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Sayfa 
3. — 3078 sayılı Tuz Kanununun bâzı 

maddelerinin dcğiştirilrae^i ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (1/148, 3/115Ö) 332 

5. _ . (İÖlUlŞl'ÎLUN İŞLUft ' 332 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa
yılı Ulusal Bayram ve genel tatiller hak
kındaki Kanunun 2 nei maddesinin (D) 
ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve içişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 173 
ve eki) 332 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, kapıcıların iş Kanunu kapsamına 

Sayfa 
alınmasına dair kanun teklifi ile İstan
bul Milletvekili Kaya özdemir'in 93 sa
yılı İş Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayısı 791) 332:344 

3. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
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77 nci maddesinin yeniden düzenlenme
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kası kanun tasarısı ve Ticaret , Maliye 
ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/606) 
(S. Sayısı : 799) 344:358 
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GEÇEN Tü TANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili İlyas Seçkin'in, Güm
rük ve Tekel Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının, Ada
na Milletvekili Turhan Dilligil'in, siyasi parti
lerin kamu tüzel kişileri elinde bulunan basın 
dışı haJberleşme ve yayın vasıtalarından fayda
lanma şekilleri hakkmdaîr. kanun teklifinin, 
TRT Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı ek ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek, üzere kurulan Geçici Komisyona ve, 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, 1/82*, 
1/645, 1/659, 1/660, 1/661 ve 1/664 esas sayılı 
kanun tasarılarının, Kamu iktisadi Teşebbüsle
riyle ilgili kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 
üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyona ha
valelerine dair tezkereleri kabul olundu. 

Kars Milletvekili Turgut Göle'nin, Seçim 
Kanununda değişikliği öngören kanun teklifi

nin havale edildiği Geçici Komisyonda bu
güne kadar görüşülmemesi sebebiyle doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
okundu. Adı geçen Geçici Adalet Komisyo
nundan da üye seçilmiş olduğu, Başkanlıkça 
Komisyonun toplanması için davetiye çıkarı
lacağı, bu sebeple önergenin muameleye ko-
namıyacağı bildirildi. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak tümü kabul olundu. 

Su Ürünleri kanunu tasarısı ile Cumhuri
yet Senatosu istanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arka
daşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak üyesi 
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Tevfik Inci'nin, Su Ürünleri kanunu teklifle- ! 
rinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlana- , 
rak maddelere geçilmesi ve ivedilikle görüşül- . 

i 
mesi hususları kabul olundu. 

Bu kanun tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmelerin usulüne dair önergeler görüşü
lürken çalışma saati sona erdiğinden; 

2. — GELEN 

TASARI 
1. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet

vele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversite
sinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi 
Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi 
hakkında kanun tasansı (1/685) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

TEıKLlF 
2. — Sivas milletvekilleri Cevad Odyakmak 

ve Tahsin Türkay'm 5 . 1 . 1961 tarih ve 231 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
teşkilâtı hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesine dair kanun teklifi (2/891) 
(Plân Komisyonuna) 

TEZKERE 
3. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin . 

1966 bütçe yılı hesap işlemleriyle bilançosunun i 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi i 
(3/1154) (Sayıştay Komisyonuna) j 

RAPORLAR I 
4. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Li- : 

mm 
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12 . 5 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sakarya 

Nurettin Ok Mnslihittin Gürer 
Kâtip 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

KÂĞITLAR 

manian İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici madde
ler eklenmesine dair kanun tasansı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/678) (S. Sayısı : 886) 

5. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 6122 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından 
sonra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tekli
fi ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(2/743, 2/548) (S. Sayısı : 890) 

6. — Darüşşafaka Cemiyetinin Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına olan borçlarının tasfiyesi 
hakkında kanun tasansı ve Maliye ve Plân ko-
misyonlan raporlan (1/640) (S. Sayısı : 888) 

mum 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi, bitmiştir efen
dim. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — (Uızianiv.}) MillelreHli Süleyman Unlu
nun, Güney sınırlarımızda seyyar jandarma, İm
likleri tarafından öldürülen iki vatandetsa ve ora
da cereyan eden olaylara, dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın 
Süleyman Ünlü, seyyar jandarma birlikleri tara
fından Güney sınırlarımızda öldürülen iki vatan
daşla ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. 
Kendisine bu konuda söz veriyorum. Buyurunuz. 
Sayın Ünlü. 

SÜLEYMAN ÜNLÜ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 
İslâhiye ve Kilis ilçelerinin hudut köylüsü sey

yar jandarma tarafından çok işkence görüyor
lar ve hattâ öldürülüyorlar. 

Hâdise şudur efendim : 
Haydarkârlı köyünde akşam üzeri gündüz 

gözüyle seyyar jandarma gelip bir vatandaşı ka
rakola götürüyor. Gece hududa götürüp tom-
sonla delik deşik ediyor. Üzerine beş kilo ağır
lığında üç tane duvar halısı, bir de lüks lâmbası 
atıyor. Sabahleyin, «Müsademe yapıldı, kaçakçı 
öldürüldü» diye vatandaş böylelikle öldürülü
yor. Ölenin dayısı ve akrabaları koşuyor şikâye
te geliyorlar. Bunu gören köylüler şahadet et
mek istiyor, gene jandarma bu şahitleri karako
la çekiyor; «Söylerseniz aynı akıbete uğrarsı
nız» diye bunları tehdidediyor. Bunun üzerine 
ifade vermekten korkuyorlar. Böylelikle bu hâ
dise yüzüstü kalıyor. 

İkinci hâdise bundan 10 - 15 gün evvel cere
yan ediyor. Kilis - Hatay şosesi üzerinde jeeple 

seyahat eden üç vatandaşa gene aynı Tahtaköp-
rü bölüğü seyyar jandarması güpegündüz ateş 
ediyor, içindeki Akdo Demir isminde Zengil kö
yünden bir vatandaş cansız düşüyor. Hemen bu
nun üzerine de bir miktar kaçak eşya atmaya 
gayret ediyorlarsa da orada çalışan orman ame
leleri aniden geldiği için kaçak eşyayı cesete 
ulaştıramıyorlar. Orman amelesi bunu görüyor 
fakat söylemeye cesaret edemiyorlar. İslâhiye ve 
Kilis'ten keşif heyetleri geliyor, halk toplanıyor, 
köylüler geliyor... «Bu nedir, hangi devirde ya
şıyoruz?» diyen halk çok üzgün hale geliyor. Or
man amelesi, Haydarkârlı köyü halkı bir yetkili 
tarafından cesaret verilerek dinlense her türlü 
hakikat aydınlanır, meydana çıkar. Bu öldürü
len vatandaştan başka ayrıca ölmiyenler de, ka
çak eşya olsaydı, bunlar da toplu kaçakçılıktan 
ceza evine gidecekti. Jeepleri de satılacaktı, böy
lelikle bunların da canı yanacaktı. 

Üçüncü hâdise : Gene Kazıklı köyünden iki 
vatandaşı karakola celbetmek isterler, vatandaş 
gitmek istemez, çünkü emniyet edemiyor. Silâh 
zoru ile götürmek isterler, kadınlar koşar, köyün 
kadınları gelir, bu defa kadınların yüzüne karşı 
sten kullanır. Bu defa şehre şikâyet etmeye ge
lirler, avukat tutarlar, aynı kumandan gelir, çar
şının ortasında avukatla çekişir ve «Ben buranın 
Allahıyım» der ve nihayet köylüye der ki, «Beni 
şikâyet edebilirsiniz ama yarın çobanlarınız 
tarlaya gitmez mi?» Bu sözler üzerine köylü si
niyor ve böylelikle dâvasından vazgeçiyor. 

Dördüncü hâdise : Kilis'in Deliosman köyün
de iki vatandaş gene jeeple seyahat ederken bu 
defa Kilis'e bağlı Gülcimen bölük kumandam 
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jandarmasını alıp bunların yoluna çıkıyor, dur
duruyor, arama yapıyor bir şey bulamıyor. Jee-
pin minderlerini param parça ediyor, gene bir 
şey bulamıyor. «Karakolla buyurun» diyor. 

Vatandaşlar diyor ki, hüviyetlerimiz üzeri
mizde, bizi niçin karakola götürüyorsun?» Bu
nun üzerine bu vatandaşları hastanelik edinceye 
kadar fena hale sokuyor ve böylelikle kaderle
rine terkedilmiş oluyorlar. 

Beşinci hâdise : Bu kumandanın bölüğünde 
lojmanı vardır, 12 kilometre mesafede Hassa il
çesi de vardır, ama gidiş geflişi Devlet jeepine 70 
kilometreye mal olan İslâhiye'de gelir, oturur, 
Genç neferlere «Sizi izinli göndereceğim, size ik
ramiye verdireceğim, sizi taltif ettireceğim» diye 
onları tahrik eder. Bunlar vatandaşı öldürür, 
ezer, işkence eder, kendisi Devletin jeepi ile her 
gün 70 kilometredeki evine gidip gelir ve ceza 
evine de neferler gider. 

Hakiki suçlu meydana çıkarılmaüıdır. Haki
ki suçlu cezasını bulmalıdır. Sayın Hükümetimi
zi ikaz ediyorum, bunu yapacaklarından şüphem 
yoktur. Mahalline bizzat yetkililer gider ve köy
lüye cesaret verilirse, «Korkmayın biz varız, 
hakkınızı müdafaa edeceğiz» deseler bu hakika
ten meydana çıkar. Ama Antep Valisinden veya 
suçu yapandan tahkikatı isterse bu tahkikat 
yürümez. O zaman gene bir onbaşının yaptığı 
zabıt Dahiliye Vekâletinde muteber olur. Bizzat 
yetkilüler gidip mahallinde her şeyi görmeli, tet
kik etmeli ve ona göre karar vermelidir. 

Saygılarımla. 
2. — Ordu Milletvekili Raif Aybar'a izin ve

rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/1155) 

BAŞKAN — Bir milletvekiline izin verilme
siyle ilgili olarak Başkanlık sunuşu vardır, oku
tuyorum : 

G-enel Kurula 
Aşağıdaki adı yazılı sayın milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddet ve sebeple vâki izin 
talebi Başkanlık Divanının 8 . 5 . 1969 tarihli 
toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Perruh Bozbeyli 

Ordu Milletvekilli Raif Aybar, 21 gün, hasta
lığına binaen. 1.5.1969 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Raif 
Aybat'a 1 . 5 . 1969 tarihinden itibaren 21 gün 

12 . 5 . 1969 O ; I 

izin verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, «Adana Üniversitesi adı allında Adana 
ilinde lam teşekküllü bir üniversite kurulması 
hakkındaki kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince gündeme alınmasına dair öner
gesi (2/3, -1/143) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğflu'nun bir kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Millet Mec
lisi gündemine almmasiyle ilgili önergesi var
dır, önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki g'erek^elovb «Adana Ünivcrsite-

adı altında Adana ilinde tam teşekküllü bir 
üniversite kurulması hakkında kanun teklifi» 
•miıi içtüzüğün 33 ncı maddesi gereğince doğ
rudan doğruya Millet Meylisi Genel Kurul gün
demine alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Kemal Sanibrahimoğlu 

GEBEKÇS 
1. Üniversiteler kuruluşu itibariyle, imkan

larının bölgelerarası dağılışında denge ve ada
let temini bakımından Adana'da üniversite ku
rulmasında fayda mevcuttur. Güney ve Güney 
Doğu - Anadolu'nun üniversite ve yüksek okul
lar kuruluşu bakmandan adetâ bo'3 bırakıldığı 
yeknaz:..rda gösa çarpmaktadır. 

