, bahçıvan, şoför ve
benzeri sigortalı müstahdem ücretleri gerçek gider toplamının %
40'ını aşmamak koşulu ile 1 milyona kadar gelirlerde bildirilen
gelirin% 20'sini geçmemek koşuluyla gelirlerden lndlrllecektlr.

1 milyondan fazla gelirlerde 9 milyona kadar her 1 milyon için %
20 oranından% 2 indirim yapılacaktır.

Bu fıkra ile bu tür yıllık beyanname veren mükelleflerin bugünkü
tarifeye göre % 60 olan vergi nispeti alabildiğince düşürülmüş
olacaktır.

örneğin 500.000 TL gerçek gider gösterip 200.000 TL'yi vergi
matrahından düşen 1.000.000 TL safi gelir elde eden bekar
tüccara uygulanacak vergi ayda 25.000 TL vergiye esas kazanç
eldeeden ve yılda 100.000 TL ikramiye ve sosyal yardım alan evli
iki çocuklu bir işçiye uygulanacak vergi oranından azdır.

Asgari ücretle çalışan bekar işçinin vergiye esas kazancından %
45 oranında vergi kesilirken, 3 milyon TL vergiye esas kazanç
elde eden bekar bir tüccardan 1.200.000 TL'lik gerçek gider
göstermesi durumunda% 51 oranında vergi kesilecek dolayısı ile
bugünkü tarifeye göre vergi oranı % 9 oranında azaltılmış
olacaktır.

"iNDEKSLEME" TAM ANLAMI iLE KANDIRMACADIR

Mali istikrar Yasa Tasarısındaki bir değişiklikle Muhasebe
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Umumiye Yasasının 39. maddesi yeniden düzenlenmektedir.

Yapılan değişikliğin gerekçesinde "Vergi sistemimize yönelik
eleştirilerin başında sistemin ekonomik hayattaki gelişmeleri
özellikle fiyat artışlarını izleyememesi gelmektedir. Son yıllarda
ülkemizin karşılaştığı büyük boyutlu enflasyon vergi sistemimize
esneklik kazandıracak bir düzenlemenin yapılmasını zorunlu
kılmıştır" denilmektedir.

Yapılan düzenleme ile vergi resim ve harç yasalarında
a) Maktu olarak yeraian vergi. resim. harç,pay, ücret ve cezalar,
b) Matrah, değer, bedel ücret, hasılat, gelir kazanç irat, matrah
ve gelir dilimleri istisna ve indirim rakamlarının fiat artışlarını
lzleyebllecek biçimde her yıl yeniden belirlenmesi hükmü
getirilmekte, Ticaret Bakanlığınca yayınlanan Toptan Eşya Fiyat.
indeksi esas alınarak katsayıların saptanacağı ve bu katsayıların
bütçe yasalarında gösterileceği belirtilmektedir.

. Yasalaşması durumunda bile bunun uygulanması Bakanlar
Kurulunun istemi ve belirlediği oran üzerinden olacağı için
uygulanması zorunlu bir hüküm olamayacaktır._

Yapılan değişikliğe göre Katsayılar Ticaret Bakanlığınca
yayınlanan "Toptan Eşya Fiyat indeksi" yıllık ortalamaları
kullanılarak hesaplanacak, bu hesaplama indekslenecek rakamın
yürürlüğe girdiği yılın ortalaması 100 kabul edilerek "Yayınlan
mış son 12 ayın ortalarnasrru'' bu rakamla bölmek suretiyle
yapılacak ancak katsayı küsurları uygulamada dikkate alınmaya
caktır. ,

Örnek vermek gerekirse Ticaret Bakanlığının doğru olmayan ve
indeks_ sayılarının belirlenmesindeki malların toptan fiyatlarını
gösteren indeksinin 1980 -yılı ortalaması 3250 TL, 1981 yılı
ortalaması 5.950 TL ise katsayı
5.9503.250 : 1.83 rakamına göre hesap edilecektir.

Madde hükmüne ve madde gerekçesindeki açıklamaya göre tam
sayılar esas alınıp, küsurlar o yıl değerlendirilmeyeceğine göre
1,83 rakamından 83 atılacak katsayı olarak tamsayı olan 1 esas
alınacak, yani 1981 yılında bu madde uygulanmayacaktır.

Demek ki bu madde, hükmü toptan eşya fiyat indeksine göre
yıllık fiyat artışlarının ancak % 100 olması durumunda Bakanlar
Kurulunun istemi üzerine uygulanabilecektir.
18
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Bu durum, madde gerekçesinde "fiyat artışlarını izleyebilecek_
şekilde her yıl tesbit edilecektir" şeklinde açıklandığına göre
iktidar ülkemizde toptan eşya fiyatları yıllık artışlarının % 100
veya% 1 00'ün üzerinde olacağını kabul etmektedir.

Öyleyse Hükümet enflasyon oranını % 50'ye indirmek amacı ile
hazırlandığını söylediği ve içinden ard arda devalüasyon çıkan
ekonomik önlemler paketinin iflasını şimdiden açıklamaktadır.

ASGARi ÜCRET ALAN ışct iLE TÜCCAR SANAYiCi, TOPRAK
SAHiBi ÇiFTÇi AYNI ORANDA VERGiLENDiRiLECEKTiR

Enflasyonun vergi sistemi üzerindeki tahribatını gidermek,
böylece vergi sisteminin daha adil, basit, verimli ve esnek bir
yapıya kavuşturmak amacından kalkınıldığı genel gerekçede
belirtilmesine karşın yasa tasarısı ile değiştirilen Gelir Vergisi
Yasasının 103. maddesine göre Gelir Vergisine tabi gelirlerden

1 milyon TL'ye kadar % 45
3 milyon TL'nin 1 milyonTL'si için 450.000 TL fazlasından% 55
6 milyon TL'nin 3 milyon TL'si için 1.550.000 TL fazlasından %65 • •

10 milyon TL'nin 6 milyon TL'si için 3.500.000 TL fazlasından %
~ •
10 milyon liradan fazlasının 10 milyon lirası için 6,5 milyon
fazlasından % 65
oranında vergi alınacaktır.

Bu tarife değişikliği, 1.963'den· bu yana değiştirilmeyen
yürürlükteki vergi tarifesinin enflasyon nedeni ile ücretleri. tam
anlamı ile budamasını asgari ücretle çalışan bir işçinin % 28
oranında vergilendirilmesini giderici nitelikte değ,ildir.

Tarife ile ı milyon TL'ye kadar olan gelirlerden %. 45 oranında
vergi kesilmesi öngörülürken, düşük gelir dilimlerinde enflasyo
nun yaptığı aşınma gözden kaçırılmak istenmiştir.

1963'de uygulamaya konulan ve de halen uygulanan tarifedeki
ge(jr dilimlerinin enflasyonla uğradığı aşınmayı göstermek yasa·
tasarısının· düzenleniş biçimi ve amacından kaynaklanan
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gerçekleri gizleyici niteliğini açığa çıkartmak için anlamlı
olacaktır.

Yürürlükteki tarifede gelir dilimleri ve vergi oranları şöyledir:

GELiR DiLiMLERi

ilk·
Sonraki..

2.500
2.500
5.000

15.000
30.000
60.000

: 150.000 p~

225.000
225.000
285.000

VERGi ORANI(%)

10
15
20
25
35
45
55
60
65
68

-:,•··.
Şimdi 1963 yılında yürürlüğe giren vergi tarifesindeki gelir
dilimlerini 1963'0 başlangıç olarak alan lstanbul Ticaret Odası
tarafından hazırlanan • (gerçek fiyat artışlarını göstermeyen)
lstanbul Şehri ücretliler geçinme indeksinin Ocak 1980 indeks
sayısı ile çarparak, • gelir dilimlerinin enflasyon nedeni ile
uğradığı aşınmayı ortadan kaldırıp tarifeyi başlangıç düzeyine
getirelim.

GELiR DİLiMLERi VERGi ORANI(%)

ilk 2.500 X 2037,3
50932 10100 =

• Sonraki 2.500 X 2037,3 = 50932 15100
5.000 X 2037,3 = 101865 20100

15.000 X 2037,3= 305595 2q
100

~x2037,3 = 611190 35• 100

20



ı'

DOLAYLI VERGi



Aynı şekilde 1963 yılında uygulanan enaz geçim indiriminin
(ücretli için yılda 1.080 TL, eş için 720 TL,- her bir çocuk için yılda
360 TL) evli üç çocuklu bir işçi ailesi için enflasyon nedeni ile
uğradığı aşınmadan arındırarak bugünkü düzeyini belirleyelim:

Ücretli için yılda

Eşi için yılda
üç çocuk için yılda

TOPLAM YILDA

1.080TL

720TL
1.080 TL

2.880 TL

2.880x2037,3 = 58674yrlda; Ayda58674 = 4.890TL
100 12

Buna göre 1963'de yürürlüğe konan bugünkü tarifenin ve
1963'deki enaz geçim indirimi düzeyinin enflasyon nedeni ile
uğradığı aşınmayı giderirsek Ocak 1980'de

10.000 TL brüt aylık ücret alan evli üç çocuklu bir işçiden 391 TL

15.000
20.000
25.000
30.000
40.000

TL
. TL
TL
TL
TL "

il

"

1.097 TL
2.097 TL
3.182 TL
4.432 TL
6.932 TL

vergi alınması gerekir.
Oysa Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile.

