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2.- Vergi Barışı Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/342) (S. Sayısı :
19) (1)
BAŞKAN - ................
3 üncü maddeyi okutuyorum:
................
BAŞKAN - Şahsı adına, Trabzon Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP
sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının
geneli üzerine yaptığım konuşmada, geçen hafta Sayın Başbakan tarafından açıklanan
pakete değinerek ve vergi barışıyla ilgisini kurarak, bunun, seçim sonrasında oluşan iyimser
havadan sonra, bu havanın kaybolmasından sonra, içborçta karşılaşılan sorun nedeniyle,
vatandaşa, topluma, içpiyasaya, dışpiyasalara güven vermek amacıyla yapılan bir
düzenleme, açıklanan bir paket olduğunu söylemiştim.
Şimdi, burada, öyle anlaşılıyor ki, bu gelen önergelerle birlikte bu tasarı
değerlendirildiğinde, Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkıp huzurunuza gelmiş olan bu tasarı,
bu şekliyle devam ederse, çok başka bir şekle dönüşmüş olacak ve "vergi barışı" adını
eleştirirken, bunun adına, gerçekten, başka bir şey koymak gerekecek, "vergi karmaşası
yasası" gibi bir isim daha uygun olur diye düşünüyorum.
Neden bu kadar kötümser konuşuyorum; birinci neden, bugüne kadar af konusunda
konuşulanları hatırlayalım. Seçim öncesinde af konuşuldu, hükümetin kuruluşunun ikinci
gününde Sayın Maliye Bakanı af konusunda düzenleme yapacağını söyledi ve vergi dairesine
giden mükellef yoldan döndü, nasıl olsa af çıkacak diye. Bir kere, vergi ödeme eğilimi son
derece olumsuz etkilendi, ödeyecek vatandaşlarımız ödemediler.
Şimdi, tasarı hazırlandı, geldi. Tasarıda 31.10.2002 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlar
bu kapsama giriyordu. Hemen bir önerge; bu tarih 31.8.2002 olarak değiştirildi. Son derece
önemli bir değişiklik. Bugüne kadar basında, televizyonlarda, bu tarih hep 31.10.2002 olarak
konuşuldu. 3 üncü maddeye geldik; aynı yönde iki tane daha önerge. Son derece ciddî
buluyorum bu önergeleri.
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Sayın milletvekilleri, önergelerle yapılan şudur: Vergi sisteminde bugüne kadar olmayan bir
şey getiriliyor. Toptan eşya fiyatı endeksi, gecikme zammının yerini alıyor. Nasıl alıyor;
bugüne kadar işlemiş gecikme faizlerinin yüzde 80'inin silinmesini öngörüyordu tasarı. Bu
tartışılır; doğrudur, yanlıştır; ama, bu, vatandaşa, topluma taahhüt edilmiştir, yüzde 80'i
silinecektir. Şimdi gelen önergeyle, hükümet bundan vazgeçiyor; bunun yerine, vergi aslını
bugüne kadar toptan eşya fiyatı endeksiyle endeksleyip getiririm, bunu alırım, bundan
herhangi bir indirim yapmam diyor. Bu kadar temel bir değişiklik acaba hangi ihtiyaçtan
kaynaklanmıştır? Bu kadar temel bir değişikliğin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı
açıklanmalıdır. Bu kadar önemli bir konu, vergi affı yasa tasarısı, bu kadar kapsamlı bir tasarı,
bu konularda acaba hiç mi tartışılmadı? Bu zikzak neden acaba? Piyasalarda faizlerin
yükselmesinin nedeni, hükümetin uygulamalarında yapmış olduğu tereddütlerdir, karar
verememektir.
İşte, karar verememenin bir ifadesini burada görüyoruz. Tasarının 1 inci maddesindeki
tarih değiştiriliyor, öne çekiliyor; 2 nci ve 3 üncü maddeleri de, hükümetten, komisyondan
geçen şekli bambaşka bir şekle dönüştürülüyor. Bu anlayışı yadırgadığımı, bu anlayışı terk
etmemiz gerektiğini, hükümetin bu anlayışı terk etmesi gerektiğini, eğer topluma, vatandaşa
güven vermek istiyorsa, bu kadar zikzak, bu kadar tereddüt ifade etmemesi gerektiğini
söylüyorum. Bunun için, bu tip tasarılar mutlaka tartışılmalı, mutlaka kamuoyunun desteği
alınmalı, ilgili kesimlerde tartışılmalıdır; tartışılmazsa, bu zikzaklar her zaman olacaktır, her
zaman vatandaşın kafası karışacaktır, her zaman ekonomide zora gireceğiz; ama, şunu
tekrar sormak istiyorum: Daha birkaç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü bu
tasarı, bu kadar temel bir değişiklik noktasına hükümeti getiren nedir acaba?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Devam ediniz lütfen...
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu kadar temel değişikliği hangi gerekçeyle
yapmıştır hükümet? Acaba, bunun, Türkiye'ye gelen IMF heyetiyle bir ilgisi var mıdır? Onların,
bütçe görüşmeleri öncesinde bu temel anlayış değişikliğinin, Sayın Başbakanın açıkladığı
yüzde 6,5 faizdışı fazlayı mutlaka tutturacağız yaklaşımıyla bir ilgisi var mıdır? Vatandaşa
vergi affıyla taahhüt edilen... Verilenin fazla olduğuna kanaat getirmiş olacak ki hükümet, bu
fazla verdiği kısmın önemli bir bölümünü vatandaştan geri almaktadır.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
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