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 Tekstil ürünlerindeki KDV indirimi tekstil ithalatında artıĢa neden olacaktır. 

Hükümetin tekstildeki Katma Değer Vergisi indiriminin, tekstil sektörünün sorunlarına 

çözüm getirmeyecektir. Hükümet, gerçek sorunu görmezlikten gelmektedir. Hükümet, gerçek 

sorunu, ekonominin, vatandaşların, ilgililerin dikkatinden kaçırmaktadır Katma Değer Vergisi 

indirimi tekstil sektöründe, KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmek suretiyle, 10 puan 

olarak yapılmıştır. Bu 10 puanlık indirim ithalatta da vardır. İthal edilen bütün tekstil 

ürünlerinde de KDV yüzde 18’den 8’e inmiştir. Bu indirim ithalatı da cazip kılacaktır. İthalat ile 

yerli üretim arasında bir ayırım yapma şansı, zaten, teknik olarak mümkün değildir. Oranı 

herkes için indirirsiniz. İndirdiğiniz anda, bu oran indiriminden herkes yararlanır ve bu da, 

bizim ekonomimizin, tekstilin zaten rakibi olan Çin’in önünü biraz daha açacaktır. Yanlışlık 

nerede? Tekstil sektörü kur politikasından, kurun düzeyinden daha doğrusu şikâyet ediyor, 

politika değil, kurun oluştuğu düzey. Sorun burada; kurdaki yanlışlığı KDV indirimiyle çözmek 

kadar bir yanlış olamaz. Doğru olan nedir? İstihdam maliyeti yüksek Türkiye'de. Hep 

söylüyorum, bu kürsüde fırsat buldukça ifade ediyorum, Türkiye, istihdam vergileri açısından, 

30 ülkenin üye olduğu OECD içerisinde birinci sıradadır. İstihdam vergileri imalat sanayinde 

ele geçen ücrete oranladığımızda yüzde 42,7’ye ulaşıyor. Hükümet, istihdam vergilerini 

indirmek suretiyle tekstil sektörünün ve diğer sektörlerin sorunlarına çare bulmayı 

denemelidir.  

 Batık bankaların maliyetleri vatandaĢa yüklenmiĢtir 

Üzerinde değişiklik yapılmasını düşündüğümüz 5411 sayılı Bankacılık Yasasını 

geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşürken batık bankalar konusunu sürekli 

görüştük. Batık bankalar nedeniyle bu toplumun katlandığı maliyetin 47 milyar dolar olduğunu 

ve bu maliyetin ancak 6-7 milyar dolarlık bir kısmının bu bankaların hâkim ortaklarından 

alınabileceğini de konuştuk; yani, geriye kalan 38-39 milyar dolarlık bir maliyet, maalesef, bu 

toplumun, bu milletin, vatandaşlarımızın cebinden çıkmıştır, onlar tarafından karşılanmıştır. 

 Ġhlas Finans mağdurlarının mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapılmalıdır 

Türkiye’de, sadece, batanlar bankalar değildi, 2001 yılı krizi nedeniyle faaliyeti 

durdurulan, faaliyetine son verilen ve tasfiyeye sokulan bir özel finans kurumu vardı. Diğer 

şirketlerin tasfiyesinde hangi hükümler uygulanıyorsa bu finans kurumu da o şekilde tasfiye 

edilmektedir; ama, tasfiyenin bugün gelmiş olduğu noktada, 100 000’e yakın vatandaşımız, 

tutarı 800 000 000 dolara ulaşan alacağını alamamakla karşı karşıya kalmıştır.  

