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2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2012 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmeleri, 20 Aralık 2013 Cuma günü sona ermiştir.  

Görüşmelerin son gününde CHP grubu adına söz alarak yaptığım konuşmada, 
tarafınızca cevaplandırılmak üzere pek çok soru yöneltilmiştir. Hükümet adına yaptığınız 
konuşmada bu soruların yanıtsız kalması nedeniyle, aynı soruların ve güncel gelişmelerle ilgili 
ek soruların yazılı soru önergesiyle sorulması zorunluluğu doğmuştur.  

Bu çerçevede; 

1 – Görev alanınızda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
“Hükümetinize yakın bir iş adamının yönetim kurulu üyesi olduğu bankanın, aynı iş adamının 
yüzde 25’ten fazla ortak olduğu şirkete bir özelleştirme ihalesinde finansman sağlaması 
konusunda olumlu görüş verdiği” haberleri gündeme gelmiştir.  

BDDK’nın bu görüşünün Bankacılık Yasası’nın 50. maddesine açıkça aykırı olması 
karşısında iddiaların odağındaki iş adamı, 14 Aralık 2013 tarihinde Hürriyet gazetesine yaptığı 
açıklamada, halen Türkiye’nin önde gelen grup ve bankalarının benzer nitelikte kredi 
ilişkilerinin bulunduğunu ifade etmiştir.  

Son 11 yılda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Bankacılık Kanunu’nun 50. 
maddesinin açık hükmüne rağmen “Bankaların, yönetim kurullarında yer alan kişilerin 
doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 25’ten fazla ortak olduğu şirketlere kredi vermesinin 
uygun olduğu” yönünde görüş vermiş midir? Olumlu görüş verildiyse, kim veya kimler için 
verilmiştir?  

2 – Sayın Başbakan, yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması karşısında, "Kamu 
bankalarımız Avrupa'da derece yapıyor, bunları yaralama hedefi var" şeklinde savunma 
getirmektedir. Soruşturmaya muhatap Halk Bankası’nın Genel Müdürü’nün evinde ayakkabı 



kutularında bulunan 4,5 milyon dolar mı yoksa bu konunun soruşturulması mı Halk 
Bankası’nın itibarının daha fazla zedelenmesine neden olmaktadır?  

3 – Sayın Başbakan’ın başarılarıyla övündüğü bir diğer kamu bankası olan T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş.’nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde en büyük batık kredisini hem de 
tüm uyarılara rağmen vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda herhangi bir idari 
soruşturma başlatıldı mı? 

4 – Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu çerçevesinde Halk Bankası’nın piyasa değerinin 
“son bir haftada 1,7 milyar dolar eridiği” yönünde bir beyanınız basın yansımıştır. Söz konusu 
bankanın tahtası operasyonun başlatıldığı gün neden kapatılmamıştır? FED’in parasal 
sıkılaştırma sinyalini verdiği 22 Mayıs 2013 tarihi ile operasyonun başlamasından hemen 
önceki 16 Aralık 2013 tarihi arasında Halk Bankası’nın piyasa değeri 5 milyar dolar erimiştir. 
Bu erimenin sorumlusu kimdir? 

   


