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7.- Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1145) (S. Sayısı: 1112) (x)
BAŞKAN - ..................
1 inci maddeyi okutuyorum:
......................
BAŞKAN - ............. Trabzon Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi; buyurun. (CHP sıralarından
alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının
tümü üzerinde görüşlerimizi ifade ederken birtakım rakamlar da verdim. Rakamlarım,
Türkiye'de benzin tüketiminin resmî olarak yıllar itibariyle düştüğünü gösteriyor. Araç, otomobil
sayısı, 1994 yılından 2005 yılı sonuna kadar olan dönemde yüzde 102 oranında artarken, 2
800 000'den 5 700 000'e çıkarken, benzin tüketimindeki azalmanın, gerçekte, gerçek bir
azalmaya işaret etmediğini, kayıtdışı bir akaryakıt tüketimi, benzin tüketimi olduğunu
gösterdiğini ifade ettim. Burada söz alan bir arkadaşım, İktidar Partisi Grubuna mensup olan
bir arkadaşım, benim rakamlarımın eksik olduğunu ifade etti; ama, hangi noktada eksik
olduğunu söylemedi. Benim rakamlarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının resmî
sitesinde olan rakamlardır.Yine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun resmî web
sayfasında olan rakamlardır. Eğer, bu rakamlarım hangi noktada eksikse, o arkadaşımız
bunları belirtirse mutlu olurum.
Değerli arkadaşlar, tümü üzerindeki görüşlerimi ifade ederken, transit ticaretin de bu
uygulama kapsamına, vergisiz mazot uygulaması kapsamına alınması yönünde Plan ve
Bütçe Komisyonunda yapılan bir değişiklik olduğunu ifade ederek, bu değişikliğin hükümet
tarafından Genel Kurul görüşmeleri sırasında kapsamdan çıkarılması yönünde bir duyum
aldığımı ifade etmiştim. Bunda yanılmayı ümit ediyordum; ancak, gelen önergelerden
anlaşıldığı kadarıyla, hükümetin görüşü Genel Kuruldaki İktidar Partisi Grubunca da
benimsenmiş ki, verilen önerge, transit ticarete konu olan bir ticarî malı taşıyacak olan
taşımacıya vergisiz mazot verilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır. İşte, önerge burada;
birazdan görüşülecek, oylanacak, eğer kabul edilirse, Trabzon gibi, Mersin gibi, İskenderun
gibi transit ticaretin merkezi olan limanlar, kentler bu uygulamanın dışına çıkarılacaktır.
Değerli arkadaşlar, akaryakıttaki kaçak miktarını rakamlarla sizlerin bilgisine sunarken ve
burada 5 milyar dolarlık bir vergi kaybı olduğunu işaret ederken söylemek istediğim bir husus
da, transit ticareti burada tasarı kapsamı dışına çıkarmakla uğraşacağına Sayın Bakanımız,
hükümetimiz, şu 5 milyar dolarlık vergi kaybına neden olan kaçak akaryakıtla uğraşsın. Bunu
demek istedim.
Bakın, denizcilik sektöründeki vergisiz mazot uygulamasından söz ettim, buna rağmen yük
taşımacılığının 2005 yılında, 2004 yılına kıyasla düştüğünü ifade ettim Devlet Planlama
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Teşkilatının rakamlarıyla ve bugün İstanbul'daki marinalarda kayıtlı olan, özel şirketler adına
kayıtlı olan yatlara hükümetin vergisiz olarak mazot verme uygulamasının olduğunu yine daha
önceki konuşmalarımda ifade ettim. Hükümet bunları bir kenara bırakarak, Sayın Maliye
Bakanımız bunları bir kenara bırakarak, şimdi, birkaç liman kentinin yararlanacağı, transit
ticaret nedeniyle yararlanacağı vergisiz mazot uygulamasını bu kentlerden, bu kentlerdeki
taşıyıcılardan, taşımacılardan esirgemektedir.
Değerli arkadaşlar, bu durumu, anlattığım çerçevede sizlerin dikkatine, takdirine
sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimiz bir tasarı vardır burada, Plan ve
Bütçe Komisyonunda katkı verdiğimiz, transit ticareti koymak suretiyle Türkiye gerçeklerine
daha uygun bir hale getirdiğimiz bir tasarı söz konusudur; ama, şimdi bu tasarı, transit
ticaretin kapsam dışına çıkarılması suretiyle halen var olan bir uygulamanın yasal dayanağa
kavuşması ötesinde başka hiçbir amacı olmayan bir tasarıya dönüşmektedir. O şekliyle de bu
tasarıya destek vereceğiz, yanlış anlaşılmasın; ama, transit ticaretin kapsam dışına
çıkarılması, gerçekten, kabul edilebilir, anlaşılabilir bir nedene dayanmamaktadır.
Sizlerin dikkatine ve takdirine sunuyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
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