 Ġhlas mağdurları için verdiğimiz önerge Sayın BaĢbakan tarafından Tasarıdan 

çıkarılmıĢtır 
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Biz, şunu önerdik o zaman: Bu finans kurumunun da tasfiyesini Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu üstlensin, tasfiye varlığıyla tasfiye borçlarının ödenememesi halinde -ki, 

ödenemiyor, 800 000 000 dolar alacağın ödenme olanağı yok, böyle bir varlık yok çünkü- bu 

varlığın bu alacağın tahsili için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu özel finans kurumunun 

sahiplerine ve hâkim ortaklarına gidebilsin. Bu önergemiz, o zaman, Plan ve Bütçe 

Komisyonunda kabul edildi, yasaya girdi; ama, o yasa burada görüşülürken bir el o maddeyi 

bu yasadan çıkardı. Sayın Başbakanımız, bu özel finans kurumunun tasfiyesinin Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılmasını, 800 000 000 dolarlık, vatandaşın alacağının 

bu özel finans kurumunun sahiplerinden, hâkim ortaklarından alınmasını önlemiştir. 

Sayın Başbakanın bu yanlış tutumunu, bu haksız tutumunu düzeltmenin yeri bu 

yasadır. Üzerinde görüştüğümüz  bu tasarının 1 inci maddesinde bu konuya ilişkin bir 

önergemiz olacaktır. Geçen yıl Plan Bütçe Komisyonunda  kabul edilen; ama, Genel Kurulda 

tasarı metninden, yasa metninden çıkarılan bu düzenlemeyi, tekrar, sizlerin takdirine 

sunuyoruz. Bu konunun Yüce Meclisin desteğiyle kabul edilerek, 100 000’e yakın 

vatandaşımızın bu alacağının o finans kurumunun sahiplerinden alınarak kendilerine 

ödenmesinin sağlanmasın uygun olacaktır. 

Programı, Sayın Başbakanımız ve ilgili bakanlar, makro göstergelerdeki iyileşmeleri 

söyleyerek olumlu olarak değerlendiriyorlar. Şüphesiz, makro göstergelerdeki iyileşmeler 

hepimizi mutlu ediyor, bunlardan şikâyetçi olmak mümkün değil; ama, ekonomiyi sadece bu 

göstergelere bakarak değerlendirmek doğru değildir. Bunu çok konuştuk.  

 Program, küçük tasarruf sahibini, dargelirliyi ezmektedir, ortadan kaldırmaktadır. 

Benim bu vesileyle size vermek istediğim rakam var. Rakam şu: Ekonomik program 

küçük tasarruf sahibinin tasarruflarının erimesine yol açıyor. Küçük tasarruf sahibinin 

tasarrufları erirken, bu insanlarımız, bu vatandaşlarımız ayakta kalabilmek, günlük yaşamını 

sürdürebilmek için tasarruflarını bozdururken, büyük tasarruf sahiplerinin tasarrufları 

artmaktadır.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun raporundan size rakam vermek 

istiyorum: 10 milyar YTL’ye kadar olan mevduatın tutarı Kasım 2004’te 26 milyar YTL iken; 

yani, 26 katrilyon lirayken, Kasım 2005’te 21 katrilyona düşmüştür; yani, küçük tasarruf 

sahiplerinin tasarrufları 5 katrilyon lira azalmıştır. 5 katrilyon lira azalmıştır.  1 milyar YTL ve 

üzeri; yani, 1 katrilyon ve üzerindeki tasarrufun miktarına baktığımızda ise, bunun da 26 

katrilyon liradan 36 katrilyon liraya çıktığını; yani, 10 katrilyon lira, 10 milyar YTL arttığını 

görüyoruz. Küçük tasarruf sahibi eriyor; ama, büyük tasarruf sahibinin geliri, tasarrufu artıyor.  

Program, küçük tasarruf sahibini, dargelirliyi, gerçekten, şu rakamlar bile gösteriyor 

ki, ezmektedir, ortadan kaldırmaktadır. Bu sosyal yanını da sizlerin dikkatine sunuyorum.  

 Ġhlas Finans Mağdurlarına ödeme yapılmasının önünü açacak 

düzenlemeye iliĢkin Sn. M. Akif HAMZAÇEBĠ ve arkadaĢlarının  1 inci 

maddede verdiği önerge iktidarın ve hükümetin karĢı oylarıyla kabul 

edilmemiĢtir.  

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


