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alıcı tarafından yüzde l'lik kesinti yapılması söz konusudur. Bu yapılan kesintilerde, ilgilinin -ta
rım Bağ-Kur'lusu- ödemesi gereken prim tutarına mahsup edilmektedir. 213 sayılı Yasa, daha eski
yasa olduğu için, 2926 sayılı Yasa düzenlenirken, 235 inci maddede yapılması gereken eklenti ya
pılmadığı için uygulamada sorunlar çıkmaktadır. Bağ-Kur Genel Müdürlüğümüz, sicil esasına gö
re bilgisayar sistemine geçtiği için, ilgiliden kesilen kesenek, Bağ-Kur sigorta sicil numarası tahsi
lat makbuzunda yoksa, yazılmamışsa, ilgilinin hanesine mahsup olarak geçilememekte ve böylece
de açıkta kalan bir para olmakta, belirli süreler sonrasında da Bağ-Kur tarafından borçlu gözüken
yurttaşımız, aslında ödemesine karşı borçlu gözüken yurttaşımız, çeşitli icraî takiplere maruz kal
makta, Bağ-Kur personelimiz de bu yanlışlığın giderilmesi için uzun süre çalışmak zorunda kal
makta ve yurttaşımızla devletin kurumlan -kurumlarımızda çalışan personel de- sürtüşmede ve ça
tışmada kalmaktadır. Bu amaçla, bu eksikliğin giderimesi konusunda, bütün il defterdarlıklarına bu
eksiğin giderilmesi konusunda resmî bir yazı göndermiştim, bu teklifi hazırlamadan önce. Hemen
hemen bütün defterdarlıklarımızdan yanıt geldi ve bu yanıtı da Gelirler Genel Müdürlüğünün açık
lamaları doğrultusunda bana gönderdiler. Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci
maddesinde -ki, müstahsil makbuzunun taşıması gereken bilgileri.içeren bir madde- diğer bilgile
rin yanında, malı satan çiftçinin adı, soyadı, baba adı, adresi var. Eklenti olarak, tarım Bağ-Kur si
gorta sicil numarasının yazılması düzenlemesi getirilmelidir ki, bunun iki faydası olacak. Birinci
si, sicil numarası olup da yazılmayan mağdur olmayacak. İkincisi de, sigorta sicil numarası olma
yan tarım Bağ-Kur'lunun otokontrol sistemiyle de denetlenmesi ve kapsam içine alınması sağlana
caktır.
•
Bu konu, eğer oylarınızla Genel Kurulumuzun gündemine doğrudan alınırsa -ki gündeme alın
dıktan sonra, sanırım, Sayın Bakanımız da konuya duyarlılık getirir- kısa sürede Genel Kurulumuz
da yasalaşacak ve böylece, tarım Bağ-Kur'lularımızın yaşadığı bir sıkıntının önüne geçilmiş oluna
cak. Bağ-Kur personelimizin de gereksiz zaman kaybının ve yurttaşımızla gereksiz sürtüşmesinin
önüne geçilmiş olunacaktır.
Ben, şimdiden, vereceğiniz olumlu oylar için teşekkür ediyorum; hepinizi içten duygularla se
lamlıyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Doğrudan gündeme alınma önergesi sahibi olarak konuşan Muğla Milletvekili
Sayın Zeki Çakıroğlu'na teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, söz talebiniz var mı efendim?
MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Efendim, herhangi bir itirazımız yok.
Gerçi, Maliye Bakanlığı bu konuda herhangi bir düzenleme yapmakta geç kaldı; ama, böyle bir dü
zenlemenin yararlı olacağına inanıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci, doğrudan gündeme alınma önergesini okutuyorum:
9. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'in, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükse
köğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Ka- •'
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevli
lerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kamın Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/683) doğrudan gündeme
alınmasına ilişkin önergesi (4/271)
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