10.000 TL brüt aylık ücret alan ev üç çocuklu bir işçiden
·1s.ooo TL " " "
20.000 TL " "
25.000 TL 11

"

30.000 TL "
40.000 TL " - " "

vergi kesilecektir.
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Buna göre Hük~m~tin ~a_zırl~dığı yasa tasarısında getirdiği,
enflasyonun vergı sıstemı üzerındeki tahribatını giderme sözleri
ö~ü-~d~ s~~ayicilerin, büyük tüccarların, büyük çiftçilerin, esnaf
gorunumlu para babalarının çıkarlarını gizleme çabasıdır. •

KIDEM TAZMiNATLAR! GASPEDiLMEK iSTENMEKTEDiR

Yürürlükteki Gelir Vergisi Yasasının 25. maddesinin işten çıkma
ve çıkarılma tazminatlarındaki vergi bağışıklığını düzenleyen 7
numaralı bendi değiştirilmekte ve maddenin sonuna 10 numaralı
bend eklenmektedir.

Maddenin değişiklik gerekçesinde "ihbar tazminatlarının kanu
nen ödenmesi zorunlu olan miktarları vergi dışı bırakılmış, bu
arada kıdem tazminatına ilişkin istisnanın uygulanmasına açıklık
ve basitlik kazandırılmıştır" denilmektedir.

Oysa getirilen madde ile istisnanın uygulanmasına açıklık ve
basitlik kazandırıldığı gerekçesine sığınılarak kıdem tazminatla
rının vergi bağışıklığı günümüzdeki düzeyinin blle altına
indirilmekte, kıdem ve ihbar tazminatlarının dışındaki toplu
sözleşmeler ile sağlanan işten çıkarılma tazminatlarının tümü
vergi kapsamına alınarak% 45'i budanmak istenmektedir.

Yasa tasarısının yasalaşması durumunda kıdem tazminatları
hizmet süresi otuz yıl olan birinci derecenin son kademesinden
emekli olacak bir memurun Emekli Sandığı Yasasına göre
alabileceği ikramiyenin 1 /30'u ile çalışılan yılın çarpımı sonucu
bulanacak tutarın üstünde ise% 45.oranında vergilendirilecektir.

Yürürlükteki yasanın 25. maddesinin 7. bendi vergi bağışıklığını
24 aylık tazminat tutarı olarak belirlenmesine karşı iş Yasasındaki
kıdem tazminatı 0st sinırını (yürürlükteki asgari ücretin 7,5 katı)

. vergi bağışıklığı sınırı olarak belirleyen yüksek mahkeme
kararlarının Anayasa Mahkemesi tarafından 0st sınırın 15. Nisan
1980'den başlayarak kaldırılması kararından sonra geçersiz
olacağını gören hükümet; kıdem tazminatındaki üst sınır
kalktıktan sonra vergi bağışıklığı için sınır getirmek istemektedir.

Vergi bağışıklığının sınırlı olarak bile sadece kıdem ve ihbar •
tazminatlarına uygulanması iktidarın, kıdem ve ihbar tazminatları
dışında toplu sözleşmeler ile elde edilen diğer işten çıkma ve
çıkarılma tazminatlarının budanmasını istediğini göstermekte, bu
durum ikramiye, sosyal ödemeler ve diğer yan ödemelerin
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ücretler gibi% 45 vergilendirilmesi, ihbar tazminatlarının sadece
yasa ile ödenmesi zorunlu olan tutarı kadar vergiden bağışık
sayılması hükümleri ile birlikte düşünülürse toplu sözleşme
yapma özgürlüğünü sınırlandırma girişimlerinin vergi yasasına
yansıtılmış olduğu gör~~ •

Kıdem tazminatının vergi bağışıklığı sınırı olarak devlet
. memurlarının emeklilik sandığından alacağı emeklilik ikramiyesi
tutarının esas alınması yolundaki düzenleme sermaye örgütleri
nin 1966 yılında açıkladıkları ve de günümüze dek her fırsatta
yineledikleri kıdem tazminatlarının emeklilik ikramiyesine
dönüştürülmesi yolunda,!ı;t>istemlerini dile getirmektedir.

TISK, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon unun
ortaklaşa hazırladıkları "iş Yasası Tasarısı ve Bazı Maddeler
Hakkında Görüşümüz" başlıklı 1966 yılında yayınlanan broşürde
kıdem tazminatının bir ihtiyarlık ikramiyesi olarak, ancak yaşlılık
aylığı olmaya hak kazanıldığı anda ödenmesi görüşü savunul
muştur. CHP Ağırlıklı iktidar döneminde hazırlanan iş Yasası
değişiklik tasarısı ile de kıdem tazminatı fonu oluşturularak
kıdem tazminatlarımız gaspedilmek istenmiştir.

işte kıdem tazminatlarındaki vergi bağışıklığı konusunda AP
azınlık iktidarının getirdiği bu düzenleme, kıdem tazminatlarını
devlet memurlarına ödenen· emeklilik ikramiyesi tutarı ile
sınırlandırmak ve kıdem tazminatı fonunu kurarak kıdem
tazminatının ancak malüllük, yaşlılık aylığı almaya hak
kazanılması veya ölüm anında ödenmesini sağlayacak kıdem
tazminatı hakkımızı elimizden almayı amaçlayan hazırlıkların ön
adımııı olmaktadır.

ıscı VE EMEKÇiLER ÜZERiNDEKi
DOLAYLI VERGi YÜKÜ ARTTIRILMAKTADIR

iktidar "Mali lstikrai. Yasası" adını verdiği vergi yasalarında
yapılan değişiklikleri içeren yasa tasarısının kamu oyuna
sunuluş~nda en az geçim indiriminin asgari ücret düzeyine
91k~r:ııdıgı yutt~rmac<l:sı~_a sarılarak sermayeye getirilen önemli
ındı~ım ye muafıyetlerı gezden kaçırmak istemiş bu arada dolaylı
vergııerın arttırılmasının, tüm zorunlu gereksinmelerimize ek
ver~ı de_~ek olan katma değer vergisinin işçi ve emekçilere
getırecegı vergi yükünden hiç söz etmeyerek gerçekleri
halkımızdan saklayabileceğini sanmıştır. •
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Avrupa EkonomikTopluluğuna tam üyelik için yıl sonuna kadar
başvurulacağını açıklayanlar, işletme ver'gisi uygulamasındaki
vergi kayıp ve kaçaklarını görmezlikten gelerek belge alıp verme

• düzeninin işlememesine, etkin vergi denetiminin bilinçli olarak
gerçekleştirilmemesine karşı AET'n[n dayattığı bir vergi tora olan
Katma Değer Vergisini, lüks tüketim mallarından alınan vergi
oranını önemli ölçüde azaltmak zorunlu • tüketim mallarını
vergilendirmek biçiminde tek oranlı olarak ülkemize ithal etmek
istemektedirler. •

Yaş sezbe ve meyva iı"e su dışında ekmekten, ete, sote kadar
üreticiden parekende satışa kadar yapılan her türlü gider ve
konulan karlar üzerine her aşamada eklenecek olan Katma de9er
vergisi, işçi sınıfı ve emekçi halkın tüm zorunlu yaşama
gereksinmeleri fiyatlarının artmasına yol açarken, sermaye
sınıfının lüks tüketim malları üzerinden ödediği vergiyi
azaltacaktır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde bile zorunlu tüketim
malları ile kamunun verdiği hizmetler tümüyle verql dışı bırakılır.
veya çok düşük oranlarda vergilenir, lüks tüketim mallarından
kendi aralarında oran farklılaştırılması yapılarak yüksek oranda
vergi alınırken Katma Değer Yergisini zorunlu tüketim malları
üzerinden % 10 gibi yükselt"" oranda ülkemize ithal etmek
isteyenler, işçinin, köylünan,' yoksul sofrasını daha da
küçültmeyi, kapitalistin, tüccarın, büyük çiftçinin karısının·
kürkünden, mücevherinden,, parfümünden, kristallerinden daha
az vergi almayı amaçlamaktadırlar. • •

Katma Değer Vergisi ile yatırım mallarının maliyetine giren ve
alışta ödenmiş olan vergi • üretilen malların satış bedelleri
üzerinden ta~ edilen vergiden indirim yolu ile· indirilecek,
böyleiikle sermaye y9ğun endüstrilerin gelişmesi sağlanacaktır.

