18 Nisan 2007 Çarşamba
....................
Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve 2 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim ġirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim
ġirketi Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (2/988) (S. Sayısı: 1392)
BAġKAN – ............. Teklifin tümü üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
1’inci maddeyi okutuyorum:
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ZĠRAAT BANKASI, TÜRKĠYE HALK BANKASI
ANONĠM ġĠRKETĠ VE TÜRKĠYE EMLAK BANKASI ANONĠM ġĠRKETĠ HAKKINDA
KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN TEKLĠFĠ
MADDE 1.-15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim ġirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim ġirketi
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının beĢinci ve altıncı cümleleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkranın sonuna aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“Özel hukuk hükümlerine göre çalıĢtırılacak personelin sayısı, unvanı, ücret ve
sair mali hakları bankaların genel kurullarınca tespit olunur. Genel kurullar, bu yetkilerini
yönetim kurullarına devredebilir. Personel istihdamına iliĢkin diğer hususlarda yönetim
kurulları yetkilidir.”
BAġKAN – Madde üzerinde, ............ .
BAġKAN - Sayın milletvekilleri, yeni bir geçici madde ihdasıyla ilgili bir önerge
vardır. Bu önergeyi inceledim, ancak, bu önergenin mevcut yasayla doğrudan doğruya
ilgisi yoktur. Bizim Ġç Tüzüğü’müze, yasalarımıza göre madde ihdası ancak doğrudan
doğruya ilgisi olan önergelerle ilgilidir.
Size bu açıklamayı yaptıktan sonra, önergeyi okutacağım ve Genel Kurulun
takdirlerine arz edeceğim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığına
GörüĢmekte olduğumuz 1392 Sıra Sayılı Teklife aĢağıdaki maddenin geçici
madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz.
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“Geçici Madde…) 12.5.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2 nci
maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca genel hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel
finans kurumlarının tasfiyesi fon tarafından yürütülür. Genel hükümlere göre atanmıĢ olan
tasfiye memurlarının görevi bu maddenin yürürlüğü girdiği tarih itibarıyla sona erer. Özel
Finans Kurumlarının iradî tasfiyesine kaldığı yerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından devam edilir. Tasfiye kapsamındaki alacakların tasfiye kapsamındaki borçları
karĢılayacak olmaması halinde aradaki fark özel finans kurumunun yönetim ve denetimini
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doğrudan ya da dolaylı olarak tek baĢına veya birlikte elinde bulunduran ortaklardan tahsil
edilir.
Fon söz konusu özel finans kurumlarının tasfiyesine iliĢkin olarak 19.10.2005
tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanunların kendisine vermiĢ olduğu görev
ve yetkilere sahiptir.”
BAġKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU BAġKANI SAĠT AÇBA (Afyonkarahisar) –
Katılmıyoruz.
BAġKAN – Sayın Hükûmet önergeye katılıyor mu?
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANI MEHMET HĠLMĠ GÜLER (Ordu) –
Katılmıyoruz.
BAġKAN – Gerekçesini açıklamak üzere, Sayın Hamzaçebi buyurun efendim.
MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.
Değerli milletvekilleri, önerge Ģunu düzenlemektedir: Hatırlayacaksınız, 2005
yılında 5411 sayılı Bankacılık Yasası’nı kabul ettik. Bankacılık Yasası görüĢülürken, bu
Yasa’ya biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir madde ilave etmek istedik. Plan ve Bütçe
Komisyonundaki görüĢmeler sırasında, bu madde komisyonda ilave edildi, ancak,
yasanın Genel Kurul görüĢmeleri sırasında, AKP’nin oylarıyla bu madde o yasadan
çıkarıldı. O yasadan çıkarılmıĢ olan maddeyi, biz, bu yasaya iliĢkin bu teklif vesilesiyle
burada tekrar yasalaĢtırma amacıyla bu önergeyi verdik. Önerge Ģunu düzenliyor: bilindiği
gibi, Türkiye’de batık bankaların tasfiyesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
yürütmektedir. YaklaĢık 47 milyar dolarlık bir maliyeti olan böyle bir olayda, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tasfiye görevini üstlenmiĢtir. Tasfiye sırasında, TMSF, alacağının,
yani, devletin TMSF’ye aktarmıĢ olduğu kaynaklar nedeniyle TMSF’nin banka
sahiplerinden olan alacağını, herhangi bir Ģekilde o batık bankaların varlıklarıyla
karĢılayamaz ise, varlıkların borçları ödemeye yetmemesi hâlinde, TMSF, o bankaların
hâkim hissedarlarından, her türlü yetkiyi kullanmak suretiyle bu alacağını tahsil imkânına
sahip. Ancak, Türkiye’de 2001 kriziyle sadece bankalar batmadı, o krizde bir de özel
finans kurumu battı değerli arkadaĢlar. Bu özel finans kurumunun tasfiyesini ise TMSF
değil, o zaman çıkmıĢ olan, 57’nci Hükûmet döneminde çıkmıĢ olan 4672 sayılı Yasa
uyarınca, özel hukuk hükümleri uyarınca tasfiye memurları yürütmektedir. Ancak,
geldiğimiz noktada, 100 bine yakın vatandaĢımızın, bu finans kurumundan yaklaĢık tutarı
800 milyon dolar olan alacağının ödenme imkânı bulunmamaktadır ve bu
vatandaĢlarımız, o günden bu yana, bu alacaklarını bir Ģekilde tahsil edebilmek amacıyla
çırpınmaktadırlar, dernek kurmuĢlardır, her türlü etkinliği yapmaktadır, her platforma
sorununu taĢımaktadır, ama, sorunun çözümü maalesef bulunamamıĢtır.
Önergeyle Ģunu öneriyoruz: Bu finans kurumunun tasfiyesine kaldığı yerden
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu devam etsin. Tasfiye görevi, tasfiye memurundan
TMSF’ye geçsin. Bu özel finans kurumunun varlıklarının mevcudunun borçlarını
karĢılayamaz olması halinde -ki, durum öyledir- aradaki farkı tahsil etmek amacıyla, o
finans kurumunun hakim hissedarlarından tahsil etmek amacıyla, TMSF, Bankacılık
Yasası’nda batık bankalar için sahip olduğu yetkileri kullansın.
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Değerli arkadaĢlar, 100 bine yakın vatandaĢımızı ilgilendiren ve devletin çözmesi
gereken bir sorundur. Bu sorunu, “57’nci Hükûmet döneminde bu yasa böyle çıkmıĢtır, biz
buna karıĢmayız.” diyerek bir kenara atmak mümkün değildir. Nasıl Ġmar Bankasının
tasfiyesinde Hükûmet kendisini görevli saymıĢsa, hatta, sigorta kapsamında olmamakla
birlikte ticari mevduatı sigorta kapsamına almıĢsa, aynı Ģekilde burada da TMSF bu
finans kurumunun tasfiyesini üstlensin diyoruz.
Herhangi bir Ģekilde devletin kaynaklarından bir ödeme yapılmasını sağlamaya
yönelik bir önerge de değildir. Sadece, o finans kurumunun hakim hissedarlarından
gerekli alacağı, o finans kurumundan vatandaĢların alacağını tahsil etmeye yönelik olarak
TMSF’ye yetki veren bir düzenlemedir. Takdirlerinize sunuyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkıĢlar)
BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
Sayın milletvekilleri, Hükûmetin, Komisyonun katılmadığı, gerekçesini biraz önce
önerge sahibinden dinlediğiniz bir geçici madde ihdasına dair önergeyi oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiĢtir.
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