DÖNEM : 22

CİLT : 33

YASAMA YILI : 2

T. B. M. M.
TUTANAK DERGİSİ
28 inci Birleşim
16 Aralık 2003 Salı
3. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3)
Numaralı Fıkrası Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme
İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı
İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı
304) (x)
BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde.
Hükümet?.. Yerinde.
1 inci maddeyi okutuyorum:
...............
BAŞKAN - .............
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş 5 adet önerge vardır; önce, geliş sırasına
göre okutacağım; sonra, aykırılık derecesine göre işleme alacağım.
................. İkinci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 304 sıra sayılı tasarının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen
31.7.2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Yakup Kepenek
Ankara
Ferit
Mevlüt
Aslanoğlu
Malatya

M. Âkif Hamzaçebi
Trabzon
Enis Tütüncü

Ali Kemal Kumkumoğlu
İstanbul
Gürol Ergin

Tekirdağ

Muğla

"Ancak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etmek izni kaldırılan bankaların
hâkim sermaye gruplarının kıyı bankalarındaki hesaplarını anılan bankaların yurtiçi
kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat
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kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin
aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme
yapılmaz."
.................
BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SAİT AÇBA (Afyon) - Takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet?..
DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) - Hayır, katılmıyoruz.
MEHMET ÂKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN - Önerge üzerinde konuşmak üzere, buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET ÂKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte
olduğumuz tasarının bu maddesinin ikinci bendiyle, off-shore bankalarda; yani, kıyı
bankalarında bulunan hesaplarla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Düzenleme şunu getiriyor:
Türkiye İmar Bankasının, bancılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı
tarihten geriye doğru bir ay içerisinde, kıyı bankalarındaki hesapların, Türkiye'deki şubelere
aktarılması suretiyle, Türkiye'de oluşturulan mevduat hesapları, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonunun kapsamı dışında bırakılmaktadır. Düzenleme, bu şekliyle, iyi niyetli
vatandaşlarımızın hukukunu zedeleyici, onların haklarını ellerinden alıcı ve onları mağdur
edici niteliktedir. Hiçbir yasada, kişilerin haklarına yönelik olarak, eğer o kişilerin lehine bir
düzenleme söz konusu değilse, aleyhe olan düzenlemeler geriye doğru yapılamaz.
Bu düzenleme, İmar Bankasının bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin
iptal edildiği 3 Temmuz tarihinden geriye doğru bir ay gitmek suretiyle, 3 Haziran 2003
tarihine kadar; yani, 3 Haziran-3 Temmuz 2003 tarihleri arasında yurt dışındaki kıyı
bankasındaki şubeden Türkiye'ye aktarılmış olan hesapları güvence fonunun kapsamı dışına
almaktadır. Bunun anlamı şudur: İmar Bankasının bankacılık yapma yetkisi 3 Temmuzda iptal
edildiğine göre, doğal olarak, olması gereken, 3 Temmuz
sonrasındaki hesapların,
Türkiye'deki şubelere aktarılması halindedir. Yani, bu halde güvence fonu kapsamı dışında
bırakılabilir bu hesaplar. Neden böyle geriye doğru bir aylık bir süre öngörülmüştür; çünkü,
İmar Bankasının, Çukurova ve Kepez Şirketleriyle başlayan sürecinde, maalesef, hükümet
geç kalmıştır. 12 Haziranda Çukurova ve Kepez'in imtiyaz sözleşmelerinin feshedilmesinden
sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2 üyesi Kurul üyeliğinden ayrılmış ve
Kurul, maalesef, toplanılacak sayıyı bünyesinde barındıramamıştır. Toplantı için yetersayı
olmadığından dolayı Kurul toplanamamış ve İmar Bankasıyla ilgili karar almakta, maalesef,
geç kalınmıştır. Hükümet, burada gösterdiği gecikmenin faturasını, maalesef, vatandaşımıza
çıkarmaktadır. 3 Temmuzda İmar Bankasının bankacılık yapma izni kaldırıldığına göre, 3
Temmuz öncesine kadar Türkiye'deki hesaplara aktarılmış olan mevduatların güvence
fonunun kapsamında olması gerekir. Bu şekilde bir aylık düzenleme, hükümetin geciktiğinin
yasa dilinde ifadesidir. Bu düzenleme kesinlikle yanlıştır, kesinlikle Anayasaya aykırıdır,
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kesinlikle hukuka aykırıdır. Hükümete bu düzenlemeden vazgeçmesini öneriyorum ve Genel
Kurulun takdirine bu düzenlemeden vazgeçilmesini sunuyorum.
Vermiş olduğumuz önerge, buradaki haksızlığı gidermeye yönelik bir önergedir. Ayrıca,
İmar Bankasının hâkim sermaye grubunun bu şekildeki işlemlerini önlemek için de, bir aylık
süreyle sınırlı olmaksızın süreyi çok daha öncelere, çok daha başlangıca, hâkim sermaye
gruplarının bütün işlemlerini kapsayacak şekilde bir düzenlemeye, yapıya kavuşturulmaktadır.
Önerge bu amaçla verilmiştir. Genel Kurulun takdirine ve kabulüne sunuyoruz.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
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