..~ -
Yatırımlar ve genel giderler dolayısı ile ödenen vergilerin geri
alınabilmesi tekellerin elinde büyük tcnlann birikimine yol
açacak, bu işletmeler yatırım v~ işletme sermayesi olarak önemli
kaynaklara kavuşurken emek yoğun·, teRnolojilerin kullanıldığı
orta ve küçük işletmelere göre daha çok vergi indiriminden
yararlanmış olacaklardtr.ı ,_ ,· •

,·· ,··· i,:'

Eksik kapasite ile üretim yapıp ürettikleri' malların fiyatlarını
istedikleri gibi belirleyerek kaii.rlarını en üst düzeyde gerçekleşti
rebilen tekellerin sabit sermaye yatırımları işçi sınıfı ve emekçi
halkın sırtından zorunlu tasarruf şeklinde karşılanacaktır.
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Sermaye yoğun endüstrilerin gelişmesi çığ gibi artan işsizler
ordusuna yeni işsizlerin katılması sonucunu da beraberinde
getirecektır. •

Mali istikrar Yasa Tasarısına eklenen geçici madde ile vergi
resini ve harç kanunlarında maktu olarak yer alan vergi-resim harç
ve cezaları on kat arttırmaktadır. •• • •

Bu madde ile akaryakıt fiyatları öçıemli oranda artacak, maktu
resim ve harçlara getirilen artışıa;•1şçinin enıekçinin hak araması
ekonomik anla~~~ enqellenrniş olacaktır.

Bir işçinin istifası lçln hazırlanacak Noter kağıtlarından 1 TL olarak
alınan Değerli Kağıtlar Vergisi 10 TL, maktu harç 100 TL olarak
uygulanacaktır. •

Bu durum sendikaların örgütlenme giderlerine gelen önemli
artışla sendikaların mali olanaklarına göre ya örgütlenmelerini
sınırlandırmaları veya tam anlamı ile örgütlenme yapamamalarını
da beraberinde getirecek, böylelikle işçilerin Anayasal hakkı olan
sendika s_~çme özgürl_Oğünün kullanılmaz hale getirilecektir.

idarenin· haksız keyfi tutumları karşısında devlet memurlarının
Danıştay'da dava açmaları, bu davalar için ödenecek harçların 1 O
kat attırılması ile olanaksız olacak, devlet memurları keyfi
sürgünlere, kıyımlara karşı Anayasal haklarını kullanamaz
duruma getirilecektir. •

Kapitalistlerin, tüccarların, büyük toprak sahibi çiftçilerin özel
davaları için ödedikleri vekalet ücretlerinin vergiden indirilmesi
getirilirken, harçlarla getirilen artışlarla işçilerin sendika seçme
özgürlüklerinin eng!'lllenrı:ıesJ., _memurların idarenin keyfi sürgün
ve kıyımlarına karşı· hak arayamamaları Demirel iktidarının
Anayasal hak ve özgürlüklere yönelik tavrını da sergilemektedir.

KAPiTALiST SINIFIN VERGi YÜKÜ AZALTILMAKTADIR

'Yürürlükteki Kurumlar Vergisi oranı % 50'ye çıkarılmaktadır.
Ancak Dağıtılmayan Kurum Kazançlarındaki stopaj ve Mali
Denge Vergisinin kaldırılması ile vergi yükü % 7,6 oranında
arttırılmış görünmesine karşın, getirilen finansman fonu ve
devlet tahvili gelirlerinin bütün toplam oran içinde vergi dışı
kalması ile sermaye şirketlerinin vergi yükü bugünkü düzeyin bile
altında düşürülmektedir,
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Bugün 100 TL kurum kazancı elde eden bir şirket bu kazancından
25 TL Kurumlar Vergisi, 3 TL Mali Denge Vergisi ödemektedir.

Bu kurumun kazanç dağıtmaması durumunda yapması gereken
gelir vergisi stopajı % 20, yani 14,4 TL'dir. Dolayısı ile 100 TL
Kurum Kazancı elde eden bu şirketin kazanç dağıtmaması
durumundanthal vergi yükü 28 + 14, 4 ==42,4 TL olmaktadır.

Getirilen yasa tasarısı lıe.. ·4ağıtılmayan ..kurum kazançlarında
stopaj yapılması ile Mali ,p~nge Vergisi. kaldırılarak Kurumlar
Vergisi oranı % 50'ye çıkarılmakta, böylelikle 100 TL Kurum
Kazancı elde eden bir şirketin bu kazancını dağıtmaması
durumunda bugüne göre 7 ,6 TL daha . fazla vergi ödemesi
gerekmektedir. - _ - . . • : _.;:- . .

Ancak yasa tasarısında yer alan ili. madde ile· Kurumlar Vergisi
Yasasına 8. maddeyi izleyen "Finansman Fonu"na ilişkin
mükerrer 8. madde eklenmektedir.

Buna göre yatırım indiriminden yararlandırılmaları onaylanmış
yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere sermaye
şirketleri ile Kooperatif Kurum Kazancının·'% 20'si' oranında
finansman fonu ayrılarak bu fonu kurum . kazancından
indireb i IecekI erdir.

Ayrıca yatırım indirimi belgesine haiz başka yatırımcı sermaye
şirketleri veya yatırım bankalarının nama yazılı hisse senetlerinin
satınalınmasında kullanılan fonlarda yatırım da kullanılmış
sayılacaktır. -

Dolayısı ile bu olanaktan yararlanmayacak şirket katmayacaktır;~. .. ,, . ;,. .• ' ' . \ ..•.~

Bu maddeden yararlanan 1··00'TL0

k(ifürn"ii~irip(elde ed~~- ij'irket~n
vergi yükü ise şöyle olacaktır.•..;_;:.·,:_:'..,.','.·,, :, ·, .. • _ ~-.: . _ ~

. - . .• v " J • , ~ _ ➔' ,· ...... , ,_,r.,,~ ..... , '"

Kurum Kazancı 100

Finansman Fonu
(Kurum Kazancının% 20'si) 20

OC .;,-c• !,,fj"t.'J :eigıeV ·,c.ın·P;'.,.ı}! ~,-~,.,1

Kurumlar Vergisi Matrahı ,-,G,::,;-ı ıncı,,80 ·: -. ,,;.,n ,; ,:,: •
'./ : ~ lf°"\/

KurumlarVergisi% so,,
Vergi Yükü 40
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Görüldüğü gibi hazırlanan yasa tasarısı ile sermaye şirketlerinin
vergi yükü arttırılmariıakta, azaltılmaktadır.
Ay~ıcı ';>ugün _kuru~lardan karpayı ilde edenler bu geliri diğer
gelırlerıyle bırleştırerek normal gelir vergisi tarifesine tabi
ol_~rken, tasarı karpayı için tek bir oran (% 25) getirmektedir.
Boyl_e~~ kuru_mlar kanayılla gelir. elde eden kişilere (kurumlar
vergısı ıle g~lır vergısınden sonra) kalan net gelir yükseltilmiş ve
toplam vergi yükü hafifletilmiş olmaktadır.
Yatırım ·indiriminden yararlandırılması onaylanmış yatırım
projelerinin finansmanı için "Finansman Fonu"nu getirecek
kurum kazancının % 20 sinin vergi dışı kalmasını sağlayan yasa
tasarısında, yatırım indiriminin Anayasaya aykırı yapısını
giderecek tüketim malları üreten işletmeler ile montaj sanayii
yerine yatırım ve sermaye malları üretecek işletmelerin yaptıkları .
yatırımın yarattığı ek istihdama göre vergi indiriminden
yararlanmasını getirecek hiçbir düzenlemeye rastlanmamaktadır.

Oysa Gelir Vergisi Yasasında düzenlenen yatırım indirimi .
ülkemizin toplumsal koşullarına uygun bir teşvik önlemi değildir.

Yatırımlarda emek yoğun teknikler yerine sermaye yoğun
teknikler özendirilmektedir.

Ayrıca indirimin sadece büyük yatırımlara, öz sermaye ve tahvil
finansmanına tanınması, küçük işletmelerin bu özendirme
önleminden yararlanmasını önlemiş daha çok eski ve yerleşmiş
·işletmelerin yararlandırılması sonucunu getirerek devlet eliyle
tekeller yaratılmıştır. • M';

Şimdi de eski MESS Başkanına bağlanan dairenin verdiği onay
ile yatırım indiriminden yararlanacak .ve de yararlanan tekellere
kurum kazançlarından % 20 oranında vergi indirimi sağlanmakta-
dı~ •

.4··'' \

KIRA, ~ISSE-SEN-EÔI VE TAHViL cfaLIRI
ELDE EDENLERiN VERGi YÜKÜ AZALTILMAKTADIR

. ~._: ."j ;-, • . ..

Hazırla~an Y~sa tas~rısı_Jı.~.kira, hisse senedi ve tahvil geliri elde
edenlerı_n b\J gelırlerınf ~yıllık beyannamede göstermeleri
zoru~lugu kaldırılmakta ve getirilen önemli vergi yükü indirimi
ve~gılem~ açısından_ büyük bir basitlik ve kolaylık
saglandıgı gerekçesı ardında gizlenmek istenmektedir.
28
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Yasa tasarısına göre kira gelirleri % 25, hisse senedi gelirleri %
25, mevduat faizi ile tahvil faizleri sadece % 30 oranında
vergilendirilecektir.

Bugün hamiline yazılı hisse senetleri ve tahviller yolu ile önemli
ölçüde vergi kaçırılmaktadır. '

Yasaya göre öz sermaye faizinin vergiye tabi olmasına karşın
hamiline yazılı tahvilleri. çıkaran firmalar kendi tahvillerini alarak
özsermayeleri üzerinden vergisiz faiz elde edebilmektedirler.