Kalkınma Plânında da; bölgelerarası den
genin kurulmadı ve korunmasını öngören ilçe
ler mevcuttur. Adana üniversitesinin kurulu
şu bu ilkelerin gereklerinede uygun düşecek
tir. 

2. Adana merkez ilce nüfusu 300 bini geç
miş, ilçeleri ile 1 milyonu bulmuş, süratli bir 
nüfus artışı içindedir. Bölge Plânlama Müdür
lüğünün yaptığı araştırmalar ve tahminlere gö
re 1990 da merkez ilçe nüfusu 1 milyon olacak
tır. 

Şehir olarak bugünkü rnaddi, mânevi ve kül
türel havası ve imkânları, sürekli ve olumlu 
gelişme temposu ve namzet bulunduğu büyük 
şehir pozisyonu ile üniversite kuruluşunun 

J önşartlarma fazlası ile sahiptir. 
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3. Adana merkez ve ilçeleri ile Türkiye'nin 
•en verimli topraklarına sahitoolduğu gibi, Türki
ye'nin hatırı sayılır sanayi merkezlerinden biri
dir. 

Bu hali ile üniversite kuruluş ve gelişımesi-
nin gerektirdiği maddi imkânların temininde ye
terli bir duruma sahiptir. 

Kaldı ki, Adana, Mersin, Hatay, Maraş, 
Gaziantep, Urfa, Mardin gibi illerin de iktisadi 
merkezi ve mihrak noktası olması itibariyle ge
niş maddi imkânların sahibidir. Bu cihet de na
zarı itibara alındığında üniversite kuruluşunun 
kolaylaşacağı daha ziyade anlaşılır. 

4. Adana, ilçeleri ile 7 listeye, 2 sanat ensti
tüsüne, 1 öğretmen okuluna sahiptir, istanbul ve 
Ankara ünversite ve yüksek okullarında 5 bin
den fazla Adanalı öğrenci mevcuttur. Bu rakam 
garp ölçüleri içinde bir üniversitenin öğrenci 
sayısına yeterli ve üniversite kuruluşunu müm
kün ve zaruri kılan kriteryumlarm belli başlıla
rından biridir. 

Adana'nm, Mersin, Hatay, Maraş, Gaziantep, 
Urfa, Mardin, Niğde ve civarı vilâyetlerin de 
kültürel merkezi olduğu ve burada kurulacak 
üniversitenin, adı geçen vilâyetler ve civarının 
öğrenim ih'tiyacına da cevap vereceği vakıası 
da nazara alınırsa, öğrenci sayısının 8 - 10 bin 
rakamını ra'hatça bulacağı söylenebilir. Bu ra
kam bir üniversitenin hattâ gereğinden fazla 
öğrenci sayısına tekabül eder. 

5. — Kışın rahat barınmaya imkân veren 
tedil iklimi de, istanbul ve Ankara'da uzunca 
ve kış sebebi ile pahalı ve zor barınmaya mec
bur olan fakir ve orta halli öğrenciyi Adana 
Üniversitesine gitmeye teşvik ve bir bakıma 
mecbur edecektir. 

Bu faktör, sayılan diğer imkânlarla birlik
te öğrenim üyelerinin rağbetini de temin ede
cektir. 

Bu suretle İstanbul ve Ankara üniversite
lerinin lüzumundan fazla ve şişkin öğrenci sa
yısını mâkul hattâ indirmek gibi büyük bir fay
da da temin edilmiş olacaktır. 

6. Adana, geniş maddi imkânları ve zen
ginlikleri, müsait iklimi ve coğrafi güzellikleri 
ile çeşitli mesleklere mensup yetişmiş öz evlât
larının olduğu kadar, civar vilâyet yetişkinleri
nin de seve seve icrai meslek edip, yerleşip kal
dıkları mutlu beldelerimizden biridir. 

Te&bit edebildiğime göre Avrupa ve Ameri
ka'da ihtisas ve doktora yapmış birçok doktor, 
hukukçu, ziraatçi ve mühendis gibi meslek 
adamları Adana'da yerleşmiş bulunmaktadırlar. 

Bir üniversitenin öğretim kadrosunun teş
kilinde bu imkânların mevcudiyeti gözden uzak 
tutulamaz. 

Bu sebeple de Adana'da öğretim üyelerini 
temin süratli ve kolay olacaktır. Elbette illi 
yıllarda Ankara Üniversitesi öğretim üyelerin
den eğitici ve yetiştirici olarak faydalanıla
caktır. 

7. Adana, Güney Doğu ve Güney - Anado
lu'nun iktisadi ve kültürel merkezi olma itiba
riyle burada kurulacak ilim merkezi Arap kül
tür ve medeniyetinin Türk kültür ve medeni
yetine vâki etkilerini de olumlu yolda silmede 
faydalı olacaktır. 

Zira Arap âleminin Bağdat, Şam, Beyrut ve 
İskenderiye üniversitesi ile yaymaya çalıştığı 
ve ilk hedef olarak seçtiği Türkiye Türklüğü
nün kültür kapısı Adana'dır. 

Bu kapının, Arap kültür ve medeniyetinin 
tesirine kapanması, aksine Türk kültür ve me
deniyetinin geri kalmış Arap ve diğer şark ül
kelerine ve milletlerine yayılmasını temin ede
cek bir kapı, bir mihrak haline getirilmesi sa
yısız millî faydalar temin edecektir. 

Bilhassa Hatay'ın ve umumiyetle Güney -
Doğu illeri halkının asırlar boyu Arap dil ve 
kültürünün tesirinde bulunuşu ve daimî temas 
halinde olduğu nazara alınırsa, Adana'da Üni
versite kuruluşunda acele etmek gerektiği ayan 
beyan anlaşılacaktır. 

Hulâsa; 
Adana her bakımdan üniversite kuruluşunun 

maddi, mânevi, tarihi, kültürel ve politik şart
larını sinesinde toplamış bulunmaktadır. 

Sayın Parlömanterlerin, yurt eğitim ve kül
türel kalkınmasına hayırlı katkılarda buluna
cak, Adana Üniversitesinin kurulmasına yar
dımcı olacakları inanciyle takdirlerine arz ede
rim. 

BAŞKAN — Okunan önerge üzerinde bir 
mütalâa var mı efendim? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aley
hinde söz rica ediyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Lehinde söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu önergenin 
aleyhinde, Sayın Sarıibrahimoğlu ise önerge
nin lehinde söz istemektedirler. 

Komisyon adına bir mütalâa olmıyacak mı 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Plân Komisyonu adına Sayın 
Kemal Doğan Sungun, buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Muhtelif vesilelerle bu şekildeki kanun tek
lifleri hakkındaki mütalâlarımızı Yüce Mecli
sinize beyan etmiştik. Yine tekrarda fayda 
vardır. 

Hepinizin bildiği üzere, Bütçe ve Plân Ko
misyonunda 200 ü mütecaviz kanun teklif ve 
tasarısı mevcuttur. Haftada 2 - 3 defa toplan
mak suretiyle günde 1 0 - 1 5 tane, yahut bir 
defada 10 - 15 tane teklif ve tasarısı çıkartma 
yolundayız, fakat, elimizdeki miktarın - hepi
nizin bildiği üzere - fazla olması dolayısiyle, hep
sini birden kısa bir zamanda neticelendirmek 
maalesef mümkün olamamaktadır. Bu bakım
dan, Sayın Sarıibrahimoğlu'nun bu teklifine 
biz de canı gönülden katılırız, bunun çıkmasını 
arzu ederiz, ama, elimizdeki imkânlar da ni
hayet mahduttur. Bu bakımdan diyebileceğim 
şudur : önümüzdeki kalan günler içerisinde 
bunu, imkânlarımız nisbetinde, ön sıraya koy
maya gayret sarf edeceğiz. 

Mâruzâtım budur, arz ederim efendim.. 
BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyuru

nuz efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Evvelâ aleyhte konuşacak arkadaşa söz lütfe
diniz, sonra ben konuşayım efendim, eğer mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ıSayın Sarıibrahimoğlu, Adana'da bir üni
versite açılmasını istiyen kanun teklifinin şim
diye kadar neticelendirilememiş olmasından 
dolayı bir hakkını kullanmak istemektedir. 

Bilindiği gibi, Yüce Meclislere sadece Ada
na için değil, birçok şehirlerimizde üniversite 

kurulması ile ilgili pek çok kanun teklifi yapıl
mıştır ve bu teklifler 19G1 den bu yana komis
yonlarda sürünegelnılştir. Her defasında, Millî 
Eğitim bakanlarına, bu teklifler hakkında ne 
diyecekleri sorulmuş, bakanlar da, «Efendim, 
şimdilik müzakeresini tehir ediniz, biz esasen 
Türkiye ölçüsünde üniversite teşekkülü ile il
gili çalışma içindeyiz, bu çalışmalarımızın ışı
ğında mesele müzakere edilir, daha sıhhatli bir 
karar alınıra gerekçesiyle, müzakereden bu 
teklifleri kaldırtınışlardır. 

Maalesef, Millî Eğitim bakanlarının ciddî 
bsyanda bulundukları zannı ile komisyon üye
leri de bu mucip sabebe, görünüşte haklı olan 
bu mucip sebebe inanarak, müzakereleri ertele-
ye erteleye bu meseleyi görüşmekten imtina et
mişlerdir. 

Aziz arkadaşlarını, bir defa sunu belirteyim 
ki, Koalisyon Devvri de sayılırsa, 5 yıldır tek-
başma iktidarda olan Adalet Partisi Hükümeti
nin, Türkiye'nin en önemli bir meselesi olan 
üniversite meselesini ciddî bir tetkik neticesi, 
sağlam bir plâna bağlıyarak Yüce Meclise ge
tirememiş olması, kanaatimce ihmallerinin en 
ağırlarından birisidir ve bugün, yüksek öğre
nim gençliği arasındaki buhranın maalesef bir 
numarah sebeplerindendir. Sayın Eğitim Baka
nı, bu gerçekleri bir yana iterek, kendi icraa
tını murakabe eden birtakım önergeler Çar
şamba günü görüşülürken, yüksek öğrenim 
gençliğini şu veya bu tarzda kullanmak istiyen-
lere birtakım ithamlarla iktifa edip, işinin 
bittiğini zannetmektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, hiçbir mazeret söyliye-
mezler; 5 yıldır, 2 plân olmasına rağmen, hükü
metin üniversite meselesini Türkiye ölçüsünde 
ciddî bir plâna baglıyamanıış olması - en hafif 
hükmü ile - bir ihmaldir. 

