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bundan bir, iki, üç gibi bir yüzde alsın ve neticede görecek ki, devlet, Maliye, 100 trilyonun üze
rinde para girecek ve aynı zamanda esnaf nefes alacak. Aksi takdirde, bunu, defterine geçiremiyor.
Defterine geçiremediği için de her zaman için kafasında Maliyenin sıkıntısı ve dolayısıyla, burada,
sıkıntılı bir durum olduğu için de para, Maliyenin kasasına gitmesi icap ederken, birkısım kimse
lerin kesesine gitme durumunda bulunuyor.
Öyleyse, Sayın Maliye Bakanımız, bu hususta, lütfederlerse, Nevşehir'den iki üç arkadaşı gö
revlendirelim, Sayın Maliye Bakanımız da bu konuda kendi yetkili arkadaşlarını görevlendirsin, bu
konuyu karşılıklı müzakere etmek suretiyle bu esnafın derdi çözülsün.
Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri de buna benzer bir sıkıntının içerisinde. 1990 yılına
kadar Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri için bir matrah artırımına gidildi ve bundan dolayı
bir nefes aldılar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Kıratlıoğlu, bir dakika içerisinde toparlıyoruz efendim.
A. ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) - Onun için, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
sıkıntılı durumları, 1990 yılına kadar, birkaç defaya mahsus olmak üzere, matrah artırımı suretiyle
değerlendirilerek, giderildi. Şimdi, aynı vaziyette, 1990 yılından 1997 yılına kadar da, durum de
ğerlendirilerek, bir matrah artırımına gidilirse, o zaman, Maliye -ikisi itibariyle- galeri esnafının
durumu itibariyle ve bu itibarla 150-200 trilyonluk bir gelire sahip olacak.
Ben, Sayın Maliye Bakanımızdan, buna anlayış göstermesini diliyorum ve bir heyet ile kendi
lerinin göstereceği insanları bir araya getirmek suretiyle vaziyetin çözülebileceğine inanıyorum,
hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kıratlıoğlu.
Gündemdışı konuşmayı yanıtlamak üzere, Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel; buyurun.
(DSP sıralarından alkışlar)
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Kıratlıoğlu'nun gündemdışı konuşmasını birazcık daha açıklığa kavuşturmak suretiyle,
sorunun boyutlarını da ortaya koyarak yanıtlamak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclise
saygılar sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, Sayın Kıratlıoğlu, tarafından dile getirilen sorun, 4369 sayılı Yasayla
çözüme ulaştırmaya çalıştığımız, çok büyük ölçüde de çözüm getirdiğimiz bir sorun. Aslında, kul
lanılmış araba alıp satan galericilerle ilgili olarak, mevzuatımızdaki düzenleme çok basittir. Eğer
bir kişi bir işletme kurup, kullanılmış araba alıp satıyorsa veya yeni araba alıp satıyorsa aynı gale
risinde, bu kişiler, Maliye Bakanlığından, alım satım yaptıkları için, Taşıt Alım Vergisi ödememek
üzere bir muafiyet belgesi alırlar. Dolayısıyla, alımları nedeniyle herhangi bir Taşıt Alım Vergisi
ödemesinde bulunmazlar. Artı, kullanılmış araba gerçek kişilerden alındığı zaman, yani, ticarî iş
letmelerden satın alınmadığı zaman da Katma Değer Vergisinden istisnadır. Daha sonradan, bun
lar, bu değer üzerinden onu işletmelerine kaydederler, belirli bir süre sonra satarlar. Sattıkları za
man, kullanılmış araçlar sadece yüzde 1 Katma Değer Vergisine tabidir. Dolayısıyla, alım ye satı
mı arasında da bir fark oluştuğu zaman, bunun da, elbette ki, masraflarını, vesairesini indirdikten
sonra, Gelir ve Kurumlar Vergisini öderler; sistem budur.
Ancak çok büyük ölçüde işletmeler veya galericiler, gerek bu muafiyet belgesini almadıkları
için gerekse bu tür işlerinin kayıtlı olarak görülmesinden kaçınmak için, bunları kendi üzerlerine
almazlar, ilgili kişinin üzerinde kalır. Sonra, o, başkasına satar, o, başkasına satar... Beşinci defa el
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