Yürürlükteki yasanın ilgili maddesine göre; yıllık beyannameye
ithali zorunlu olan· bu gelirlerle birlikte diğer gelirlerin
birleştirilerek vergilendirilmesi . zorunlu iken, getirilen ya:.;a
tasarısı ile bu gayrimenkul ve menkul sermaye gelirlerinin
beyannamede bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmakta, ücretlinin
ücret ve ikramiyesinden % 45 vergi kesilmesi getirilirken, kira,
hisse senedi gelirleri elde edenler % 25, mevduat ve tahvil faizi
elde edenler % 30 oranında vergilendirilirken, bu tür gelir· elde
edenlerin gelirlerini yıllık beyannamelerine eklememeleri nedeni
ile var olan vergi kaçakçılığı yasallaştmımsktadır.

YASA TASARISI iLE ESNAF GÖRÜNÜMLÜ
PARA BABALAR! iLE BÜYÜK ÇiFTÇiLERiN
VERGi KAÇIRMALAR! YASALLAŞTIRILMAKTADIR

Yasa tasarısına eklenen geçici maddenin (a) fıkrası ile vergi resim
ve harç kanunlarında maktu olarak yer alan vergi resim, harç ve
cezalarla, bu konulardaki gelir matrah değer, bedel, ücret, hasılat
kazanç istisna ve irat rakamları on katına, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 18. maddesindeki hadler 20 katına, 13 ve 19.
maddelerindeki hadler ise 5 katına çıkarılmaktadır.

Bu madde ile getirilen artışla götürü vergilendirmeden yararlanan
esnaf görünümlü para babaları ile büyük toprak sahibi çiftçilerin
vergi kaçırmaları yasallaştıı'ildığı gibi, bu kişilerden diğer
kesimlere zarar aktarımının devamı da sağlanmaktadır.

•· l

1975'de götürü usulde ~ergilendfrffen ticaret\1e serbest meslek
erbabının gelir vergisindeki payı % 0,5; • götoro usulde •
vergilendirilen bir perakendeci, şehirlerarası yolcu taşıması
yapan bir otobüs sahibinin aynı yılda ödsdiği vergi ortalama 312
TL, büyük çiftçilerin ise ortalama 8.202 TL'dir. •
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Bu kesimlerin bir yılda ödediği vergi asgari ücretle çalışan bir
işçinin bir ayda ödediği vergi ile bir yılda ödediği vergi tutarı
arasında değişmektedir.

Köy lşİeri Bakanlığınca yapılan 1970 Tarım sayımı qeçlcl
sonuçlarına göre tarımla uğraşan 4.126.000 aileden % 31 'nin bır
karış bile toprağı yoktur.

Topraklı ailelerin % 75,1 'i topraklarının % 29,6'sını (aile başına
ortalama 1-50 .dönürn), geriye!kalan % 24,9'u toprakların %
70,4'ünü işlemektedir.

DPT Gelir Dağılım'ı araştırmalarına göre tarım kesiminde çalışan
kişilerin % 91 'i asgari ücretin çok altında (asgari aylık 37,30 TL
ile azami aylık 1.847,10 TL arasıda) gelir elde etmektedir.

Gerçi bu rakamla·a kendi tüketimleri için ürettikleri eklenmemiş
tir. Ama bu, oranlarda önemli bir değişiklik yapmayacaktır.

Sadece yukarda belirtilen rakamlar bile tarım kesiminin büyük bir
kısmının -küçük çlttçlnln- herhalde vergi kapsamı dışında
kalac~ğımgöstermeye yeterlidir.

Tarım sektörünün G.S.M.H'dan cari fiyatlarla aldığı pay ise 1974,
1975 ve 1976 yılları itibariyle sırasıyla 105 milyar, 136 milyar ve • -
160 milyardır. Bu yıllara ait ödediği vergide yine sırası ile 392

• milyon, 474 milyon ve 1976 için tiOO milyonun üstündedir. Tahsil
edilenverginin yüzde dağılımı ,2'.nin altındadır.

Yukarıda verilen rakamlar bile tarım kesiminde varolan vergi
. J<açakçı\ığının boyutlarını gözler önüne sermektedir.
-:--·-: • • • . ..: ·. 'f."~::J t,:_'";'."'" ' -:_ i ı'.1'

Bu kaçakçılık, vergi muaflığı sınırlarının geniş tutulması ile
birlikte vergiye tabi olan gelirlerden de gerekenin çok altında

".vergi ödenrnesl.; ,vergiye; esas· kazançların gizlenmesi için
başvurulabilecek. pek· çok açık kapı bırakılmış olmasından
sürdürülmektedir. .

Bunların başlrcaıan şö.y,te. :malar:ı.abil:lr, .s tt •
••· .. ·., •'ı=: ,,;ı't"":ı'~.• •=t~)ct ·: :.;ı:-"ır,-

1- Giderlerin>gerçek·li'ğin
1i' a'raşt;'rrnak' zordur, yükümlü pek çok

düzmece gider._göste~ip belgeye !:>ağlayabilir.

2- Tarımda ücretler vergiye ve sigortaya tabi olmadığından
gerçek usule tabi olan çiftçi yanında çalışanların sayısını fazla
göstererek giderlerini kabartabilir.
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3- Tarımda işletme defteri usulünde stoklar gelir sayılmaz
işletmeler yıl içindeki satışlarından bir kısmının stokta olduğunu
iddia ederek vergilerini erteleyebilirler;

Ertesi yıllarda da bunu yapmalarını ve en sonunda saklanan
malın telef olduğunu iddia etmelerini önleyecek bir denetim yolu
da konmuş değildir.

4- Yükümlü götürü ve gerçek:ıusuller arasında. geçiş yapmak
hakkına sahiptir. Gerçek usULY!!!arında giderlerini, götürü usul
yıllarında da gelirlerini toplayarak (malları satmadığını stokladı
ğını iddia ederek) vergiye tabi geliri zaman içinde çok düşük bir
düzeye indirebilir.

5- Götürü gider usulünde giderlerin ürün değerinin % 70'indtm
aşağı olmayacağı kuralı . bundan daha düşük gider yapmış
çiftçilerin vergiye esas kazancını azaltmaktadır. •

Götürü ·gider emsali için genel bir alt sınır konması hem vergi
adeleti, hem de etkinlik açısından yanlıştır.

"Adalet" açısından bu sınır çok verimli toprakların sahiplerinin
vergisini hafifletmektedir.

Etkinlik açısından ise tarımsal girdileri yoğun bir biçimde
kullanan, yani fazla emek, sermaye su ve gübre gerektiren,
tarımsal emek, sermaye ve gübrenin yoğun olduğu uğraşı türleri
aleyhine doğanın daha çok kullanıldığı. yaygın tarım türleri
lehine bir ayırım yaratmaktadır.

Doğal kaynaklar üzerindeki nüfus basıncının. gittikçe arttığı
ülkemizde tam aksine emek yoğun tarımsal uğraşı desteklenme-
lidir. • .~.ıı:. ; - • •

.. •.•• ..•

ı j l;.; İ• ..i

6- Tarım işletmeleri toprak lylleştirmesl.. ağaç· dikme, ileride
satmak üzere hayvan satın alma gibi yatırım niteliğindeki
giderlerini arttırarak gerçekte karda iken zarar yazabilirler.

Bütün bu sayılan yollardan tarırnda:zarar göstermek· o kadar
kolaydır ki, sonuç olarak sadece tarımdan alınması gerekli
vergiden çok azının alınması değil, zarar gösterilerek, başka
faaliyetlerden elde edilen kazançların da bu ·tararlara mahsup .
edilmesi olanaklıdır.

Böylece tarım faaliyetlerinin gelir vergisine (ve toplama kuralına)
dahil edilmesi gelir sağlamak şöyle dursun, başka faaliyetlerden
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elde edilen ,gelirlerinde tarım zararları ile mahsubuna sebep
olmaktadır. •

Hazırlanan yasa tasarısı ile götürü vergilendirme ve küçük çiftçi
kılıfına sığınanların vergi kaçırmasını . engelleyecek götür~
vergilendirme ve tarım kazançlarındaki vergilendirmenin vergı
kaçırmayı adete yasallaştırmak demek olan bugünkü olum~uz:
luklanna giderici hiçbir hüküm getirilmemekte, küçük çıftçı
muaflığın dahi yıllık satış bedeli tutan 5 kat arttırılarak 30.000
Tl'ye götürülük koşullarını belirleyen alımda 30.000 TL satışda
36.000 TL'yi aşmarnakuralıon kat arttırılarak 300.000 ve 360.000
TL'ye çıkarılmakta; nakliye işlerindeki 15.000 TL'lik yıllık; taşıma
ücreti tutarı 150.000 TL olmaktadır.

Bu madde ile zirai kazanç elde edenlerin götürü indiriminden
yararlanma sınırı olan yıllık 150.000 TL'den aşağı hasılat elde
etme kuralı on kat arttırılarak 1,5 milyon TL'ye çıkarılmaktadır.