Geçenlerde, Millî Eğitim Komisyonunda bu 
konu görüşülürken, biz hükümete, bu gecikme
nin mahzurlarını bir defa daha anlatmaya çalış
tık ve orada, müzakereler sırasında acı bir şe
kilde gördük ki, bu mesele tam bir başıboşluk 
içindedir. Eskiden birtakım üniversiteler, bir
takım merkezlerde kurulacak fakültelerin ku
ruluş hazırlıklarını deruhte eder, bu hizmete 
yardım ederlerdi. Bu, üniversitelerin birbirini 
desteklemesi, ya da doğurması anlamında müs
pet bir gelişme idi, fakat son zamanlarda gör
mekteyiz ki, bir üniversite, Üniversiteler Ka-
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nununun bir maddesini kanaatime3 yanlış yo-
rumlıyarak, kendisine doğrudan doğruya bağ
lı bir başka fakülteyi kendi belediye sınırları 
dışında, hattâ vilâyet sınırlan dışında bir baş
ka yerde açabilmektedir. 

Ondan sonra da, açılmış bir müessesesi için 
gelip Meclisten kadro istiyecektir. Böylece, yük
sek öğrenim kurumlarının en önemlisi olan üni
versitelerin açılışı, hükümetin mesuliyeti, plâ
nın mutabakatı dâhilinde değil, üniversite pro
fesörler kurulunun şu veya bu mevzii tetkikle, 
kanaatinin muhassaîası olarak şu veya bu ilde 
kurulabilecektir. Bu, bir mesuliyetsizlik devri 
açmıştır kanaatımca, ve son derece zararlı bir 
yoldur. 

Elbette Türkiye'nin her yerinde üniversite 
açılması dilenir. «Üniversite açılmasın» diyen 
bir tek arkadaşımız içimizde yoktur, ama bu
nun nerede açılacağı, hangi fakültenin açılaca
ğı, nasıl açılacağı, bunların kadrolarının ve öğ
renci imkânlarının ne olacağı ciddî bir hükü
met mesuliyeti altında cereyan etmek, taayyün 
ve tesbit olunmak lâzımdır. Bu yapılmayınca, 
öyle gülünç bir tatbikat meydana gelmektedir 
ki, bir tarihte Elâzığ'da açılmış Teknik Okul 
senelerce orada tatbikata, öğretime geçemiye-
rek, öğrencisi, Ankara'daki birtakım okullar
da veya istanbul'daki başka birtakım okullarda 
sürünmüşlerdir. 

Aziz arkadaşlarım; ortada iki tane plân var
dır, ortada beş yıldan beri gerçekten güç ka
zanılacak bir büyük çoğunluğa sahip hükümet 
vardır. Bu hükümetin ciddî bir üniversite prog
ramlaması yapmak için ehliyetten başka neye 
ihtiyacı vardır? Ama, gelin görün ki, sayın hü
kümet bu noktada ciddî bir ihmalin, hattâ, özür 
diliyerek arz edeyim, bir umursamazlığın için
dedir. Şikâyetlerimiz meyve vermemektedir. 

Ne olacak? 36 ncı maddeye göre her arka
daşımız yaptığı kanun teklifinin gündeme alın
masını istiyecek, böylece her teklif bir ciddî 
koordinasyon ve süzgeçten geçmeksizin burada 
müzakere mevzuu olacak. 

nacak mesele midir? Bu mesele bir ciddî hükü
met meselesidir, hükümetin plânı meselesidir, 
hükümetin programı meselesidir. Onun için aley
hinde bulunmaya mecbur oldum ve bundan do
layı da müteesirim. Sanki bir hizmetin açılma
sına kargı bir insan gibi yorumlanacağımı zan
nederek de teessürüm artmaktadır. Hiç şüp
hesiz Yüce Meclisin böyle bir yorumda bulun-
mıyacağı açıktır. Çünkü Yüce Meclis, millet
vekillerinin ne söylediklerine dikkat etmeyi 
daima şiar edinmiştir, fakat belki de Sayın 
Bakan biraz sonra bu kürsüden vereceği ce
vapta, bizim, yüksek öğrenim kurumlarını aç
maya engel birtakım beyanlarda bulunduğu
muzu zannederek veya zannettirerek cevap ve
rip kurtulmaya çalışacaktır. 

Şimdiden tesbit etmek isterim, arkadaşlar; 
demek istediklerim dediklerimdir. Bu memle
kette artık gayri ciddî birtakım icraata paydos 
edilmelidir, üniversite kümes kurmak değildir. 
Bir Üniversite kuruldu mu, bunun gereklerine 
sonuna kadar riayet edilmek lâzımdır; Bir fa
külte açılmış, yarın bunun isabetsizliği anlaşıl
dığında veya daha fazla hak sahibi bir merke
zin var olduğu anlaşıldıkta ne yapacaktır. Yü
ce Meclis, aziz arkadaşlarım. 

Sayın Balkana Encümende de arz ettim; 
buraJdia bir defa daha gerek Hükümetin, gerek 
Yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum. 

Saym Bakan buyuruyorlar ki; «Efendim, 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ve sonra 
kurulan üniversitelerin kanunlarındaki buna 
mümasil maddelerle, Meclis bu yetkiyi üniver
sitelere vermiştir, ben ne yapayım » 

Bu, sureti katiyede itibara değer bir müta
lâa olamaz, arkadaşlarım. Sebebini de arz 
edleyim: Gerçekten, Üniversiteler Kanununda, 
bir üniversiteye bağlı bir fakültenin kurulması, 
kanuna lüzum olmaksızın üniversite kararı ile 
mümkündür. Ancak bunun, o üniversitenin 
bulunduğu şehir veya belediye hudutları içeri
ğinde olduğu bir aklı selim hükmüdür. 1946 
da bir üniversitenin, meselâ İstanbul Üniver
sitesinin Hakkâri'de tıp fakültesi açacağı düşü-
nülememiştir ki, böyle bir sarahate yer veril
miş olsun. O zaman böyle garip birtakım yo
rumların ortaya çıkacağı kimsenin aklına gel
mezdi. Binaenaleyh, gayet açıktır ki, bu hü
küm, kendilerini il dışında birtakım merkez-

Bendeniz, esas itibariyle Sayın Sariibrahim-
oğlu'na katılırım; Türkiye'de üniversite açıla
cak değerli merkezlerden birisi de Adana'dır, 
buna şüphem yok, ama bu takdir ne bendeni
zin, ne de Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımın 
takdir ve ölçüleri içerisinde nihai hükme bağla-
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lerde re'sen müessese kurmaya mezuniyet veren 
bir hüküm değildir. 

Sayın Bakan gerçekten bir plânlı Hüküme
tin, programlı tir Hükümetin mensubu iseler, 
bu yorumun karşısına çıkmalıydılar ve «Bu yo
rum yanlıştır» demeliydiler; hattâ Üniversite
ler Kanununun bu hükmünün böyle yorumlan
makta ısrar olunduğu takdirde, Hükümetin, 
kadro kanunu sevk etmeyeceğini beyan ederek 
engel olmak iktidarına sahip idiler, fakat Sa
yın Bakan bu teşebbüslerden hiçbirisinde bu
lunmamıştır. 

Kaldı ki, başka bir imkân daha vardır. 
Gerek Üniversiteler Kanununda.. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız teklif sahibi olmadığına 
göre konuşma halldlana sahip midir? 

BAŞKAN — Sahiptir, efendim. Konuşma 
hakkına sahiptir, bir usul meselesidir, lehte 
aleyhte görüşülüyor. Bugüne kadarki tatbikat 
br. merkezde, efendim. 

OSMAN ÖZER (istanbul) — Teklifle alâka
sı yok ki, konuşmanın. 

BAŞKAN — «Gündeme alınmasın» diyor, 
«kanun teklifini gündeme alnuyalım» diyor. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bey
efendiler, bu Meclisi Sayın Başkan idare ede
cektir, lütfen müdahale etmiyelim. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Bende-
nis müdahale etmedim, Sayın Başkana hitabet
tim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, ben müda
haleye cevap veriyorum, efendim, sizin şahsan 
bu gayret içinde olmanıza lüzum yok. Vaktiniz 
de dolmak üzere, 15 dakikalık müddetin bitme
sine bir dakika kaldı, bağlayın lütfen. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Hay 
hay bağlıyayım, efendim. Israr ettikleri için 
arz ettim, Sayın Başkan. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, aziz millet
vekilleri; yine aynı kanunun bir başka maddesi 
Millî Eğitim Bakanına bu neviden kararların bir 
defa daha tetkik edilmesini istemek hakkını ver
miştir, bu da kullanılmamıştır. 

Kaldı ki, şimdi Yüce Meclisin huzurunda Sa
yın Hükümetten sormak istiyorum; ellerinde 
üniversitelere bu neviden tasarruflarda ışık tut
mak, yardımcı olmak üzere Yüksek Plânlama 
Kurulunun da mutabakatini istihsal etmiş bir 

üniversite gelişme programı ve plânı var mıdır, 
varsa, bu, üniversitelere gönderilmiş midir? 

Göreceksiniz ki, bunun cevabı «Hayır» dır, 
«Hayır» olduğu için de Yüce Meclis münferit 
önergeleri kabul buyurarak bir başıboş üniver
site gelişmesine cevaz veremez ve maalesef esa
sında hak verdiğim halde, Sayın Sarıibrahimoğ-
lu'nıın önergesini reddederek daha ciddî bir ic
raata imkân verilmelidir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge sahibinden 
evvel mi konuşmak istiyorsunuz, efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Hayır, sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kemal Sarıib-
rahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bakandan sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — öyle bir seçme hakkınız yok, 
efendim. Buyurun, Hükümetin her zaman konuş
ma hakkı vardır, sonra kullanacaklarını beyan 
ettiler. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Son söz mületvekilinindir. 

BAŞKAN — Efendim, o kaide burada tat
bik edilmez; iki lehte, iki aleyhte görüşülür. Si
zi de kürsüye davet ediyorum; buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usûl müsaitse, Bakandan sonra tekrar söz isti
yorum, lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, usûl müsaidolsa saba
ha kadar görüşün, vereyim söz konuşun, ama 
usûl müsait değil ki, buna. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Usûl müsaitse Bakandan sonra söz istiyorum. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Aynı 
şeyleri tekrar edeceksiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
O, Bakanın konuşmasına bağlı. 

