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 Devlet öğrencinin üniversite, kredi borcunu, emeklinin banka borcunu, işsizin 

vergi borcunu, vatandaşın su elektrik gaz borcunu kalem kalem  tutuyor ama milyarlık 

ihaleler verdiği ve halka küfür eden yandaş işadamlarının sıfırladığı vergilerini 

tutmuyor! 

 Bu ülke için uzvunu kaybeden gazimizin protezine haciz koyanlar, şehidin 

evindeki elektriği, faturası ödenmedi diye kesenler, çiftçinin borcunu faizle tahsil 

edenler, işçilerin maaşından her ay kesinti üzerine kesinti yapanlar, ÖTV ile halkın 

belini bükenler, karada ve havada saray yapanlar; 32 milyon kredi kartı borcu olan 

vatandaşın bilgisini tutuyor ama milyarlarca liralık vergi affı sağladığı üç beş şirketin 

kaydını tutmuyor. Kaç kişinin emeklilikte yaşa takıldığını tutuyorlar ama o yandaş 

ihalecilerin kaçının vergisini indirdiğini ve affettiğinin hesabını tutmuyorlar! 

 İktidarın Vergi affına veya indirimine uğrayan firmaların bilgisinin tutmamasının 

nedeni bu firmaların, yani vergisi sıfırlanan ya da indirilen firmaların FETÖ’cü çıkması 

mı? 20 Temmuz 2016’dan bu yana vergi borcu silinen ya da indirilen ancak daha 

sonra FETÖ ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle el konulan şirket sayısı kaçtır? Bu 

şirketlerin ne kadarlık vergi borcu sıfırlanmış ve indirilmiştir? Vatandaşın bu açık 

nedeniyle kaybı ne kadardır?  

 Vergi borcu olduğu halde kaç firma ihale almıştır? Bunlar hangileridir? Bu 

firmalar bu ihalelerin kaçını döviz garantisi ile almıştır?  

 Vergi borcu silinen şirket sahiplerinin ve yönetim kurulu üyelerinin kaçı AKP 

üyesidir?  

 2002 ila 2018 yılları arasında vergi affına uğrayan ya da vergi indirimi yapılan 

şirket sayısı kaçtır? Bunlar hangileridir? Ne tür gerekçelerle bu af ya da indirim bu 

firmalara uygulanmıştır? Bu firmalara belirtilen yıllara arsında ne kadar vergi affı, ne 

kadar da vergi indirimi sağlanmıştır?  

 Halka hakaret eden işadamının 425 milyon liralık vergi borcuna af getirdikten 

sonra; işsizlikten öğrenci katkı kredisini ödemeyen gençlerin, ürettiğini satamadığı 



için çiftçinin bankadaki borcunu, yoksulluktan ödeyemediği için halkın bankalara olan 

borcuna da af getirmeyi düşünüyor musunuz? 

 Vergi affına veya indirimine uğrayan şirketlerin 2002 ika 2018 yılları arasında 

aldıkları devlet ihalesi sayısı kaçtır? Bunlar hangileridir ve bu ihalelerin bedelleri ne 

kadardır? 
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