Tarım kazancı nedeni ile vergi ödeyen çiftçilerin % 85'den
fazlasının 150.000 TL'den fazla gelir bildirmeyerek yararlandığı
götürü usulden yasa tasarısının yasalaşması durumunda bütün
büyük çiftçiler yararlanacak dolayısı ile tarım kazancı elde
.edenlerin tümü götürü usulde vergilendirilecektir.

Böylelikle tarım kazançlarının vergilendirilmesi konusunda var
olan kaçakçılığın arttırılarak sürdürülmesi yasallaştırılmakta,
götürü usule ve tarımda götürü ·gider kılıfına sığınarak vergi
kaçıran esnaf görünümlü pababaları ile büyük toprak sahibi
çitfçilerin işbirlikçilerinin kimler olduğu gözler önüne serilmek
tedir.

KAÇAKÇILARA, KARABORSACILARA; ISTIFÇ(LERE,
STOKÇULARA AF ÇIKARILMAKTADIR

Yasa tasarısına eklenen geçici madde ile servet bilciiriminde
bulu_nma~ zorunda olan gelir vergisi yükümlüleri, 1978 yılı için
verdıklerr beyannameleri yenileyebilecekler, servet bildirimine
yansıtılmayan veya eksik gösterilmiş servet unsurlarını bildirebi
leceklerdir.

Servet bildirimierinde yer' almayan ve vergilendirilmemiş
kazançlardan oluşan bu fark % 10 oranında vergilendirilecek ve
üç çeşit taksitte tahsil olunacaktır.

işte bu hüküm ile vergi sisteminde yeralan bir denetim aracı olan
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servet bildirimi etkisiz hale getirilmekte, 500 milyarı bulan ve
kaynağı istifçilik, karaborsacılıktan silah ve uyuşturucu madde
kaçakçılığına kadar uzanan kara servet yasallaştırılmakta bir avuç
kaçakçı, istifçi, karaborsacı için af çıkarılmaktadrır.

Konuyu daha iyi kavrayabilmek için servet beyanının niteliğini ve
tarihsel gelişimini incelemek gereklidir.

Servet beyanı bir vergi güvenlik önlemi -olarak ilk kez 1960'da. J
uygulamaya konmuştur. •

Bu önlem gelir vergisi yasasına konduğu zaman mükellefler
tarafından çok sert ve sürekli bir tepki- • ve direnme ile
karşılanmıştır.

Hatta Milli Birlik Hükümeti zamanında verilen servet beyanname
leri sonradan geri alınmış, yerine yeni beyannameler verilmiştir.

Buna rağmen servet beyannamesinden şikayetler devam etmiştir.
Nihayet bu usulü kaldıracağını. vaadeden parti iktidara gelince
bunu kaldıran ve yerine özel bildirimi koyan bir tasarı hazırlanmış (
Meclislerden de geçmiştir. Ancak Cumhurbaşkanınca usulsüzlük
nedeni ile geri çevrilen bir başka yasa ile aynı usule'tabltutulrnuş (
olduğundan bu tasarı da yasalaşmamıştır. Bundan sonra
hükümet tasarıyı yeniden yasama organından geçirmeye
çalışmamış ve servet bildirimi de yürürlükte kalmış_tır.

Öyleyse yıllık beyanname veren kapitalistlerin tüccarların büyük
toprak sahibi çiftçilerin sürekll-şikayetçl oldukları ve de bugün
onların siyasal temsilcileri tarafından yenilenmesi amaçlanan
servet bildirimi nedir?

S.,rve! !:!~yannamesi ticari, sina~_:?lrai faaJiy~tte bulunmak için
işe başlayan geİİi' :.:ırgisi .Y;ük~l}11,QL~.rinin . !ş!erine kçY,clu_ğ_u
sermayeyi ve diğer bazı kişisel seı=vı;t -~i!!ef!"llerınıayrıntılrtilarak
bildirilmesini amaçlar.

Her yıl yeniden verilen servet beyannameleri ile bildirdiği
servetindeki artış ve azalışlar J~~yanname ile bildirilen yıllık
gelirle tutarlı olmalıdır. ·, .,· • ,.. • • • • • .

Servet bildirimlerine _dayanan _vergi altrru servetteki artışlardan
hareket ettiğinden, yükümlüler için bu.denetlmderr kurtulmanın
iki yolu vardır.

1) İşe başlamada servetini olduğundan daha yüksek göstermek,
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2) Servetin gizlenemeyecek unsurları {taşınmaz, ticari sermaye
gibi) arttıkça ve bunları bildirilmiş gelirlerle açıklama olanağı
kalmadığı zaman gerçek dışı olumsuz servet kalemleri
bildirmek(yani borçlandığını iddia etmek.)

En büyük rahatlama olan birinci çarenin etkileri geçicidir.
Bildirimler ne . kadar eskiden beri alınmaktaysa başlangıçta
bildirilmiş olan servet abartmasının kaçakları kılıf hazırlama
olanağı o kadar zayıflar.

Zamanla hem yapılan gizlemeler bu hayali servet tutarını·
doldurur, • hem de artan fiyatlar bu abartmanın sağladığı
olanakları daraltır.

işte iktidar, yasa tasarısı ile getirdiği hükümle, servet
beyannamelerine sokulmayan, bu düzenin yasallık sınırları
içinde bile yasadışı sayılan ve vergilendirilmeyen kazançları hem
yasallaştırmakta hem de kaçakçıların, karaborsacıların, Istltçlle
rlrı, stokçuların yasadışı ve vergisiz kazanç elde etmelerinin
devamı için kılıf hazırlamaktadır.

Böylelikle kaçakçıların, spekülatörlerin, stokçuların, vergi
kaçıranların suç ortaklarının kimler olduğu bir kez daha gözler
önüne serilmiştir.

BELEDiYELERiN GELiRLERiNi ARTTIRICI DÜZENLEMELER
iŞÇi SINIFI VE EMEKÇi HALKA EK YÜK GETiRECEKTiR

Belediyeler yasasının eskimiş olması belediyelerin artan
hizmetlerinin karşılanması için başvurulan kaynakların yasal
yetersizlik nedeni ile kıtlığı bugün yadsınamaz bir gerçektir. - ---

~ev~ut .b?lediye g~!!r!er: şıstemi belediyelerin Anayasal
oz~l!!~!e~i,ıi ortadan kaldırıcı bir sistem olarak çalışmaktadır.
Toplam kamu gelirleri içinde Belediye Başkanları çalışanlarına
ücret dağıtabilmek için yılın önemli bir bölümünü ilgili
bakanlardan veya Başbakandan para istemek üzere Ankara'da
geçirmektedirler.

Vergi yasa tasarısı ile toplam· olarak Belediyelere 25 milyar liralık
bir kaynak aktarılmakla birlikte, temizleme ve aydınlatma harcı,
akaryakıt tüketim vergisi, yapı, ruhsat ve kullanma harcı, maktu
resim ve harçlar v.b.vergi ve harçlardan oluşturulan bu· kaynağın
önemli bir bölümü işçi ve emekçi halka yansıyacaktır.
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.Ayrıca yasanın ilan ve reklam resmini düzenleyen 21. maddesinin
dördüncü paragrafının değiştirilmesi ile getirilen ilan ve reklam
harçlarından işçi sendikalarının dernek ve meslek kuruluşlarının
muat tu~u_lmaıı:ası bu kuruluşların demokratik istemlerinin
vergılendırılmesı anlamında olup işçi sendikaları dernek ve
meslek kuruluşları adeta cezalandırılmak istenmektedir.

KAPiTALiZM SÜRDÜKÇE

ÜCRETLi KÖLELiK DE SÜRECEKTiR
':'➔ : '

üretimin toplumsal olarak gerçekleştirilmesine rağmen üretim
araçlarının özel kapitalist mülkiyette bulunduğu kapitalist
düzenin tekerleklerini döndüren kardır. Kapitalistlerin tek amacı
karlarını artırmaktır. Kapitalistler her yola başvurarak, farklı ücret
sistemleri kullanarak işçilere giden payı (ÜCRET) azaltmak,
kendilerinin el koyduğu payı (KAR) çoğaltmak isterler.

Kapitalistler sürekli olarak işçilerin en az gerekli olanla
yaşayabilmelerini sağ lavan bir ücret saptamaya çalışırlar.

Kapitalizm sürdükçe ücretli kölelik de sürecektir.

üretimin toplumsal niteliğine rağmen üretim araçlarının özel
kapitalist mülJtiyette bulunması, kapitalizmin temel çelişkisidir
ve bu çelişki işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasındaki uzlaşmaz
sınıf karşıtlığında yansır.

Kapitalist toplumda işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasında sınıf
mücadelesi vardır. '

işçi sınıfı bir yandan sömürüyü azaltma mücadelesi vermekte,
öte yandan sömürüyü yok etmek,_ ücretli kölelik düzenini ortadan
kaldırmak için mücadele etmektedir.

Bugünkü düzeyde vergiler özel bir sömürü yolu olarak
işleyecektir. Bugünkü üretim ilişkileri değişmedikçe "adil vergi"
sistemi diye bir şey olamaz. • Egemen sınıfların, büyük
kapitalistlerin, büyük tüccarların, büyük toprak •:sahiplerinin,
tefecilerin, vurguncularıı:ı iktidarda olduğu bir düzende temelde
hiç blr şey "adil" olamaz. :-çarikü ! bu· düzende+qeçerll olan
"adalet", burjuvazinin kendi aınıfçikarlanru yan~ıtan adalettir.