Muhterem arkadaşlarım; bu teklifimiz 1965 
seçimlerinden hemen sonra yapılmıştı. Millî Eği
tim Komisyonu muhalif, muvafık bilcümle âza
larının tamamının ittifakı ile teklifimizi kabul 
etmiş ve Bütçe ve Plân Komisyonuna sevk et
mişti, hem de Hükümetin muhalefetine, geri bı
rakılması talebine rağmen. Burada Millî Eği
tim Komisyonunun iktidara ve muhalefete men
sup ve varsa müstakil üyelerini şükranla anma
yı bir vazife sayarım. 
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Maalesef, Bütçe ve Plân Komisyonu, bu me
selede raportörü olan Sayın Nuri Bay ar'm son 
derece olumlu raporuna rağmen, senelerden 
beri bir türlü gündemine alıp görüşülmesine im
kân vermemiştir. Defalarla değişen ve eski 
başkanlara istirham eylediğim halde bu imkânı, 
bu müzakere imkânını Sayın Bütçe ve Plân 
Komisyonu üyelerine bahsetmemişlerdir. 

tnancım odur ki, görüşme mevzuu yapsalar, 
gündeme alsalar idi Bütçe ve Plân Komisyonu
nun hiçbir üyesi bu teklife karşı çıkmıyacaktı. 
Buna inanırım. Yalnız, Bütçe ve Plân Komis
yonu bilhassa Başkanlık Divanı iktidar ile, Hü
kümet ile bu meselelerin görüşülmesinde daimi 
temas halinde bulunurlar ve bunun gerçek oldu
ğunda da inancım tamdır. Hükümet Adana Üni
versitesi adı ile Çukurova'da bir üniversite kurul
masına taraftar olmadığı için teklifi gündeme 
aldırmamıştır. 

Zaten muhalefetini Millî Eğitim Komisyo
nunda da ifade etmişti. 

Bu teklifimiz, yani şümullü şeklide bir üni
versite kurulması, tam ve kâmil mânada tam te
şekküllü bir üniversite kurulması maksadına 
matuf teklifimiz. Komisyonda uyutulmuş; diğer 
taraftan biraz evvel sayın Kodaimanoğlu arkada
şımızın ifade ettiği yola başvurulmuştur. Ne ya
pılmıştır? Ankara Zirâat Fakültesine bağlı bir 
ziraat fakültesi kurulması yolu tutulmuştur. 
Adananda şu veya bu şekilde bir adım atılmış ol
masını elbette şükranla karşılarım. Kanunların 
ihlâl edilmiş olmasını hiçbir şekilde tecviz etme
diğimi antr parantez arz etmekle beraber, Ada-
nıa'ya yapılmak istenen her hizmet elbette bizim 
şükranımızı kazanır, fakat maalesef, bugüne 
kaidar sadece adı «Adana Ziraat Fakültesi» ol
muştur fakat Ankara Ziraat Fakültesi içinde 
eritilmiş ve hakikaten ne olduğu, ne hizmeti 
yaptığını da pek bilecek durumda olan kimsenin 
de bulunduğunu zannetmemekteyilm. 

Halbuki, bir üniversitenin kurulması evvelâ 
kabul edilir, imkânları araştırılır ve fakülteler 
imkânlar zuhur ettiği ve önceden kararlaştırıl
mış plân içindeki sıralarına göre kurulur. Yoksa 
(böyle «Falan fakülteye bağlı, falan fakülte,» 
TÎU, tamamiyle palyatif bir tedbir olmaktan öte
ye gidemez. 

Ankara üniversitesi kuruduğu zaman Ada-
na'dan gerek nüfus, gerekse siosyal ve kültürel 

hayat itibariyle son derece geri idi. Bizim tahsil 
yaptığımın 1940 - 1941 de dahi bugünkü Adana 
Ankara'dan çok daha ileri durumda idi. O za
man birçok fakülteler hâlâ kurulmamıştı. 20 - 25 
senelik bir zaman fasılası içinde Ankara'da An
kara üniversitesi taim. teşekküllü hale geldiği gi
bi, Adana'da şurada burada fakülteler açacak 
duruma gelmiş, Ankara'da iki tane üniversite da
ha kurulmuştur. Demek ki bu bir zaman işidir1, 
tekâmül işidir; fakat evvel emirde bunun ana-
şartı olan üniversiteyi, «Kurdum» diyeceksin, ka
nununu kabul edeceksin bu bir plân ve program 
dâhilinde yürüyecek. 

Çukurova halkı âlicenap insanlardır; şayet 
kanun kabul edilirse, mahallî imkânlarla büyük 
meblâğlar toplanıp, bu üniversitenin süratle 
tam teşekküllü hale gelmesi de mümkün olacak
tır, ama Adana halkının ve müesseselerinin kar
şısına çıkıp «Işt'j, Üniversite Kanunu kabul edil
miştir, yardım edin, destek olun» demek imkânı
na sahip değiliz. Bir takım palyatif tedbirlerle 
bu ihtiyaç uyutulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım ticaret mektebi ku
rulmuştur; binası yok, hocası yok... Her şeye 
rağmen, buna da memnuniyetimizi ifade etmek 
isteriz. Belki daha müdebbir daha iyi tedbirler
le bunları geliştirir ümidini muhafaza ediyoruz. 
Bu fakültenin ve yüksek okulun dahi kurulmuş 
bulunması, şu kanun teklifinin haklılığını en 
büyük hüccetidir. Demek ki Adana, hakikaten 
üniversite kurulmasına lâyık bir yerdir. Anka
ra Üniversitesi bunu takdir etmiştir, Hükümet 
bunu tasvibetmiştir, Yüce Meclisiniz kadrosu
nu vermek suretiyle bu teşebbüsün yerinde ol
duğunu, yani Adana'da üniversite kurulması 
gerektiğini tescil etmiş bulunmaktasınız. 

O halde bu kadar kavi deliller ve şerefini
zin teminatı altında yüce kararlarınız mevcut 
iken, Meclis adına icrayı faaliyet eden Bütçe ve 
Plân Komisyonu, maalesef, Millî Eğitim Komis
yonundan da, esas yetkili ihtisas komisyonun
dan da ittifakla kabul edilerek kendisine gelmiş 
bulunan bu kanım teklifini senelerden beri uyut
maktadır. Bu uyutmanın da büyük sebebi, say
gı değer komisyon üyelerinin buna muihalefti de
ğil arkadaşlar, buna inanmıyorum. 

Bu kadar hayırlı, bu kadar memlekete fay-. 
dalı bir teklife hiçbir parlömanterin menfi oy 
vermeye gönlünün razı olacağına inanmıyorum, 
ama maalesef Hükümette garip bir zihniyet, bir 
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anlayış müşahede etmekteyim. Bu da milletve
killerinin teklifine hele hele muhalefet milletve
killerinin teklifine karşı büyük bir allerjinin 
mevcudiyetidir. Maalesef, biraz evvel arkadaşım 
Kodamanoğiu da hükümetlerde mevcutolan, 
iktidarda ve icrada mevcudolan bu anlayışı âde
ta benimser şekilde beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Anayasa ya 
vardır, ya yoktur. Vardır o halde 91 nci mad
desi yürürlüktedir. Kanun teklif hakkı hükü
metlerin ve Parlâmento üyelerinindir. Par
lâmento üyeleri bir meseleyi kendi güçlük
leri ölçüsünde tetkik eder, takdir eder, Mec
lislere sunar; Meclisin ihtisas komisyonları ge
liştirir ve Meclisler daha da tekemmül ettir
mek suretiyle bunları çıkarır, kabul eder. 
Usûl budur. Mutlaka milletvekilinin teklifinin 
en mükemmel şekilde hazırlandığını iddia et
miyorum. öyle olmasını elbette gönül arzu 
eder, ama maalesef bugünkü Parlâmento ni
zamımız milletvekillerine, değil yetkili ku
rullardan mütalâa almak, idareden yetkili, 
idare âmir ve memurlarından ve kuruluşlar
dan bilgi almak imkânını dâhi vermemekte
dir. Canı isterse vermektedir. Hattâ, zaman 
zaman bakanlıklar yazılı sorularımızı ya hiç 
cevaplandırmamakta veya noksan cevaplan
dırmaktadırlar ve maalesef, Parlâmentonun 
saygı değer üyeleri bu ihmal karşısında ge
reği kadar tepki de göstermemektedirler. Hat
tâ, Kodamanoğiu gibi saygıdeğer, tecrübeli, 
Devlet memuriyetlerinin zirvesine çıkmış bir 
arkadaşımız dâhi, illâ da, «Hükümet teklif ge
tirsin, getirmesi gerekir» tezi ile, teklifimizin 
esasına mualif olmasalar dahi reddini istemek
tedirler. 

Elbette arkadaşlar gönül arzu eder ki, hü
kümetler Türkiye ölçüsünde eğitim kalkınma
sını plânlasınlar. Bir sıra ile memleket gerek
lerine uygun şekilde okul ve yüksek okul, üni
versite meselelerini tatminkâr şekilde hallet
sinler ve bunda ön alsınlar, milletvekillerin
den daha önce davransınlar, ama bunu yapmı
yorsa, yapamıyorsa hükümetler, yapmak iste
miyor ise, milletvekilleri gördükleri, ıstıra
bını duydukları ihtiyaçların sesini duyurmıya-
caklar mıdır millet kürsüsünden? 

Aslında arkadaşlarım, millet kürsüsü Mil
let Meclisi, Senato bir bakıma bir fikir meydan

dadır, forumdur. Milletvekilleri çeşitli vesileler, 
içtüzüğün ve Anayasanın verdiği imkânlarla 
memleket ihtiyaçlarını ve kendilerince müna-
sibolan fikirleri getirir, millet ve Parlâmento 
önünde tartışırlar. Efkârı umumiyede oluşan 
fikirler, netice itibariyle kanun olarak ted
vin edilir. Doğru yol, gerçek yol, yaşıyan ka
nunlar tedvin etme yolu da budur. 

O halde, getireceğiz bunları, konuşacağız 
ve ihmali görülen, senelerdir elindeki teklifi 
Meclise sevk etmiyen Komisyon başkanlarını 
da kınayacağız, Hükümeti de elbette uyara
cağız ve tenkid edeceğiz. Maalesef burada, 
birinci derecede mesul olan Hükümettir, say
gıdeğer Millî Eğitim Bakanlığı ve teşkilâtı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, takririmde de 
mümkün olduğu kadar telhisen arz ettim, 
çeşitli kuruluşların, bilhassa üniversite sena
tolarının yaptığı tetkikler, Türkiye'de ilk ku
rulacak üniversitenin Adana'da kurulmasına 
dair olduğu bana ifade edilmiştir birtakım yet
kililer tarafından. Hakikaten, Adana'da üni
versite kurmanın Türkiye'nin kültürel ve ik
tisadi hayatına yapacağı katkının üstünde ve 
ötesinde son derece büyük, memleket şümul 
bir mucip vardır. Buna Yüce Parlâmentonun 
nazarı dikkatini çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşacağınız 
hiçbir mevzu bu mevzudan daha mühim değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, bir 
dakika kaldı, onbeş dakikanın dolmasına efen
dim. 

