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MUSA UZUNKAYA (Samsun) - İktidarın bilgisi var da ilgisi yok efendim.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, söz istiyorum...
BAŞKAN - Çok kısa olmak kaydıyla, yerinizden Sayın Bakanım; buyurun efendim.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Sayın Veysel Candan Beyefendiye de teşekkür ediyorum. Emlakbankın ve ismimi zikrederek
ifadede bulunduğu için cevap verme ihtiyacını hissediyorum. Bizim göreve başladığımız tarih
itibariyle zamanaşımına uğramamış, KİT Komisyonunda görüşülüp de şarta bağlı tüm şirketler
hakkında, yöneticileri hakkında tahkikat izni verilmiştir.
Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bal.
Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini, İzmir Milletvekili Sayın Işın
Çelebi ifade edecekler.
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
Süreniz 20 dakika.
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bankacılık
sektörü ve malî sektörün tümü, burada da hassasiyetle durulduğu gibi, açıklığın, dürüstlüğün ve şef
faflığın geçerli olması gereken çok önemli bir sektör ve burada, üç kamu bankasının performansı ve
özellikle mevduatların yüzde 40'ı toplanan bu üç bankadaki gelişmeler malî sektördeki yapıyı da
belirlemektedir. Ancak, ben, geçmişi de bir parça tartışacağım; ama, bizim buradaki temel göre
vimiz, bu yasada ileriye bakmamızın gerekli olduğunu bana göstermektedir.
Eğer, biz bu ülkede istikrarı sağlayacaksak, öncelikle malî sektörde bu istikrarı sağlayacağız.
Dünyada, 1990'dan sonraki uygulamalara bakıyorum, Arjantin'de, Meksika'da, Brezilya'da, İsrail'de
ve son Asya krizinde Kore'de, malî sektördeki problemler krizi daha çok büyütmüş. Onun için, bu
getirilen yasa çok gerekli bir yasa ve malî sektörün sağlıklı yapıya kavuşturulmasını, rekabetin ulus
lararası şartlara uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini ve kamu bankalarının, özel
bankalarla aynı yasal çerçeve içinde hareket etmesini temin edecek bir yasa.
Bu anlamda, bu yasanın gerekliliği çok açık ve enflasyonun yüzde 100 olduğu dönemden
yüzde 35'lere ve daha sonra tek haneli rakamlara yöneldiğimiz bir istikrar programı uygulanırken,
faizlerin -ki, yıllarca bu yüksek faizden şikâyet ettik, rant ekonomisi dedik- yüzde 120'lerden yüzde
40'lara, yüzde 30'lara düştüğü bir dönemde, düşük enflasyon ortamında yeni bir bankacılık anlayışı
na gerek olduğu çok açık.
Bu bankacılık anlayışının temeli ise, artık, kamu kesimi finansman açığını, yani bütçe açık
larını finanse eden bir bankacılık değil, büyümeyi finanse eden bir bankacılığa geçişi şart koşmak
tadır. Bu nedenle, biz, Bankalar Kanununu 1999 yılının aralık ayında çıkardık; bu nedenle, biz,
Kore'de şeffaflığın sağlanması, İngiltere'de şeffaflığın sağlanmasına dönük piyasalardaki denetim
kuruluşlarının benzerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluyla 1 Eylül 2000 de hayata
geçirdik ve şimdi bunun üçüncü aşaması olan kamu bankalarının mevduatının yüzde 40'ını oluştu
ran üç bankanın özerk hale getirilip özelleştirilmesini ve piyasa koşullarında işlem yapmasını
sağlayacak bir yasal düzenleme getiriyoruz. Tabiî, bence, bunun dördüncü ayağı, Merkez
Bankasının özerk ve bağımsız olmasıdır. Bu da, mutlaka yapılması gereken önemli bir adımdır.
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