Siyasi iktidarlar emekçi halkın baskısı karşısında toplumsal
patlamaları önlemek için elbet zaman zaman vergi yasalarında
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belli rahatlamalar getıreceklerdir, bugün Tilrkiye'de yapurnak
istenen gibi. (Bu tor bir uygulama bile kolayca gerçekleşmemek
te, vergi yasası değişikliği -yıllardır ağızlarda çiğnenen bir sakız
olmaktadır). Ancak egemen sınıflar bir elleriyle verdiklerini
mutlaka bir süre sonra diğer elleriyle geri alacaklardır.

Gelir Vergisi Yasasında yapılacak değişiklikler işçilere özde hiç
bir şey sağlamayacaktır.

Unutmayalım ki, vergilerin toplanma biçiminde yapılacak hiç bir
düzenleme emek ile sermaye arasındaki ilişkilerde önemli bir
değişiklik yapmayacaktır.

Ama yine de, bu gerçekten harekle, bugünkü düzen sınırları
içinde vergi alanında vermemiz gerekli önemli bir mücadele
vardır.

DISK'in bu mücadeleyi yönlendiren ve vergi alanında işçileri
doğrudan ilgilendiren acil istemleri de şunlardır:

ENAZ GEÇiM iNDiRiMi
ASGARi ÜCRET DÜZEYiNDE OLMALIDIR

Kapitalist ülkelerin vergi yasalarında yer alan enaz geçim indirimi
işçiyi bir üretim aracı olarak gören ve bu aracın bakım
masraflarının vergi dııı tutulması yolundaki düşünüşün ,
ürünüdür. ıl •
lşgücünün yeniden üretimi için zorunlu gereksinmeleri sağlaya-
cak düzeydeki ücretin vergi dışı kalmasını getiren bu düşünüşün •
sonucu olarak enaz ~'eçim indirimi,.gelir vergisi yükümlülüğünün
başlangıç noktasını belirtir.

Kapitalist ülkelerde enaz geçim indiriJİ)i, işçilere içinde
yaşadıkları toplumda daha altına düşrneferl istenmeyen bir
yaşam düzeyi sağlayan ücret olarak tanımlanan asgari ücretin
vergi dışı bırakılması amacına yönelik işlev görmektedir..

Ülkemizin vergi sisteminde sermayeye, 1) Yatırım indirimi,
2) Hızlı amortismanlar, 3) Yenileme fonu, 4) Arazi ve arsa
amortismanları, 5) Değeri az malların hemen masraf yazılabilme
si, 6)Vergi borçlarının doğdukları yıldan sonra ödenmesi,
7) Kurum sığınağı ve yedekler politikası, 8) Holdingleşme,
9) imal edilen emtiada değerleme serbestliği, 10) Menkul kıymet
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satışlarının vergi dışı· oluşu, 11) Gayrimenkul satışlarının vergi
dışı oluşu, 12) Zararlı işletmeye ortak olunması, 13) Vergi tecili,
14) Mali Denetim sisteminin etkisizliği, 15) Vergi bağışıklıkları,
16) Vergi iadeleri gibi. .. önemli lrıdlrlrnler bağışıklıklar kolaylıklar
getirilmiştir.

Ocr~tlilere getirilen tek indirim ise bugün gülünç düzeyde olan
enaz geçim indirimidir.

işçi sınıfımız ve onun devrimci.sendikal örgütü DiSK, enaz geçim
indiriminin asgari ücret düzeyinde belirlenerek matrahdan
indirme şeklinde uygulanması gerektiğini yıllardan . beri
savunmaktadır.

Ancak enaz geçim indirimi asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir
derken, asgari ücretin bugünkü saptanış yönteminin sonucu
olarak oluşan olumsuz düzeyi anlaşılmamalıdır.

Asgari ücretin işçilerin daha altına düşmeleri istenmeyen bir
yaşam düzeyi sağlayan ücret olması gerektiği şöyle dursun
asgari ücretler 1475 sayılı iş Yasasının ilgili maddesinde
öngörülen düzeye bile ulaşamamıştır.

Asgari ücret yönetmeliğinde asgari ücret işçinin asgari düzeyde
sosyal yaşama olanağının sağlanmasına yeterli bir ücret olarak
tarumlanrnaktar'rr. •

Tanımlamada işçi tek başına alınmış, işçinin ailesi dikkate .
alınmamıştır. Ortalama aile büyüklüğünün 5,65 kişi olduğu
ülkemizde tarım dışında çalışabilir yaştaki kadın nüfusun % 75'i
ev kadınıdır. Bu gerçekleri göz ardı ederek asgari ücreti işçinin
yalnızca kişisel gereksinimleri için ele alan tavır, ülkemizin
ekonomik toplumsal yapısını yadsıyan, bir dilim ekmeği beş
kişin in paylaşması gerektiğini benimseyen bir tavırdır.

......
DİSK asgari ücret düzeyini; var olan gelir dağılımını, tüm
emekçilerin geçim düzeylerini ve gıderek tüm ekonomik
toplumsal yaşamı ilgilendiren çok önemli ve çok boyutluolarak
değerlendirmekte, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gerçeklfrine
uygun bir asgari ücretin • belirlenmesinin· ön koşulunu işçi
sınıfının ve asgari ücretten etkilenen diğer emekçi sınıf ve
katmanların tüm gücüyle bu belirlemeda 'yerini alması olarak
göstermektedir. •

DiSK, öncelikle iş Yasasının ilgili 33.. mad~siyle bu madde
gereği çıkarılan Asgari ücret Yönetmeliğini yetersiz, anti-demok-
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ratik ve Anayasanın 45. ve 35. maddeleri ile çelişir bulmaktadır. -

4 kişilik bir işçi ailesinin sadece günlük besin harcamasının
karşılanması için kabaca enaz 450 Tl'ye gereksinmesi olduğu
günümüzde, günlük asgari ücretin net olarak saptanmasına
karşın, brüt 180 TL olarak uygulanması sermaye iktidarının,
ülkemizin emperyalist-kapitalist sisteme bağımlılığını arttıran
politikalarının sonucunu, işçi sınıfımız ite emekçi halkımıza
dayatma yolundaki uygulamalarınd~n biridir.

• ,t-:,•:ı:-ı:
DiSK, iş Yasasındaki anti-demokratik hükmün bir an önce
değiştirilerek asgari ücretin ülkemizin toplumsal yapısı gözardı
edilmeksizin, bilirrısel verilerden yola çıkarak, her yıl belirlenme
si asgari ücretten etkilenen tüm emekçilerin ve sosyal
katmanların asgari ücret belirlenmesinde söz sahibi olmasının
sağlanmasını, asgari ücretin yaş ve sektör ayrımı gözetilmeksizin
tek bir ücret olarak saptanmasını sağlayarak, Anayasanın ilgili
hükümlerinin yaşama geçirilmesine olanak verecek biçimde
yeniden düzenlenmesini istemektedir.

Ancak bu şekilde belirlenecek asgari ücret düzeyinin, enaz geçim
indirimi olarak matrahdan indirilip vergi dışı sayılması ve de tüm
ücretlilerin vergilendirilmesini başlangıç olarak alınması asgari

. ücretin niteliğine uygun olacaktır.

Bu yasal düzenleme sağlanana dek, ücretliler için enaz geçim
indirimi, bekarlara yürürlükteki asgari ücret, evlilere yürürlükteki

. asgari ücretin 1,5 katı olarak uygulanmalı, 5 çocuğa kadar da her
bir çocuk için yürürlükte enaz ücretin 1 / 4'0 eklenmelidir.

Evli kadın işçi ve emekçileri - enaz geçim indiriminden
yararlandırmama uygulamasına son verilmeli, evli kadın işçiler
için enaz geçim indirimi yürürlükteki asgari ücret olarak
belirlenmelidir.

En az _geçim indirimini, asgari ücret düzeyinde tutmayıp Gelir
Vergısı Yasasının yıllarca değiştirilemeyeceği bir Türkiye'de beli i
rakamlara, sabit sayılara bağlamak, • ücretlilere yönelik bir
tuzaktan başka bir şey değildir. . • •

:;sı. •

: ·r·:/'~?\\:~ ı:~iit'),'_:~~~;-. --
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ÜCRETLiLERiN VERGi TARiFESiNiN
ENFLASYONLA AŞINMASI ÖNLENMELiDiR

Kapitalizmin onulmaz hastalığı enflasyon sonucu ortaya çıkan
vergi oranlarındaki istenilmeyen artışları etkisiz duruma getirmek
için kapitalist ülkelerde değişik yöntemlere başvurulmaktadır.

Öncelikle benimsenen en yaygın yöntem, muafiyet. istisna ve
gelir dilimleri gibi parasal terimlerle açıklanan vergi unsurlarında
ayarlamalar yapılmasıdır. •

Artan oranlı gelir vergisi tarifesindeki oranların azaltılmasından
çok, dilimlerin büyütülmesi daha etkin bir yöntemdir.