KEMAL SARIİBRAHÜMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Parlâmentodan on dakika daha rica 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İskenderiye, Beyrut, Şam, Halep ve şimdi 
de israil Üniversiteleri faaliyet halindedir. 
Asırlar boyu - Arap - islâm tesiri altında Ana
dolu, Adana yolundan bu tesir altında kalmış
tır. Adana'da süratle bir üniversite, bir kültür 
merkezi kurmak suretiyle bir baraj tesisi zo
rundayız. Atoma sahip bir devlet kurulmuştur. 
Arap üniversitelerinin kültürünün kapısı ha
lindedir. Çukurova; birçok istilâların, Aııa-
doluya istilâların, Anadoludan şarka istilâ
ların kapısıdır, iskender, Gülek Boğazından 
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geçmiştir. Türkmen soyları, Azeri Türkleri ev
velâ Adana'yı işgal etmiş, ondan sonra Ana-
doluya geçmiştir. Tarih böyle söyler. Arap 
kültürü Adana'dan, Çukurova'dan, cenup
tan intikal etmektedir. Buna bir baraj kurmak 
zorundasınız. Ve bugün bir israil Devleti ku
rulmuştur, dünyanın en müterakki bir dev
leti kurulmuştur Orta - Doğuya, nazarı dik
katinizi celbederim, atom devleti. Onun kar
şısında dimdik ayakta duracak ve Türk kül
türünü şarka yayacak ve baraj olacak bir üni
versiteye şiddetle ihtiyaç vardır; geciktirilme
den kurulmasında zaruret vardır. 

Arkadaşlar, bu politik küçük mücadeleler, 
münakaşaların hepsi gelir geçer, TRT imiş yok 
tatbik etmediğimiz Anayasayı Koruma Kanunu 
imiş, şu imiş, bu imiş, bunlar arkadaşlar, bu 
seçim hesaplarına dayanan, sandalya muha
fazası hesaplarına dayanan bu çabalar... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, vakti
niz doldu efendim. 

IKEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim, cümlemi bitireyim ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Arkadaşlar, boş bunlar, boş. Şu üç aydır 
görüyorsunuz, ciddî hiçbir iş yapmıyor Parlâ
mento. Ben size ciddî hizmet imkânı veriyo
rum, buyurun... 

«Muhalefet bizi çalıştırmıyor..» işte buyu
run, çalışma imkânı, hizmet imkânı. 

Şu, bu politik manevralarla sandık başına, 
«Hodri meydan» demek kolay, işte hizmet ya
rışına hodri meydan, buyurun... 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Saym il-

hami Ertem, buyurun efendim. 
İMİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne) —Saym Başkan, saym milletvekilleri; 
Arkadaşlarımın konuşmalarını iki hususta 

toplamak istiyorum : Birisi; Adana üniversitesi 
münasebetiyle söylenenler, ikincisi; onu baha
ne ederek Hükümet hakkında, Millî Eğitim Ba
kanlığı hakkında, Millî Eğitim Bakanı hakkın
da yapılan tenkidler. 

iSaym Nuri Kodamanoğlu'nun, milli eğitim 
meseleleri açıldığı veyahut ona bir imkân doğ
duğu zamanda asabi konuşmalarını Millet Mec
lisinde, komisyonlarda daima dinlemekteyim. 

12 . 5 . 1969 O : İ 

Bunu hiçbir şekilde kendilerinin dediği gibi 
•cevaplandırmıyacağım. 

Kendileri, kendi namına, benim hesabıma 
kendilerine cevap verdiler. Bunlara da inmiye-
ceğim, ama ben onların bu hırçınlığını, bu 
asabiyetini bir tarafa, bağlıyorum, o da, yıllar 
yılı hizmet gördükleri bakanlıkta yapılamıyan 
hizmetlerin kısa zamanda yapılmış olduğunu 
görmenin asabiyetidir. 

Bunları şimdi kısaca birkaç misalle de söy-
liyeceğim. Allaha çok şükür, Büyük Millet hu
zuruna millî eğitimde, bilhassa yüksek öğretim
de büyük, açıkalmlıkla çıkıyoruz ve çok şükür 
ki Cenabı Hakka, bize bu hizmeti yapmak im
kânını vermiştir. 

Saym Sarıibrahimoğlu'nun son sözüne de, 
nakzedici bir misal olarak, son zamanlarda 
yüksek öğretimle ilgili olarak Parlâmentolar
dan çıkmış bulunan kanunları veriyorum. 
Parlâmentonun boş şeylerle vakit geçirmeyip, 
Türk millî eğitimine, bilhassa yüksek öğretime 
en büyük imkânları sağladığının bunlar açık 
misalleridir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, iktidar oldu
ğumuzdan bu yana onbeş tane fakülte, dokuz 
tane üniversitelere bağlı yüksek okul açtık. 
Bu miktarla her zaman için iftihar ederiz. Biz, 
bizden evvel devredilen üniversite ve yüksek 
öğretim ödeneklerini hemen hemen üç yıl zar
fında iki misline çıkardık, bununla da iftihar 
ederiz. Biz, üniversitelerdeki öğretim üyesi ve 
öğretim üyesi yardımcısı sayısını da hemen he
men iki misline ulaştırdık, bununla da iftihar 
ederiz. 

Yüksek tasviplerinizle onbeş, yirmi gün 
içinde seksenaltı yıldır bir teşkilât kanunun
dan mahrum olan Güzel Sanatlar Akademisi 
bir teşkilât kanununa sahiboldu ve Güzel Sa
natlar Akademileri öğretim üyeleri akademik 
sıfatları da kazanmak suretiyle, bundan sonra 
daha yeterli yetişmek ve daha gönülden mesle
kine bağlanmak suretiyle Güzel Sanatlar Aka
demisi, Güzel Sanatlar Akademileri haline ge
lerek yurdun izmir ve Ankara'sında da birer 
akademi açmak suretiyle Türkiye'nin kültür ve 
sanat alanında en büyük hizmetleri yapacak 
güce geldi. Bütün bunlar, bu son günlerin he
sabı içinde oldu. 
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ikincisi: Yüksek mühendis ve mimar dahi 
yetiştirebildiğimiz halde, ismi yüksek okul olan 
teknik okullar yine sizlerin tasviplerinizle aka
demiler haline geldiler. Onların da eğretini üye
leri akademik sıfata, kariyere sahibolacaklar ve 
yüksek okul olarak yüksek mühendis ve mimar 
yetiştiren bu müesseselerimiz büyük bir güçle 
Türkiye'nin teknik kalkınmasına gerekli eleman-
İlan yetiştireceklerdir. Kanun Yüksele Heyeti
nizden çıktı, Parlâmentodan çıktı fakat Senato
nun yaptığı ufak iki değişiklikten ötürü bugün
lerde tekrar yüksek huzurunuza gelerek kanun
laşma imkânına sahibolacaktır. 

Gelişen Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun ola
rak İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, bü
tün mensuplarınm büyük arzu ile bekledikleri 
tüzel kişilik ve katma bütçe imkânlarına sahibol-
dular. Bu da son günlerin temin ettiği bir im
kândır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, iz'an sahip
lerine soruyorum, iktidarın yüksek öğretimde 
yapamadığı, şeyler bunlar mı? Kabahati, yoksa, 
yıllardır iktidar olan kimselerin yapamadıkları
nı kısa zamanda gerçekleştirmesi midir? Ben öy
le zannediyorum ki, bu hırçınlığın, bu asabiye
tin bağlandığı nokta, Adalet Partisi iktidarının 
kısa zamanda yüksek öğrenime verdiği imkân 
ve halk yolunda gösterdiği başarılı çalışmadır. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Eserimiz, sizsiniz Sayın Bakan. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 27 sene biz 
bununla uğraştık, yine yetişmemiş demek ki. 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

Sayın Bakan lütfen konuşmanıza devam edi-
niü. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 

Söylenenleri duyamadığım için, Sayın Baş
kan da müdahale ettiğinden dolayı cevap ver
mek imkânını elde edemediğim için özür dile
rim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Adana üniver
sitesine gelince : 

Evvelâ söze şöyle başlamak istiyorum; Ada
let Partisi iktidarının, yüksek öğrenimde nere
lerde müesseseler açılacağı hakkında çalişmala-
rı ve programı vardır. Millî Eğitim Bakanlığı 

I olarak Türkiye'de 10 üniversite ve 10 teknik 
okul, şimdiki ismiyle mühendislik ve mimarlık 
akademileri açılmadı hakkında birer kanun ta
sarısı hazırlayarak Plânlamaya ve bakanlıklara, 
üniversitelere mütalâalarını bildirmeleri için 
göndermiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye'nin nere
sinde üniversite açılacağı hakkındaki çalışmala
rını tamamlamak üzeredir. Bu zaman içinde 
gelişen Türkiye'de duyulan âzami derecedeki 
yüksek öğrenim ihtiyacı karşısında mevcut üni
versitelerin, mevcut fakültelerin imkânlarından 
ve kapasitelerinden faydalanmak en tabiî aklı
selime en uygun yoldur. Bu sebeple, kanun çıka
na kadar üniversite senatolarının almış oldukla
rı kararları Devlet Plânlama Teşkilâtına gön
dermek, onların, müstakbel üniversite yerleri 
hakkında ve Türkiye'nin kalkınması için gerek
li. insangücüne ihtiyaç açısından incelemelerini 
yapıp, muvafakat kararlarını verdikten sonra, 
kanunun Millî Eğitim Bakanına verdiği yetkiyi 
kullanarak bu yerleri tasdik etmekte ve oralar
da müstakbel üniversitelerin birer nüvesi olmak 
üzere kardeş fakültelerin patronajı altında fa
külteler açmaktayız. 

