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 Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

 Sayın Başkan, değerl i  mi l letveki l ler i ;  tekl i f in  6 'ncı maddesini 

görüşüyoruz.  Bu maddeyle,  2019 UEFA Süper Kupa Final i  ve 2020 

UEFA Şampiyonlar L igi  Final i  müsabakalarına i l işk in,  UEFA'ya 

kat ı l ımcı futbol  kulüpler i  ve organizasyonda görevl i  tüzel  k iş i lerden 

işyeri ,  kanuni ve iş merkezi  Türkiye 'de bulunmayanlara KDV muaf iyet i  

sağlanıyor.  

 Soral ım:  

 Bir:  Neden bu KDV'nin a l ınmaması sadece iş yer i ,  kanuni ve iş 

merkezi  Türkiye 'de bulunmayanlara sağlanıyor? Cümlenin 

düşüklüğünü hiç saymıyorum.  

 İk i :  Neden bu KDV'nin a l ınmaması sadece tüzel k iş i lere 

öngörülüyor?  

 Üç: Neden bu maddeyle i lgi l i  u luslararası mütekabi l iyet  esası  

öngörülmemişt i r?  

 Cevabını  ben vereyim: Bu kanun yine bir  s ipar iş  kanun ve 

adrese tesl im kolayl ık lar sağlayacak. Yani bu yasayla,  ik i  futbol  maçı 

iç in yapılacak iş ler dolayıs ıyla bel l i  ş i rket lerden KDV, gel i r  vergis i ,  



kurumlar vergis i  a l ınmaması öngörülüyor ama diğer vergi  

mükel lef ler imiz ise ağır vergi  yükü al t ında in im in im in l iyor lar.  

Örneğin,  d iğer ödenekler ve ge l i r  vergis i  dış ında avukat ların 

doğrudan ödediği  KDV oranı yüzde 18. Adalet  h izmet in in pır lanta 

kadar,  futbolcu kadar ya da vergis in i  sıf ır ladığınız mi l lete söv en iş 

adamı kadar değeri  yok mu? Avukat l ık h izmet i  iç in KDV'nin, 

pır lantanın KDV'si gib i  sıf ır  o lmasa bi le ekmekte olduğu gib i  yüzde 

1 'e indir i lmesi gerekmez mi? Büyük şair  Berto l t  Brecht ne diyor? 

"Adalet  halkın ekmeği deği l  midir?"  Gerçi  s iz halkın ekmeğ ine de 

adalet  hakkına da pek saygı duymuyorsunuz ama neyse.  

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  Türkiye 'de iki  grup var;  b ir i  sarayspor,  

d iğer i  halkspor.  Siz özgürlüklerde, demokraside,  insan haklarında 

Türkiye 'yi  amatör kümeye düşürdünüz, şut  çekt iğin iz tek kale v ar,  o 

da maalesef  halkın kalesi .  Vatandaş geçim sık ınt ıs ı a l t ında ezi l i rken 

tarıma ve çi f tç iye destek vermesi gereken bir  banka, sizin emrin iz le 

bunun yerine spor kulüpler in in borçlarının derdine düştü.  Sporun 

desteklenmesi hepimizin isteğid ir  ancak burada  konunun spor 

olmadığı çok açık.  Futbolda en az vergi  a lan Avrupa ülkesiyiz ama en 

kötü futbol  b izde. Neden acaba? Futbolculara "Takın kramponları,  

oynayın."  d iyorsunuz ama asgari ücret l iye ise maşal lah kramp 

geçir t iyorsunuz. Yabancı futbolcuların Türkiye ' yi  tercih etmesinin en 

önemli  nedeni Türkiye 'n in yabancı sporcular iç in b ir  vergi  cennet i  

o lması,  oysa al tyapıya yat ır ım yapılsa ve al tyapıda ülkemizin genç 

değerler i  yet işt i r i lse daha iyi  o lmayacak mı sayın mi l letveki l ler i? 

Bakın,  bugün ayda brüt 6 b in TL  maaşla çal ışan bir  vatandaş, 

gel i r in in yar ıs ının  fazlasını yani 3 .400 l i rasını vergi  iç in ödüyor.  

Örneğin,  İsveç'de futbolcular yüzde 59, Portekiz'de yüzde 56,5, 

Danimarka'da ve İspanya'da yüzde 56 oranında vergi  öderken 

Türkiye 'de yüzde 15 ödüyorlar,  o d a öderlerse. Asgari  ücret l i  

vatandaş yı l ın yüz otuz günü sadece vergi ler iç in çal ışırken çok 

yüksek standart larda kazanan futbolcuların,  futbol  kulüpler in in çok az 

vergi  vermesi,  hat ta vergi  vermemesi adalets izl ik ve haksızl ıkt ı r .  

İşçiye,  ç i f tç iye,  emekl iye,  memura vergi  b indir imi yapan sayın ikt idar,  



futbolcuya vergi  indir imi yapıyor.  Adalet in sağlanması adına 

Türkiye 'de futbolcular da tüm halkımız gib i  kazandıkları ö lçüde vergi  

vermel id ir .  Bence futbolcular forma reklamlarına "Hükûmet sağ 

olsun."  yazsınla r,  o lmadı t ransfer ler i  de siz yapın.  "AKP Başkan, 

sarayspor şampiyon."  d iye tezahürat  duymak ist iyorsunuz ama asgari  

ücret l in in tezahürat ı başka "AKP Başkan, işsizl ik şampiyon."  Siz, 

takımları Devler L igi 'ne çıkarabi l i r  misin iz emin deği l im ama vergi  

l ig inde küme düştüğümüz kesin, çal ışanların kararıyla hükmen 

yeniksin iz.   

 Değerl i  mi l letveki l ler i ,  lamı c imi yok,  31 Mart ta göreceksin iz,  bu 

halk sarayspora, s ize sandıkta öyle b ir  şut  çekecek ki 

unutmayacaksınız,  unutamayacaksınız.  Çünkü halk durur durur öyle  

bir  vurur k i  hepin iz baraj  kursanız da fayda etmez.  

 Hepinizi  saygılarımla selamlıyorum.  

 Teşekkür ederim .   

 


