
  
 

 

 

 

 

 İhlas Finans mağdurlarının mağduriyeti devam ediyor 

Bankacılık Kanunu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında 2001 

krizi sonrası TMSF’ye devredilen bankaların bu batık kredilerinin hâkim ortaklarından tahsil 

edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında bir finans kurumunun (İhlas Finans Kurumunun) 

da aynı kapsama dahil edilmesi için CHP olarak bir önerge verdik. Türkiye’de 2001 kriziyle 

İhlas Finans Kurumu da battı; ama, bu finans kurumundan alacaklı olan yüzbine yakın 

vatandaşın, 800 000 000 dolar civarında alacağı hâlâ ilgili finans kurumunun tasfiye masası 

tarafından ödenebilmiş değildir. Neden; çünkü, tasfiye masasının bu varlığı yok. Peki, neden 

hâkim ortakların mal varlığına gidilmiyor? Türkiye’de şu an, TMSF, batık banka patronlarının 

yöneticilerinin hepsine yurtdışı çıkış yasaklarından, bütün mallarının satışına kadar 

olağanüstü yetkilerle müdahale ediyor. Bu kredilerin, kamuca bu sisteme aktarılan 47 milyar 

doların tahsil edilebilmesi için. Peki, neden bir finans kurumunu bundan hariç tutuyoruz; bu 

finans kurumundan alacaklı olan yüzbine yakın vatandaşımız bekliyor. Bu önerge, Plan ve 

Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Önergenin mantığı şu tasfiye varlığı yetmiyorsa ödemeye, 

hâkim ortakların mal varlığından TMSF alır. Ancak, komisyonda kabul edilen bu önerge, 

maalesef, 2 Temmuz tarihindeki görüşmelerde kapsamdan çıkarıldı ve o şekliyle kabul edildi. 

Böylelikle, İhlas Finans Kurumunun mağdurlarının mağduriyetleri giderilmemiş oldu. 

 

 Krizin maliyeti bu olmamalıydı 

1999 yılında, Türkiye ekonomisinde bir kriz yaşandı, yüzde 6’yı aşan oranda ekonomi 

küçüldü ve üç banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi. Ardından, Türkiye, IMF 

destekli bir program uygulamaya başladı. 2000 yılında programın uygulamasıyla birlikte, her 

şey çok iyi gidiyor gözüküyordu; ama, 2000 yılı kasım ayında bankacılık kesiminde ilk krizi 

yaşadık. 2001 Şubatında, Türkiye yeni bir krize girdi ve  birçok banka daha Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonuna alınmaya başlandı. Şu an geldiğimiz noktada, toplam 22 bankanın faaliyet izni 

kaldırıldı veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.  

 

Bankacılık sisteminde yaşanan kriz, bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

devriyle çözülebilecek bir kriz değildi. Krizin yönetiminde yanlışlık yapılmıştır. Türkiye krizi 

atlatmak için banka sistemine milli gelirin yüzde 34’ü oranında bir kaynak aktardı. Krizden 

kurtulmak için veya banka krizini daha az maliyetle aşabilmek için başka çözümlerimiz de 
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olabilirdi. IMF gözetiminde uygulanan programın, politikanın sorgulanması gereken esas 

nokta budur. IMF bize bir program empoze ediyor ve hükümetler bu programı uygulamakla 

kendini sorumlu kılıyor. 2000 yılı programının da IMF arkasındaydı, program güzel gidiyordu; 

ama, bir gecede yıkıldı. Şimdi, bir başka programla gidiyoruz. Ama, bu program bir carî açık 

meselesini çözebilmiş değildir, Türk ekonomisinin kapısında krize yol açabilecek böyle bir 

problem bulunmaktadır.  

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