Adana Üniversitesi, incelemeler neticelenme-
mekle beraber, Bakanlığın olsun, Plânlama Teş
kilâtının olsun yaptığı incelemelerde bir üniver
site merkezi olmanın hususiyetlerini taşıdığı gö
rülmektedir. Bu sebepledir ki, Ankara Ziraat 
Fakültesinin Adana'da açmak istediği Ziraat Fa
kültesi, Millî Eğitim Bakanlığınca, Devlet Plân
lama Teşkilâtının mütalâası alındıktan sonra 
onanmıştır ve Yüksek Heyetinizce de gerekli 
kadrolar ve kararlar verilmiştir. Binaenaleyh, 
Parlâmentonun tasvibine uymıyan her hangi bir 
ilçemin içinde de değiliz. Adana Ziraat Fakülte
sinin hazırlıkları devam etmektedir, önümüzde
ki ders yılmda Adana Ziraat Fakültesi Adana'-
da öğretim ve eğitime başlıyacaktır. 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de, 
bizir*. iktidarımı?: zamanında açılmıştır. Sayın Ke-

I mal Sarıibrahimoğlu'nun, «Hocasız, binasız» sö
zünü, kendi bölgesine duyduğu aşırı sevginin bir 

I tezahürü olarak kabul ediyorum. Akademinin 
bugün, tabiî olarak bir anda 50 milyonluk 

j bir binaya kavuşması mümkün değildir, ama 
s bugün bir bina içinde imkânlar ölçüsünde ted-
i risatma devam etmektedir, öğretim kadrosu 

329 — 
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yeterlidir, ama, öğretim kadrosu için de, Tür
kiye'nin, daha uzun müddet muayyen akade
milerinden veya muayyen fakültelerinden öğre
tim üyesi temin etmesi ve münavebe yapması 
gayet tabiîdir. 

Binaenaleyh, biz zamanımızda Adana'da; 
1. İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi aç

tık. 
2. Ziraat Fakültesinin bütün kanuni for

malitelerini ve hukukî icaplarını yerine getir
dik. Bu ders yılında da Adana'da faaliyete ge
çirmiş olacağız. 

Adana Üniversitesi, bakanlık kanununda ve 
diğer hazırlıklarda bir üniversite merkezi ola
rak yerini almaktadır. Hazırlıklar kısa zaman
da biterek inkişaf tamamen ilmî olarak, tama
men plân içinde gelişecektir, üniversite kuru
luşlarımız bir plânın, bir düşüncenin ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bu durumda yaptığı ince
lemelerin açısında ve ışığında devam etmekte
dir. 

Binaenaleyh, benim bu hususta Parlâmento
nun kararına sonsuz hürmetim vardır. Yalnız 
tekrar ediyorum ki, Adalet Partisi İktidarı ola
rak en çok övüneceğimiz hususlardan birisi, 
Türk yüksek öğretimine getirmiş olduğumuz, 
yıllardır halledilemiyen meseseleri çözmek ol
muştur. Yakın zamanda bütün hazırlıklar bite
cektir. Karşınıza Üniversiteler Kanunuyla da 
gelmiş olacağız. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde dört 
arkadaş konuşmuştur. Şmdi bunu oyunuza su
nacağım. 

Konu : Sayın Kemal Sanibrahimoğlu'nun 
Adana'da bir üniversite açılmasiyle ilgili ola
rak vermiş olduğu kanun teklifidir. Bunun 
36 nci maddeye göre gündeme alınmasını isti
yorlar. önergeyi kabul edenler lütfen işaret 
buyursun. Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

4. — Kayseri Milletvekili Feyyaz KöksaVın, 
648 sayılı Siyasi Bartiler Kanununun 8 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden 
kurulacak bir Geçici Komisyona havalesine dair 
Önergesi (2/885, 4/444) 

BAŞKAN — Şimdi, Kayseri Milletvekili Sa
yın Fayyez Köksal'ın, 648 sayılı Siyasi Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin havale edildiği 
İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından al
tışar üyeden kurulacak bir Geçici Komisyona 
havalesiyle ilgili önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

217 arkadaşımızla birlikte vermiş bulundu
ğumuz, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifimin havale edilmiş olduğu içişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından altışar 
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyona hava
lesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — Sayın Koksal, önergeniz üzerin
de ve lehinde, buyurunuz efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 217 arkadaşımız
la birlikte hazırladığımız tekliflerimiz, Si
yasi Partiler Kanunu ve biraz sonra da oku
nacak seçim kanunları ile yok edilen siyasi 
hakların iadesi için yaptığımız teklifler, Ana
yasa, Adalet ve içişleri komisyonlarında ayrı 
ayrı konuşulmak üzere havale edilmiştir. Nor
mal yol budur, fakat Meclisin tatiline gayet 
az zaman kalmıştır, bu husus malumlarınız
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine yüksek ma
lûmlarınız olduğu veçhile, politikanın mâna
sı ve esas gayesi sulhtur, iç politikamızda 
sulhu sağlamak ve memleketimizde huzuru te
min için gayret sarf edenlere ve sarfedecek-
lere şükranlarımı arz etmeme müsaadelerini 
istirham edeceğim. 

Batılı siyasi demokratik düzenin, parlö-
manter hür demokratik ananizama bağlı sis
temin biran evvel bütün icapları ile memleke
timizde de yerleşmesi zaruridir. İnsan hak ve 
hürriyetlerine dayanan liberal anayasalar, 2 
nci Dünya Harbi sonrası anayasalar, hürri
yetlerin özüne dokunulamıyacağı esasını ge
tirmiştir. 1961 Anayasa nizamında koruyacağı
mız hususlar, hak ve hürriyetler nizamını, si
yasi hak ve hürriyetlerin de korunması ve 
iadesi meselesinin hallini zaruri kılmıştır. 
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Bu hususta Anayasamızla ilgili teklif şu 
anda Anayasa Komisyonundadır. Birkaç gün 
içinde Yüce Mecliste görüşülmeye başlana
caktır. Ancak Anayasa haricinde, kanunlarla 
yok edilen siyasi hakların iadesi için de, 217 
arkadaşımla hazırladığımız tekliflerimizin de 
acele görüşülebilmesi için teklifimizin müşte
rek bir komisyona havalesini teklif etmiş bu
lunuyoruz. 

Basınımızın yardımı ile olgunlaşan siyasi 
vasat, Türkiye'mizin bu hususu çok kısa za
manda halledeceği istikamettedir. Esasen Garp 
demokrasilerinde, meselâ italya'da bu husus 
bütün icapları ile bizzat Anayasası ile beş se
nede halledilmiştir, biz ise 9 ncu senedeyiz. Bir
kaç gün içinde huzurlu günlere kavuşacağız, 
bunu ümidediyorum. Kullanacağınız müspet 
oylara intizarla Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başka müta
lâa olmadığına göre oyunuza sunuyorum. Ge
çici Komisyon teşkilini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

5. — Kanseri Milletvekili Feyyaz KöksaV-
%n, 286, 287, 806 ve 307 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifleri
nin havale edilmiş olduğu t çişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından seçilecek 6 şar üye
den kurulacak bir Geçici Komisyona havalesi
ne dair önergesi. (2/886, 4/447) 

BAŞKAN — Gene, Kavseri Milletvekili Sa
yın Feyyaz Köksal'ın 286 sayılı Köy Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair bir kanun 
teklifinin erecici bir komisyona havalesi ile il
gili önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

217 arkadaşımla birlikte sunmuş bulundu
ğum 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesine 287 sayılı şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci madesinin değiştirilmesi
ne 306 sayılı idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Be-

j lediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 2/886 esas numaralı kanun teklifi
min havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından 6 şar üyeden ku
rulmuş Geçici Komisyona havalesini arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6'. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Köy 
işleri Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi. (i/445) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın 
Mustafa Ok, Köy İşleri Komisyonundan is
tifa ettiğini bildiriyor, önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Köy İşleri Komisyonun

dan istifa ediyorum. Gereğini saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Mustafa Ok 
I Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — İdanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
j Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçme 

ve arkadaşlarının, seçimle ilgili kanun teklifi-
n'n aynı konudaki kanun tekliflerini görüşmeli 
üzere kurulan Geçici Koisyona havalesine dair 
önergesi. (2/890, 4/446) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
I Nuri Eroğan, istanbul Senatörü Sayın Rifat 

Öztürkçine'nin Seçim Kanunu ile ilgili bir de
ğişiklik teklifinin kurulmuş olan Geçici Ko
misyona havalesini istiyor, önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

istanlbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın 
i Dr. Rifat öztürkçine ve arkadaşlarının se-
| çimlerle ilgili kanun teklifinin, gelen kâğıtlar

dan havale edilen komisyonlardan alınarak, 
j seçimle ilgili Geçici Komisyona havalesini saygı 
| ile arz ederim. 
j Teklif sahiplerinden 
s İstanbul Milletvekili 
I Nuri Eroğan 
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BAŞKAN — Efendim, havalesi istenilen Ko
misyon daha evvel Seçim Kanununu incele
mek üzere kurulmuş olan Komisyondur, öner
geyi bu kayıtla oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

8. — 3078 sayılı Tuz Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (î/148, 
3/1156) 

BAŞKAN — Bir kanun tasarısının geri is
tenildiğine dair Başjbakanlık tezkeresini oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 3 . 1966 gün ve 71 - 274/1313 sayılı ya

zımızla sunulmuş olan 3078 sayılı Tuz Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Ibâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının geri gönderilmesine müsaade buyu-
rulmasmı rica ederim. 

Süleyman. Demirel 
Başlbakan 

BAŞKAN — Tasarı geriverilmiştir. 

Efendim, gündeme geçiyoruz, bir saatlik 
işlerin müzakeresine başlıyoruz. 

Saat 16,45 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki) 

BAŞKAN T— Komisyon bir maddeyi geri 
almıştı, maddeyi yeniden tedvin ederek, henüz 
getirmemiştir. Bu itibarla bu teklifin görüşül
mesini tehir ediyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayısı : 791) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hüküme
tin yerini almasını rica ederim. 

Teklifin tümünü görüşüyorduk. Sayın Re
şit Ülker gförüşmüş idi. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Grup adına 
Yahya Kanbolat, konuşacak, efendim... 

BAŞKAN — Bir dakika, şu sırayı arz ede
yim de efendim, yanlışlık olmasın. 

Sayın Sadi Binay, Hasan Türkây, Enver 
Turgut, Talât Köseoğlu, Hilmi işgüzar, Aziz 
Zeytinoğlu, Muslihittin Gürer, Yunus Koçak, 
Ömer Usta, Dursun Akçaoğlu; 

Şimdi, grup adına yalnız Türkiye İşçi Par
tisi Grupu söz istemiştir. Evvelce Yunus Koçak 
yazılmış, şu halde söz sırası sizin Sayın Kan-
polat, buyurun. 

T. i. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
bâzı fıkralarının değiştirilmesiyle ilgili olan 
bu kanun teklifi üzerinde görüşümüzü açık
lamak isteriz. 

