
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 Ġmar Bankasında off-shore mevduatı olanlarla ilgili yasal düzenlemeyi Anayasa 

Mahkemesi iptal etti, iptal kararı yürürlüğe girdi. Ġmar Bankasıyla ilgili bir konu 

daha var. Ġmar Bankasından devlet içborçlanma senedi alan vatandaĢlarımızın bu 

senetler karĢılığında, senetleri temsil eden makbuzlar karĢılığında ödedikleri 

bedellerin iadesine iliĢkin ilgili yasalarda bir düzenleme olmamıĢtı. Konu, 

vatandaĢlarımız tarafından, bireysel olarak yargıya götürülmüĢ durumda. Yargı 

mercileri, belki, Anayasa Mahkemesine götürecektir veya götürmeyecektir, 

bilemiyorum; ama, off-shore’la ilgili Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi de 

dikkate alınarak, açık bir Ģekilde mağdur olmuĢ olan bu vatandaĢlarımızın, devlet 

içborçlanma senedi aldığını zanneden vatandaĢlarımızın buradan kaynaklanan 

zararlarını gidermeyi hükümet düĢünüyor mu? Biz, Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak, bu konuda, bu tasarıda bir önerge vermeyi düĢünüyoruz. Sayın 

Bakanımız acaba bu önergemize destek vermeyi düĢünüyor mu? 

 

 VatandaĢ, Türkiye Ġmar Bankasının devlet içborçlanma senedi satma yetkisi 

olmadığını bilmeliydi. 

 

İmar Bankasından devlet içborçlanma senedi alma karşılığında oraya para yatırmış 

olan vatandaşlarımızın durumlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yok.  Dolayısıyla, bunlar 

güvence kapsamında olmadığı için hükümet bu konuda kendilerine bir iade yapmıyor. 

Hükümetten daha önce Meclise gelmiş olan tasarı bir iade hükmünü içeriyor idiyse de 

Meclisteki görüşmeler sırasında bu Genel Kurulda bu düzenleme tasarı metninden iktidar 

partisi milletvekillerinin oylarıyla çıkarıldı. Çıkarılma gerekçesi şuydu: Vatandaş bunu 

bilmeliydi. Türkiye İmar Bankasının devlet iç borçlanma senedi satma yetkisi olmadığını 

bilmeliydi. Vatandaş parasını maceraya atmıştır, dolayısıyla, bunun sonucuna da 

katlanacaktır. Bunun gerinde şöyle bir varsayım var: Kamunun burada hiçbir sorumluluğu yok, 

sorumluluk vatandaşındır. Yapılması gereken, İmar Bankasından hazine bonosu aldığını 
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zannederek oraya makbuz karşılığında parayı yatırmış olan vatandaşlara da bunun karşılığını 

ödemektir. 

 

Sayın Bakan, sorumluluk Meclisindir diyorsa, biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 

öneriyi getireceğiz, önergemizi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına biraz önce verdik bu 

Tasarıya bir madde eklenmesi yönünde. Sayın Bakan, biz hükümet olarak bunu daha önce 

düşünmüştük; ama, Meclis kabul etmedi düşüncesini bir kenara bırakıp, hükümetin ilk 

düşüncesine sahip çıkıp bu önergeyi desteklemesi gerekir diye düşünüyorum. 

 

 

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

 

 