Bu ise gelir dilimlerinin bir indeks sayısı ya da -uygun katsayı ile
çıkarılması yoluyla sağlanabilir.

Demirel iktidarının bir an önce girmeyi arzu ettiği Avrupa
Ekonomik topluluğu ülkelerinden örnek vermek gerikirse:·-Fransa
Gelir Vergisi Yasasında 1968 yılında değiştirilen 15. maddeye
göre Devlet istatistik Enstltüsü'nün hazırladığı fiyat indekslerin
de bir önceki yıla oranla % 5'ten fazla bir artış olursa hükümet
vergi tarife ve dilimlerinde yapılması gerekli değişikliği
parlamentoya scı nmak zorundadır."

Danimarka'da otomatik gösterge yöntemi uygulanmaktadır.
Belçika, Batı Almanya, lrlanda, Avusturya, Yunanistan, lsveç,
Portkezi gelir vergisi tarife ve dilimlerinde enflasyon nedeni ile
1974 ve 1975 yıllarında uyarlamalar yapmışlardır.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile 1.1.1981 tarihinde
başlanarak vergi oranlarının her yıl % 1 indirileceği getirilmekte
on yıl sonunda uygulanacak vergi oranı % 35'e
düşürülmektedir.

En düşük gelirler için bile % .45 gibi yüksek vergi oranlarını _....
getirenler bu mamdde ile işçi sınıfının verginin sınıfsal n\~~\\C;'iii ·--~
gözardı etmeksizin sürdürdüğü ve de ~;ırr1~receği mücadelesini
engellemeyi, en cızında~ :~~;:~tİneyi a,;;~lamaktadır.

• • • ışçi. ~;nıfı ve onun sendikal örgütü DiSK; ücretlilerin vergi
tarifesinin enflasyon nedeni ile uğrayacağı aşınmayı önlemek
için. bugünkü koşullarda geçerli yolun Bütçe Yasasında yıl
1,ç·indeki fiyat artış hızına göre belirlenecek bir katsayıya yer
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verilerek tarifedeki gelir dltlmlerinln.bu katsayı ile çarpılarak her
yıl yüksel~ilmesi olarak görmektedir.

ücretlileri enflasyonun getireceği vergi yıkımı karşısında
korumanın bir yolu da ücretliler için ayrı vergi tarifeleri
getirmektir.

ÜCRETLiLER iLE YILLIK BEYANNAME VERENLER
AYRI TARiFEDEN VERGiLENDiRiLMELiDiR

Enflasyon günümüzde üç haneli rakamlarla açıklanır olmuş,
gerçek ücretler azalırken parasal ücretlerin artması ile asgari
ücretle çalışan bir işçi % 28 oranında vergi öder duruma
gelmiştir.

Gelir vergisi sistemi için de ülkemizde 1950, 1958, 1962 ve 1963
yıllarında yürürlüğe giren 4 ayrı tarife uygulanmıştır.

Yürürlükteki tarifeye göre enaz oran % 10, en fazla oran ise %
68'dir. 1 Milyon TL'yi aşan gelirlere ise % 60 sabit oranı
uygulanmaktadır.

Bfrçok kapitalist ülkede en az oran % 0,55 ile % 5 arasında
değişmekteyken, ülkemizde enaz oran hiç bir zaman % 1 O'un
altına düşürülmemiştir.

Yürürlükteki tarifede enaz oran yüksek tutulduğu gibi ilk gelir
dilimleri de çok düşük tutulmuştur. Tarifenin 4. , 5. ve 6.
sıralarındaki 15, 30 ve 60 liralık dilimlere% 25, % 35, % 45 gibi

• yüksek oranlar uygulanmaktadır. ABD'de bile 300 bin dolar (Türk
lirası karşılığı 21 milyon TL) ve daha fazlasından % 91 oranında
vergi alınırken, ülkemizde 1 milyon TL'nin üstünde gelir elde
eden tüccar, sanayici, toprak sahibi, çiftçi ve serbest meslek
erbabından 50 milyon TL bile kazansalar % 60 oranında vergi
-~~;)!!!Jektedir. .. :. ,

\ ' ' ., '' ~ .. ~ t -~

ö_nemli muafiyet! lstlsnalar; ~erğ;· ;:-:r!~_me ~oUarı~~ s;:~!~iola~
tüccarlar, sanayıcıler, çıftçıler ödeyeceklerı vergıyı ,.,,.:,_ _.KlerJ___ . _
tutarda saptayabilmekte, bir yılıı'i vergisini o yılı izleyen yılın ·
sonuna dSk üç eşit taksitle ödeyerek fiyat artış hızına göre
ödeyecekleri vergiyi tarifedeki oranların altında ödeyebilrnekte
dirler.
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Şöyle ki, 1.500.000 TL yıllık vergiye esas gelir bildiren bir
tüccardan% 60 oranı~da 900.000 TL vergi kesilmektedir.

Fiyat artış hızının% 50 olduğu bir yılda bu geliri elde eden tüccar
vergisini geliri elde ettiği yılın Mart-Temmuz-Kasım aylarında
300'er bin TL'I ik taksitler halinde ödeyerek verginin gerçek
değerini 682.200 TL'ye düşürmektedir.

Demek ki, fiyat artış hızının % 50 olması ile bu tüccarın ödediği
vergi mutlak olarak 217.800 TL, oran olarak% 24 azalmaktadır.

Verginin gerçek değeri 682.200 TL olduğuna göre, vergi oranı
682.200 + % 45,5'dir • 1 .500.000

Oysa bugün 25.000 TL brüt ücret alan, evli, iki çocuklu bir işçiden
% 47,4 oranında "ücreti eline geçmeden" vergi kesilmektedır.

Yine 25.000 TL brüt ücret alan bir işçi Mart 1980'de 10.777 TL
vergi öderken, aynı geliri elde eden bir serbest meslek erbabı bu
aya ait vergisini Mart 1981'de öderse fiyat artış hızının % 50
olması durumunda 4.171. TL eksiği ile .6.606 - TL olarak
ödemektedir.

1963 yılında yürürlüğe giren ve de halen uygulanmakta olan
tarifeyi kapitalistlerin bir kuruluşu olan lstanbul Ticaret Odası'nın
ücretliler geçinme indeksinin Ocak 1980 indeks sayısına göre
düzeltirsek gelir dilimlerini 20 kat artırmamız gerekmektedir.
Buna göre aşağıdaki tablo düzenleneblllr.

MATRAH VERGi ORAN

1963 (TL) 1980 (TL) 1963 (ı:L) 1980 (TL) 1963 (TL) 1980 (%)

2.500 50.000 250 · 14.125 %10 %28

15.000 300.000 2.875 146.375 % 19,2 %48,8

80.000 1.600.000 22.625 , 960.000 %33,4 %60

150.000 3.000.000 62.125 1.800.000 % 41,4 %60

300.000 6.000.000 146.375 3.600.000· %48,8 %60
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Yukarıdaki tabloda göruldüğü gibi .• enflasyon· dolayısıyla
fiyatlarda ve bunun sonucu olarak gelirlerde görülen parasal

• artış, vergileri artan bir biçimde etkilemekte ve vergiler daha çok
artmaktadır.. •

Bununla beraber vergi artış oranları yüksek gelir dilimlerine
doğru" azalan blr seyir izlemektedir.

Yapılması gereken ilk geJir dilimini 50.000 TL'ye yükseltmek, ilk
vergi oranını ise % 1 0'dan, % 5'e indirmektir.

Diğer gelir dilimleri arasındaki kademeler' büyütülmeli, oranlar
düşük tutularak, ücretliler için ayrı tarife düzenlenmelidir.

KIDEM TAZMiNAT! iHBAR TAZMiNAT! VE
HER TÜRLÜ iŞTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA TAZMINATLARINDAN
VERGi KESiLMEMELiDiR

Kapitalizm sömürüyü devamlı kılmak ve arttırmak için daima bir
yedek işsizler ordusuna ihtiyaç duyar.

işte çıkarma tehdidi, işçilerin yarattıkları değerden daha fazla
pay alma yolunda verdikleri mücadelede kapitalistlerin bu
mücadeleye· ket vurmak amacı ile kullandıkları etkili bir silah
olmaktadır.

işverenler, işçileri işsiz bırakma özgürlüklerini iş Yasasının ilgili
maddelerini·rahatlıkla işleterek yaygın olarak kullanmaktadırlar.

işverenlerin işçileri özgürce işten çıkarmalarının yaptırımı, eğer
14.. maddedeki koşullar varsa kıdem tazminatı ödemeleridir.

Bu anlamda kıdem tazminatı, ücretin ödenmesi belirli ön
koşulların gerçekleşmesine bağlı bir parçası olarak tanımlanmak
ta, istihdam güvencesi niteliği ağır basmaktadır.