931 sayılı İş Kanunu Mecliste müzakere 
edilirken 5 nci madde pek çok tartışma ko
nusu olmuştu. Ancak kaJbul edilmiş şekli, geniş 
haksızlıkları ihtiva etmekteydi. Halihazırdaki 
kanun teklifi, 5 nci maddenin çalışanlar aley
hinde ihtiva ettiği haksızlıklardan ancak bir 
kısmını tadil etmek amacını gütmektedir. Bu 
eksikliklere rağmen teklifi olumlu karşıla
maktayız. 

Çıraklar hakkında bir yaş tahdidi konul
ması ile tatbikatta görülen suiistimallere bir 
son verilecektir, 18 yaşını aşkın kimselerin 
«Çırak» adı altında istihdamları böylelikle 
önlenmiş olacaktır. 

Çıraklık müessesesine yalnız yaş tahdidi ge
tirmekle çıraklık meselesini halletmekten çok 
uzağız. Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar, tek 
işçi çalıştıran işyerlerine kadar bir uygulama 
yolundadır. Oysa ki, çıraklar, 5 nci maddenin 
6 nci fıkrasına göre iş Kanununun kapsamı 
dışında kalmaktadırlar. Burada kasdedilen 
hangi çıraklardır? Bunu açıklamakta ve bil
mekte fayda vardır. 

332 
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Küçük esnafın yanında çalışan çıraklar bu
rada söz konusu değildir. Çünkü 5 nci maddenin 
5 nci fıkrasına göre, küçük esnafın yanında ça
lınanlar 3 kişiyi aşmamak kaydiyle, işçi ve çırak
lar iş Kanununun kapsamı dışında kalmışlardır. 

Şu halde kanun teklifinin güttüğü amaç, bü
yük iş yerlerinde «çırak» adı altında çalıştırılan 
isçileri tş Kanununun dışında bırakmaktır. Ya
ni, bu küçük işçiler çırak kategorisine girmele
ri hasebiyle diğer işçilerden daha fazla çalışa
caklar, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ça
lıştıkları takdirde, iş Kanununun tanıdığı hak
lar kendilerine uygulanmıyacaktır. Bunlar as
gari ücret dışında mütalâa edilecekler, fazla ça
lışmaya tabi tutuldukları takdirde, bu hususta 
bir hak talebedemiyeceklerdir. 

Kanun teklifi, çıraklar için bir yas sınırlama
sı getirmekle tatbikattaki bir suiistimali önle
mektedir, ama bu yaş tahdidi, büyük işyerlerin
de küçük işçilerin büyük işçiler aleyhine olarak 
sayıca artması tehlike ve imkânını da beraber 
getirmektedir. Kanun teklifi bu fıkrasiyle, bü
yük işyerlerinde çocuk işçilerin korkunç istis
marına yol açmaktadır. Onun için 5 nci madde
deki 6 nci fıkranın metinden çıkarılması mec
buriyeti vardır. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifi, 5 nci 
maddedeki 8 nci fıkranın metinden çıkarılmasını 
istemektedir. Yani, kanunun kapsamı dışında 
bırakılan kapıcılar, kalorifer işçileri böylelikle 
İş Kanunu kapsamına alınmaktadır. Bunu çok 
yerinde görmekteyiz. Kapıcılara, kalorifercilere 
yapılan haksızlıkların tamiri yoluna gidilmekte
dir. Seçim arifesinde yapılan bu teşebbüs, şüp
hesiz Adalet Partisi iktidarı için bir seçim yatı
rımından başka bir şey değildir. 

Kapıcılık işinde çalışanlar, ekseri hallerde 
bir ücreti iki kişi hak etmektedir. Kapıcı, apart
man sahiplerinin isteklerini yerine getirmek için 
çarşı ve pazarda uğraşırken, eşi de binanın ge
rektirdiği hizmetleri kocası adına yapar. Yani, 
bir tek ücretle iki kişi birlikte, ayrı ayrı hizmet 
içinde olurlar. 

Kapıcıların çalışmalarında en önemli bir un
sur da 24 saat hizmet içinde bulunmalarıdır. Üc
retleri çok düşüktür ve oturdukları yerler de 
gayrisıhidir. Onun için, bu şekildeki bir çalış
maya son vermek mecburiyeti vardır. Kanun 
teklifinin ihtiva ettiği eksikliklere rağmen tek
lifi olumlu karşılamaktayız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Grupları adına konuşmak isti-

yen başka arkadaşımız var mı? 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Grup 

adına söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun, Güven Partisi Grupu 

adına Sayın Akçaoğlu. 
G. P. GRUPU ADINA DURSUN AKÇAOĞ

LU (Çankırı) — Saym Başkan, muhterem arka
daşlarım, istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
ll-ıyıı ü^ıioınir arkadaşlarımızın, 931 sayılı İş 
Kanununun 5 nci maddesini tadil etmek suretiy
le, kapıcıların iş Kanununun kapsamına alınma
lına dair kanun teklifi üzerinde Güven Partisi 
Grupu adına görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçede de belir
tildiği üzere istanbul, Ankara ve İzmir başta 
olmak üsere büyük şehirlerimizde bulunan apart
manların kapıcılık hizmetlerinde asgari 250 bin 
vatandaşımız çalışmaktadır. 

Kapıcılar, genel olarak apartmanın semeninde 
havasız, rutubetli, her türlü sağlık şartlarından 
yoksun, küçücük, izbe gibi odalarda oturmakta
dırlar. 

Bu hizmeti ifa edenler, apartmanın temizli
ğinden, emniyetinden, asansörün çalışmasından 
ve kaloriferin yakılmasından sorumlu oldukla
rı gibi, teferruatına girmek istemediğimiz di
ğer birtakım hizmetleri de yerine getirmekte
dirler. 

Hülâsa, zor şartlar altında çalışan bu vatan
daş kütlesi, yaptıkları bu hizmetlere karşı ar
zu edilen tam bir teminattan yoksun bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız, bu 
konu ile ilgili 42 nci maddesinde, «Derlet, ça
lışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatı
nın kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, eko
nomik ve malî tedbirler alır.» Hükmünü vazet
miştir. Bu kanun teklifiyle, noksan olduğu
nu müşahede ettiğimiz birtakım hakların sağ
lanması imkân dâhiline girmiş olacaktır. Bu 
düşüncelerle Güven Partisi kanun teklifinin le-
h'.ndedir. 

Bu vesileyle bir hususa işaret etmek isteriz. 
Eğer, burada, hiç olmazsa bundan böyle yeni 
yapılacak apartmanlarda kapıcı bölümlerinin 
biraz daha sağlık şartlarına uygun bir halde 
yapılması hususuna Hükümetçe dikkat edilir-

388— 
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se, bu kanunla, hakikaten bu geniş kütleye 
Anayasamızda belirtilen haklar sağlanmış ola
caktır. 

Kanun teklifinin memlekete ve bu camiaya 
hayırlı olmasını diler, Güven Partisi Grupu 
adına hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyu
run, 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, iki arkadaşımızın, 
kapıcılar ve kalorifercilerin de 931 sayılı İş 
Kanununun kapsamına alınması hakkındaki 
kanun teklifini memnuniyetle karşılamaktayız. 

Esasen, 931 sayılı Kanun Mecliste görüşü
lürken bu arkadaşlar bu Kanunun kapsamı 
içindeydi, fakat bilâhara Senatoda çıkarıldı. 
Tekrar Meclisimize geldiği zaman, bu kanun 
bir aksaklığa uğramasın diye Meclisimiz de Se
nato kararına uydu. 

Arkadaşlar, zaten kapıcılar ve kaloriferci
ler Sosyal Sigortaya tabidirler; hastalık si
gortalardan, diğer sigortalardan istifade et
mektedirler. Bu kanunun kapsamına alınmakla 
faydalanacakları hususlar şunlar olacaktır : 

Hafta ve bayram tatilinden istifade edecek
ler, diğer işçiler gibi. 

Senelik ücretli izinden istifade edecekler. 

Bunlardan çok daha mühim, kıdem tazmina
tına kavuşacaklar ve çalışma saatleri ve çalış
ma şartları da bir nizama bağlanacaktır. 

Bu itibarla, arkadaşlarımın da ifade ettik
leri gibi, yüzbinleri aşan bu arkadaşlarımızın 
da Sanayide çalışan işçiler gibi bu haklardan 
istifade etmeleri en tabiî haklarıdır. Kanun ha
yırlı bir tekliftir. Kanunun lehinle arkadaşları
mızın da oy kullanacaklarına eminim. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, buyu
run. 

ENVER TURGUT (îzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, şu anda üzerinde ko
nuşulan 200 bin civarındaki yurttaşımızın sos
yal güvenliğini sağlama amacını taşıyan teklif 
çalışanlar ve çalıştıranlar yönünden büyük önem 
taşımaktadır. Evvelce büyük Meclisten çıkarı
lan 931 sayılı Kanun kapıcıları ve kaloriferci
leri de kapsadığı halde, daha sonra Senatodan 
bu hükmün çıkarıldığı görüldü, Bu eksikliği ile 

yürürlüğe giren 931 sayılı iş Kanunu, şimdi hu
zurlarınızda yeni bir kanun teklifinin getiril
mesine yol açmıştır. Bir kapıcının, bir kalorifer
cinin iş emniyeti bahis konusu değildi. Sudan 
sebeplerle akdi feshedilen ve yıllarca hizmet 
karşılığında bir kuruş alamıyan bu yurttaşları
mızın her türlü güvenliğini sağlıyacağına inan
dığımız yeni teklifin gerekçesi de incelendiğin
de bu kanunun ivedilikle ele alınması zarureti 
anlaşılmıştır. Böylece, «Adalet Partisi iktida
rı zamanında işçi lehine kanun çıkmadı, kanun 
çıkarılamadı» sözlerine cevaben de, şimdiye ka
dar çıkardığı kanunlara bir yenisini daha böy
lece ilâve etmiş oluyor 

Gerek bu kanun teklifini yapanlara ve ge
rekse Sayın Çalışma Bakanının bu konudaki 
anlayış ve yardımlarına teşekkürü görev saya
rım. Kanunun, gerek kapıcı ve kaloriferciler yö
nünden, gerekse Ulusumuz yönünden hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarım, 931 sayılı tş Kanununun 15 
nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
sı hükümler ilâve edilmesi hakkındaki iki ar
kadaşımız tarafından yapılan kanun teklifi, 
büyük bir işçi kütlesini ilgilendiren bir konu 
olması sebebiyle, üzerinde ciddiyetle durmaya 
mecbur olduğumuz bir tekliftir. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın izah 
ettiği gibi, bu kanun Meclisimizde görüşülür
ken, esas itibariyle, kapıcılar ve kaloriferciler 
de kanunun kapsamı içine girmekteydi. Ancak 
Senatoda değişikliğe uğradı ve Meclisimiz de 
Senatonun kararına uydu, 

Muhterem arkadaşlarım, kapıcılık özel bir 
meslek, özel bir işçilik sanatıdır. Hakikaten, 
gecesi gündüzü olmıyan bir mevzuda çalışır
lar; kaloriferin karşısındadırlar, günün her sa
atinde işbaşında bulunmaya mecburdurlar. Ev 
sahipleri veya kiracılar tarafından zile basıldı
ğı zaman kapıcı umumiyetle gelir, gelmediği 
saman azarlanır. Bu bakımdan kapıcılığın bu 
yönü zorlu. Bunların, îş Kanunu kapsamına 
girmesiyle haklarının kanun hükümleri içeri
sinde düzenlenmesinde büyük faydalar olacağı 
bir gerçektir. 
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Şimdi, bu gerçeğe Senato niçin karşı çık
mıştır? 

