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ALPAY ANTMEN (Mersin) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

    Değerli milletvekilleri, teklifin 15'inci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. 

Sayın Genel Kurulu en derin saygılarımla selamlıyorum.  

    Değerli milletvekilleri, 15'inci madde ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya 

seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde, imal ettikleri 

malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlarla ilgili bir düzenleme 

getirmektedir.  

    40 milyona yakın insanımızın yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşadığı bir dönemde 

bizler üretimi destekleyen ve istihdam sağlayan her teklife kayıtsız ve şartsız destek 

veririz. (CHP sıralarından alkışlar) Ancak burada getirilen teklifte ciddi teknik hatalar 

var. Maddede denetlenemeyecek ve denetlenmesi de söz konusu olamayacak 

konularla ilgili hükümler var. Bu madde bankalar ve vergi dairesi arasında ciddi bir iş 

yükü sıkıntısı ve uyuşmazlıklar yaratacaktır. Ayrıca, bu düzenleme, özellikle, işçi 

istihdamı hâlinde vergi tevkifatı konusunda sorunlar da doğuracaktır. Mesela, aklınıza 

gelmedi ama vatandaşın her ay bankaya SGK bildirgesi vermesi gerekecektir. Ayrıca 

"İşçi çalıştırırsa daha az vergi öder." gibi bir yanılgı da var. İşleyiş hiç de öyle olmaz. 

Eğer evde üretim yapanlara "Sen daha az, yüzde 2 vergi ödemek istersen işçi çalıştır." 

derseniz o zaman, gelir vergisi stopajı ve sigorta primleri de hesaplandığında üretici 

neyle kâr edecek? Hasılat ile net kârı birbirine karıştırıyorsunuz. Burada işçi istihdam 

edilmesi hâlinde işçilerin gelir vergisinden muaf tutulması gerekiyor ki bir işe yarasın.  

    Değerli milletvekilleri, bakın, burada çok başka bir husus daha var. Dün sosyal 

medya platformları Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok 



başta olmak üzere pek çok sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira idari para cezası 

kesildi. Bir Bakan Yardımcınız da çıktı dün "Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal 

ağ sağlayıcısının internet trafik bandı yüzde 90 daraltılacak." diye Twitter'dan 

açıklamada bulundu. Burada tarihe not düşelim: Sosyal medya yasağını yine sosyal 

medyadan duyurmak trajikomikliğini de yaşadık, gördük.  

    "Bu maddeyle bu konunun ne alakası var?" diyeceksiniz, bunun düşünmediniz ama 

alakası çok büyük sayın milletvekilleri. Evde üretim yapan insanların çoğu Instagram 

başta olmak üzere sosyal medyadan ürünlerini satıyor, geçimini sağlamaya çalışıyor, 

buradan reklam veriyor; siz yarın, halkın sesini kısmak ve ifade özgürlüğünü yok etmek 

amacıyla sosyal medyayı kapatırsanız -ki bunu daha önce de söyledik burada- bu 

vatandaşlar ürünlerini nasıl ve nerede satacak? Bu hem halkın sesini kısmak hem de 

rızkını engellemek anlamına gelecektir. Yoksa amacınız, bu üreticileri web alışveriş 

sitelerine mahkûm edip oraya komisyon ödetmek mi? 

    Değerli milletvekilleri, vergi demişken gelelim deprem vergisine. Halk "Yirmi bir yıldır 

ödediğim deprem vergileri nerede?" diye soruyor, ne saray ne iktidar vekilleri hiçbir 

yanıt vermiyor. Arkadaşlar, halka ait 35 milyar dolardan bahsediyoruz, çocuk oyuncağı 

değil bu! (CHP sıralarından alkışlar) Bu para nereye gitti, onu açıklayın; saraya mı, 

yandaş medyaya mı, müteahhitlerinize mi, vakıflarınıza mı, yoksa FETÖ'cü şirketlere 

mi? (CHP sıralarından alkışlar) Nerede bu para? Çıkın, açıklayın, herkes bilsin. Bu 

vergilerin, yaşanacak depremlerin zararlarını önlemek için kullanılmadığı aşikâr. İktidar 

diyor: "Yol yaptık." Kimler yolunu yaptı, o belli. Adları da var, 5'li çete. Hani "Dünya 

5'ten büyüktür." diyorsunuz ya; unutmayın, halk da bu 5'li çeteden daha da büyüktür. 

(CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

    İktidar milletvekillerine sesleniyorum: Burayı çok iyi dinleyin, bakın sizin önceki 

Bakanınız, şimdiki Genel Başkan Vekiliniz Sayın Numan Kurtulmuş, 2011 yılında 

deprem vergileriyle ilgili neler diyor? "Vergi hukukunda bir kural vardır, herhangi bir 

vergiyi hangi amaçla alıyorsanız o amaçla kullanırsınız; herhangi biri fonu ne amaçla 

topluyorsanız o amaçla kullanırsınız aksi, amaç dışı kullanım, suçtur." Siz deprem 

yaralarını sarmak, deprem felaketine karşı tedbir oluşturmak için vergi koyacaksınız, 

bunu yol yapımında, park yapımında kullanacaksınız. Bu arkadaşlar, bu açıklamaları 

nasıl yapıyorlar, ona da şaşıyorum. Bu bir vahamettir, bunu Sayın Numan Kurtulmuş 

söylemiş, çok da güzel söylemiş, kulağınıza küpe olsun. 

    Hepinize en derin saygılar sunarım, çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 