Kıdem tazminatı hakkının bugünkü biçimini alması, işçi sınıfının
bu alanda yarım yüzyıla yaklaşan mücadelesi sonucu gerçekleş-
miştir. . • . •

1974 yılında kurulan CHP-MSP koalisyonu iş Yasasının 14.
maddesine ilişkin değişiklik getirirken, değişiklik gerekçesinde
"Kıdem tazminatı müessesinin gelir ve işgüvenliği sağlayıcı ve
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keyfi işten çıkarmaların işçi aleyhine doğurduğu sonuçları
giderici niteliği yanında, güvenlikli ve gerçek hüviyetli bir
sendikalaşma hareketine yardımcı ve hatta büyük katkıda
bulunabileceği de günümüzde kabul edilegelen bir gerçektir"
dernlştlr,

Ancak daha sonra 2. MC iktidarı yasa tasarısında kıdem
tazminatına üst sınır getirmiş, toplu sözleşme ve hizmet akitleri
ile getirilebilecek hükümleri sınırlandırmış ve de kıdem
tazminatının ihtiyarlık ikramiyesine dönüştürülmesi demek olan
Fon oluşturulması yolundaki hükmü eklemiştir.

işte gelir vergisi yasasının ilgili hükmünde değişiklik yaparak
kıdem tazminatının 1. derecesinin 4. kademesindeki devlet
memurunun Emekli Sandığı Yasası hükümlerine göre alabileceği
emeklilik ikramiyesinin üstünde kalması durumunda vergilendi
rilmesini getiren iktidar kıdem tazminatı hakkın gaspetmek
demek olan fon oluşturulmasının kılıfını şimdiden hazırlamakta
dır.

Bu getirilen değişikliğe karşı çıkmak, iktidarın TISK'in istemi
doğrultusunda iş Yasasının kıdem tazminatını düzenleyen
maddesine sınır getirilmesine, yine TISK'in kıdem tazminatı fonu
konusundaki isteminin yasallaştırılmasına karşı çıkmakla eş
anlamlıdır.

DiSK, Gelir vergisi yasasında yapılmak istenen değişikliğe bu
bakış açısı ile karşı çıkmakta, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve
benzeri her türlü işten çıkma ve çıkarılma sonucunda işçilere
ödenen tazminatların vergi dışı bırakılmasını istemektedir.

, FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETi,
AiLE YARDIM! NiTELiĞiNDEKi SOSYALYARDIMLAR
VERGi DiŞi BIRAKILMALIDIR

HOkümetin hazırladığı yasa tasarısında, ikramiye fazla çalışma ve
diğer sosyal ödentiler ücret ile birleştirilerek % 45 oranında
vergilendirilecektir.

Yani hükOmet ikramiye, fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal
ödentilerden bugünkünden daha fazla vergi kesilmesini
istemektedir.
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işçi sınıfı TISK'in isteminin yasallaştırılması olarak gördüğü bu
düzenlemeyi toplu sözleşmelerle sağladığımız yan ödemeleri
strurlandırma • girişimlerinin vergi yasasına yansıması olarak
değerlendirmektedir.

DiSK, ikramiyelerin, primlerin, ücretlerle birleştirilmeksizin
vergilendirilmesin_i, fazla çalışma ücreti, gece zammı ve aile
yardımı niteliğindeki yakacak, izin harçlığı, öğrenim ödemesi,
-kreş ödemesi gibi ödemelerin vergi dışı bırakılmasını istemekte,
gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin yanında çalışan tarım
işçilerinin sosyal güvenlikleri sağlanana dek gelir vergisinden
muaf tutulmasını, maden işletmelerinin yeraltında yapılan
çalışmalarda teknik elemenların da vergi dışı bırakılmasının
gerekliliğine inanmaktadır.

ÜCRETLiLERE YILDA 50.000 TL'DEN
AZ OLMAMAK KOŞULU İLE
NET ÜCRETLERiNiN YILLIK TUTARININ Y~RISI KADAR
KIRA iNDiRiMİ UYGULANMALIDIR

Hükümet hazırladığı yasa tasarısında Gelir Vergisi Yasasının 2.
maddesinde değişiklik. yapan 1. madde ile mesken olarak
kullanılan binaların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde
elde edilen ve toplamı 50.000 TL'yi aşmayan kira tutarından gelir
vergisi kesilmemesini getirmektedir.

DİSK Hükümetin bu saptarnasmdan yola çıkarak ücretlilere yılda
50.000 TL'den az olmamak koşulu ile n~t. ücretlerinin r,ıl!ık
tutarının yarısı kadar yılda bu tutarın 1 /12 sı kadar ayda kıra
indirimi" yapılmasını istemektedir.

MALI DENGEVE
DAMGA VERGiSi KALDIRILMALIDIR

Hükümet hazırladığı yasa tasansmda sermaye şirketlerlnden
mali denge vergisi kesilmeyeceğini belirtirke_n dünyarun hıç~ır
ülkesinde bir eşi daha görülmeyen çıfte . ~ergıle~enı~
somutlandığı ücretlilerden mali denge vergısı . kesılmesı
uygulamasını sürdürmektedir.
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DiSK, bu uygulamaya son verilerek· ücretlerden kesilen mali
denge ve damga vergisinin tümüyle kaldırılmasını istemektedir.

ZORUNLU TÜKETiM MALLAR! ÜZERiNDEKi
DOLAYLI VERGiLER KALDİRILMALIDIR

• Bugün tarım kesimindeki vergi ödemesi gerekenlerin ancak onda
biri kavranabilmekte, ödenmesi gereken verginin ise ancak
yirmide biri toplanabilmektedir. .
Ticari kazançlarda yükümlüler üçte iki oranında kavranabilmekte
alınması gereken verginin ise ancak yarıya yakını toplanabilmek
tedir.

Ayrıca götürü usulde kalan esnafların dörtte üçünün gerçek
yönteme göre vergilendirilmesi götürü usulde kalmaya devam
etmektedirler.

Vergi kaçırma yolları ayıklanıp etkin vergi denetiminin
sağlanması durumunda sadece gelir vergisi artışı ile işçi ve
emekçi halkın üzerindeki dolaylı . vergilerin tümü bütçe
gelirlerinde hiçbir azalma olmaksızm kaldırılabilecektir.

Bu anlamda dolaylı vergilerin büyük yoğunluğu lüks tüketim
malları üzerine yığılmalı, işçi ve emekçi kitlelerin zorunlu tüketim
malları üzerindeki dolaylı vergilerin tümü kaldırılmalıdır.

- işçi sendikaları ve diğer demokratik örgütler tüm vergi, resim ve
harçtan muaf tutulmalı, kamuya yararlı dernek kılıfı altında •
çalışan mason localan gibi örgütlere vergi bağışıklığı tanınması
uygulanmasından vazgeçilmelidir.

- Bütün piyasa işlemlerinin faturaya geçmesi için ·götürü usul
tamamen kaldırılarak bu amaçla işçi ve emekçilerin alımlarına
vergi bildirimleri üzerinden vergi kredisi sağlanmalıdır.

- Vergi yasalarındaki tekelleşmeyi özendirici hükümler kaldırıl
malı tekelleşmeyi engelleyecek bir kurumlar vergisi sistemi
getirilmelidir. •

- işverenlerin işveren sendikalarına ödedikleri tüm· ödentiler ile
reklam harcamaları vergiden indirilemeyecek giderler arasına
alınmalıdır.
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- Anayasaya aykırı olan yatırım indirimi uygulaması ile kapitalist il
işletmeler yararına var olan her türlü vergi indirimi yada vergiden
muafiyet biçimindeki tüm ayrıcalı uygulamalara son v.erilmeli,
ülkemizin geri bırakılmış yörelerinde yapılan yatırımlar,·yaratılan
ek istihdama göre vergi ertelemesinden yararlanmalıdır.

- Tüm hamiline yazılı hisse senetleri ve tahviller nama yazılı şekle
sokulmalı, kira mevduat, hisse senedi, tahvil gelirlerinin düşük
oranda, diğer gelirlerden ayrı vergilendirilmesinden vazgeçilmeli
dir.

- Tarım, kazançlarının vergilendirilmesi, vergi kaçırmayı önleye
cek biçimde yeniden düzenlenrneii, tarımdan diğer kesimlere
zarar aktarımı önlenmelidir.

- Belediyelerin siyasal ve yönetimsel yeniden düzenlenmelerin
den kopuk bir yaklaşıma gidilmemeli, belediyelerin Anayasal
mali özerklikleri sağlanmalıdır,

- Belediye vergileri yükünün dağılımında yararlanma ilkesine
ağırlık verilmeli, kentleşme ve kamu hizmetleri sonucu artan
rantları kırıcı ve bu rantları kamuya aktarıcı düzenlemeler
getirilmelidir.

- Sanayinin ve ticaretin kent üzerinde yarattığı yük azaltılmalı ve
bu yönde bir vergilemeye gidilmelidir.

- Kentlerde dış kayıplara neden olan faaliyetlerin (özel araç, şehir
içi fabrika vb.) karşılığı alınmalıdır..

• Bütün bu düzenlemelerde büyük kent, küçük kent, kentsel-kır
sal belediye ayrımları gözetilmelidir.

- işçilerin, memurların, işverenlere, hükümetlerin keyfi uygula
malarına karşı açtıkları davalarda hiçbir resim, harç alınmamalı,
işçilerin sendika seçme özgürlüklerini kullanıp sendika değiştir
melerinde alınan noter harçları kaldırılmalıdır.
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