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HÜKÜMET GUCLUDEN YANA DURUYOR, HALKI GÖRMEZDEN GELİYOR

PA1R0N TEŞVİKLERİ KAPTI 
VATANDAŞ HAVASINI AİDİ

Yeni reform paketi ile OSB’lerden Emlak Vergisi alınmayacak 
elektrik faturasındaki TRT payı kalkacak. Ayrıca küçük sanayi 
sitelerindeki firmaların Emlak Vergisi yüzde 75 düşürülecek

Erdoğan
SÜZER

Ankara Sana
yi Odası (ASO)

Başkanı Nuret
tin Özdebir’in, patron
ların vergisini düşürüp 
devlete olan borçları
na af getiren Maliye Bakanı Naci 
Ağbal için, “Maliye Bakanı tavu
ğa yem vermesini iyi biliyor" söz
lerinin ardından iş dünyasına bir 
destek de Sanayi Bakanı Faruk 
Özlü’den geldi.

Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün 
açıkladığı yeni üretim reformu ya
sa taslağına göre, organize sanayi 
bölgelerindeki (OSB) firmalardan 
artık Emlak Vergisi alınmayacak, 
elektrik faturasımn içerisinde
ki yüzde 2’lik TRT payı da tümden 
kalkacak. Ayrıca küçük sanayi si
telerindeki firmaların Emlak Ver
gisi de yüzde 75 oraranda düşü
rülecek. Düzenleme M edis’ten 
geçerse, sadece Emlak Vergisi ve 
elektrik yoluyla OSB ve sanayi si
telerindeki firmalara devlet bütçe
sinden 830 milyon liranın üzerin
de destek sağlanmış olacak.
KONUT VE TİCARETHANEYE YOK

Düzenlemeye göre, sanayicile
re sağlanan bu desteklerden konut 
ve ticarethaneler yararlanama
yacak. Dolayısıyla, işsiz ve yok
sullar dahil evinde elektrik kulla
nan tüm vatandaşlar, dükkan ve 
küçük işyeri sahibi ticarethaneler 
yüzde 2’lik TRT payım ödemeye, 
Emlak Vergisi’ni yatırmaya devam 
edecekler. Konut ve ticarethaneler, 
elektrik faturasının içerisinde yıl
da yaklaşık 500 milyon lira TRT pa

yı ödemek zorunda kalıyor.

KINAYIP, PROTESTO EDİYORUZ
Son dönemde patronlara birbiri 

ardına teşvik ve destek 
sağlayıp vergi ve SGK 
borçlarına af getiren hü
kümetin elektrikteki 
TRT payı ile Emlak Ver- 
gisi’ni sıfırlaması tüke
ticilerde büyük tepkiye 
yol açtı. Tüketici Hakları 
Demeği (THD) Başkanı 
Turhan Çakar, “Patron
lar kendi vergilerini dü
şürmesini, bakanlar tavuğa yem 
vermesini iyi biliyor. Yoksul halkı
nı görmezden gelip güçlü kesimin 
çıkarlarım savunan yönetim anla
yışıyla karşı karşıyayız. Bu durum 
adalete de sosyal hukuk devletine 
de insan haklarına da aykırı. Kını
yoruz, protesto ediyoruz” dedi.

kalem haksız 
bedel ödüyoruz

THD Başkanı Turhan Ça
kar, satın alma gücü dikkate 
alındığında dünyada en 
pahalı elektrik ve vergilerin 
Türkiye’de olduğunu söyle
di. Çakar, hükümetin eko

nomik gücü olanlardan 
yana değil, yoksul kesim
den yana tavır koyarak 
vatandaşm elektriğim 
ucuzlatması ve vergileri
ni düşürmesi gerektiğini 
bildirdi. Elektrik fatu
ralarından zaten kayıp 
kaçak, dağıtım bedeli, 
iletim bedeli, perakende 
satış hizmet bedeli, sayaç 

okuma bedeli adı altında 5 
kalemde firmalara haksız 
kazanç aktarıldığını ifade 
eden Çakar, “Elektrikten, 
sudan, doğalgazdan hiçbir 
dolaylı verginin alınmaması 
gerekiyor” diye konuştu.