Kapıcılık, bâzı mevzularda ve bâzı yerlerde 
cazip bir meslek halindedir de. Meselâ istan
bul'da hepimiz biliriz, birçok kapıcılar kapıcılı
ğa girmek için hava parası verirler; 3 000, 
4 000, 5 000 lira kadar hava parası veren kapı
cılara raslamaktayız. Onun, bâzı bahşişlerden is
tifade etmek, bâzı avantajlardan istifade et
mek, odasında oturmak, ve saire gibi bir avan
tajlı durumu olması sebebiyle, bu gibi kapıcılı
ğa hevesli olanlar pek çoktur. Anadolu'dan ge
lenler, bilhassa tarlasını satıp da kapıcılığa ya
manmak istiyenler de çoktur. Şimdi, bu iki du
rum karşısında, ağırlık olarak, Senato kapıcı
lığın bu özel durumlarını düşünmüş ve onun 
için İş Kanunu kapsamından çıkartmış idi. 

Meclisimizin Senatonun bu kararına uyma
sına rağmen, iki arkadaşımızın bu kanun tek
lifiyle yeniden meseleyi Meclise getirmeleri, 
bir seçim propagandası veya bir seçim arefe-
sinde işçi lehine yapılan bir tasarruf şeklinde 
telâkki edilmemesi lâzımdır. Demek ki, bu ih
tiyaç bütün şiddetiyle meydana çıkmış, arka
daşlarımıza tazyik etmiş, hiç olmazsa Meclisi
mizin bu döneminde, tatile girmeden evvel bu 
teklifin kanunlaşması istenmiş, duyulmuş ve 
getirilmiştir. Bendeniz şunu arz edeyim M, ka
pıcıların bütün özel durumlarını bildiğimiz hal
de, madem ki, işçi lehine bir tasarruftur, bu 
kanunun desteklenmesinde fayda vardır. Bu ka
nun teklifi kanunlaşırsa büyük bir kütle bir inti
zam dâhilinde çalışır ve daha evvelki düşündü
ğümüz bâzı avantajları ona göre ayarlanır, hiç 
olmazsa iş hayatı bir kanun çerçevesinde inti
zama girmiş olur. O bakımdan bu kanun tek
lifinin lehindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, teklifin tümü üze
rinde yapılan görüşmelerin yeterliği teklif edi
liyor. 6 arkadaşımız da görüşmüştür. Buyurun 
Sayın Komisyon. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Yazdım efendim, eğer yeterlik 
reddedilirse sıra gelir. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KA
YA ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, 

931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 

edilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisi Çalışma Komisyonunda kabul edilen 
metni üzerinde konuşan değerli arkadaşlarımız, 
genellikle kanun teklifini ve komisyon raporu
nu olumlu karşıladılar* 

önce, Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın bura
da yaptığı konuşmada düştüğü ufacık bir hata
yı tamirde zaruret vardır. Diğer arkadaşlarımız 
da ifade ettiler, esasında kapıcıların İş Kanunu 
kapsamına alınması Yüce Meclisçe kabul edilmiş 
ve fakat sonra Cumhuriyet Senatosuna gittiği 
zaman, Cumhuriyet Senatosunda iş Kanunu 
metninden çıkartılmış idi. Bilâhara, Cumhuri
yet Senatosundan gelen metin Karma Komisyon
da görüşüldü ve Karma Komisyondan gelen 
metin üzerinde de Meclisimiz, Cumhuriyet Se
natosunda kabul edilen metnin salt çoğunlukla 
kabul edilmesi karşısında, salt çoğunluk esası
na uyulması zarureti karşısında bu metni çı
kartmış oldu. 

Getirilen teklifler komisyonumuzda tevhiden 
müzakere edildi. Anahatları itibariyle, kapıcı
ları iş Kanunu kapsamına alıyor, ayrıca 16 ya
şını dolduran çırakları iş Kanunu kapsamına 
alıyor, bir de Yardımsevenler Derneği merkez 
ve taşra atelyelerinde çalışanları da iş Kanunu 
kapsamına alıyor. Bu suretle, evvelâ, Yardım 
Sevenler Derneği gibi bir yardım kuruluşunun 
merkez ve taşra atelyelerinde çalışanlara istis
nai bir muameleyi, kanun önünde eşitlik bakı
mından önlüyor. Diğer yardım maksadiyle ku-

. rulmuş teşkilâtların da merkez ve taşra atelye-
leri var, bunlar kanunun kapsamı içinde, ama 
Yardım Sevenler Derneğine istisnai bir hüküm 
tanımışız. Kanunun önünde eşit olma prensibi 
bu hükümle getirilmiş oluyor. 

Sonra, çıraklar için Yüce Mecliste filhakika 
bir kanım teklifi var, ama ne zaman, ne vakit 
çıkacağı henüz malumumuz değil. Anadolu'da, 
bilhassa sanayi şehirlerimizde dolaşan arka
daşlarımız görürler ki, genellikle, yaş haddi ne 
olursa olsun, eğitim amacı ile de olmasa, işçi 
niteliğini taşıyan kimseler işyerlerinde «çırak» 
adı ile çalıştırılmakta ve bunlara iş Kanunu
nun tanıdığı haklar maalesef tanınmamaktadır. 
Binaenaleyh komisyonumuz, onlann da 16 ya
şını doldurduktan sonra, kanuni imkânlardan 
istifadesini öngörmüş bulunuyor. 

Kapıcılar hakkında değerli arkadaşlarımın 
ileri sürdükleri mütalâalara ilâve edecek baş-
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kaça bir huşu:, yoktur. Kanun teklifini kabul 
etmenizi Yüce Heyetinizden istirham ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Son söz Sayın işgüzar'm. 
Yok. 

HAMİT FENDOÖLU (Malatya) — Ben de 
söz istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Aziz Zeytinoğlu, buyu
run. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun hakikaten büyük bir kütleyi, ilgilen 

diren bir kanundur ve yerinde bir kanundur. 
Yalnız, burada dikkat nazarımızı çeken bir hu
susu arz etmek istiyorum: 

«Çıraklar 16 yaşını dolduruncaya kadar» 
diye bir fıkra var. Halbuki is Kanunumuz, 
gerekse isçi Sigortaları Kanunumuz ve diğer 
bütün kanunlar çıraklık için 18 yaşını doldu
runcaya kadar derler ve işçi olmak vasfı için, 
re'sen iş alabilmesi için 18 yaşının dolmuş ol
masını şart koşarlar. Binaenaleyh, burada «16 
yaşını dolduruncaya kadar» dersek, diğer ka
nunlarla tezat teşkil edecektir. Bu bakımdan 
bendeniz bir önerge verdim, bu 16 yaşını yeri
ne, «18 yaşını dolduruncaya kadar» ibaresinin 
konmasını arz ve teklif ediyorum. Hürmetle
rimle, 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
okutuyorum:. 

Sayın Başkanlığa 
Konu kâfi derecede aydınlanmıştır. Müzake

renin kifayetini arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 
Osman Nuri Ulusay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Ahmet Şener, buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu konuyu, hani, küçük iki madde halinde 
görülen uygulama maddesi ile üç madde halinde 
görünen bu kanunu ben basit olarak görmüyo
rum. Bâzı kanunlar geçerken, yeterlik önerge
leri verilebilir, ama basan da bu gibi önemli 
addettiğim, Anayasada bu konuda hüküm bu
lunan işçi haklarının verilmesi konusunda bü
tün grupların görüşünü, fikirlerini söylemesi 
gereklidir. Bu bakımdan bence yeterli değildir 
görüşmeler, Zaten umumiyetle gruplar konu

şuyor ve arkadaşlarımızdan da birkaç kişi gö
rüşebiliyor. Bendeniz söz aldığım için demek is
temiyorum bunu, elbetteki sıra gelirse fikrimi 
söylerim, ama bası kanunların hemen yeterlik 
önergeleri verilmek suretiyle süratle çıkarıl
masında ben pek fayda görmüyorum. 

Takdir Yüksek Meclisindir. Bence bu öner
genin reddedilmesi lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etıniyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifi vardır, oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 ncı bendi
nin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu maddelerinin 

kaldırılmasına dair Kanun 
Madde 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sa

yılı is Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 6 ncı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, 8 ve 10 ncu maddeleri kaldırılmıştır. 

6. Çıraklar, (16 yaşını dolduruncaya ka
dar.) 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
ycnler: öıner Usta, Adnan Şenyurt, Abdülbâri 
Akdoğan, Ahmet Şen, T. i. P. Crupu adına Sa
yın Koçak. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, maddeyi noksan okudu arkadaşımız. 
Ayrıca söz de istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam okundu efendim, mad
de. («Tamam, tamam» sesleri) Sağdaki sütuna 
bakacaksınız Sayın Akalın; 4 ncü sayfa, «Ça
lışma Komisyonunun değiştirişi» başlığı altın
daki sütünü okuyacaksınız. 

T. i. P. Grupu adına Saym Koçak, buyu
ran. 

T. i. P. CTRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Saym Başkan, sayın milletvekille-
li; bâzı meslek gruplarının, işçi gruplarının 
iş Kanunu kapsamı dışında bırakılmasına dair 
olan 5 nci maddenin bâzı istisnalarının, getiri
len maddenin yeni şekli ile, istisna olmaktan çı
karılarak, bunların iş Kanunu kapsamına alın
masına dair maddenin olumlu karşılanması ge
rektiği kanısındayız. Ancak, madde tedvin edi-
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lirken, yeni birtakım haksızlıklara meydan ve
recek bir tedvin şeklinden ve bir düşünceden 
kaçınmak gerektiği kanısındayız. 

Maddenin komisyon .değiştirişinden evvelki 
metni kül halinde mütalâa edilirse, ileri bir tek
lif olduğunu söylemek gerekir, fakat getirdiği 
istisna Çalışma Komisyonu değiştirişinde de ay
nen ele alınmış bulunmaktadır bu, kanaatimiz
ce yeni birtakım haksızlıklara ve suiistimalle
re, kötü kullanmalara yol açabilir. Maddenin 
eldeki şeklinde 6 ncı bend bir derece tş Kanu
nu kapsamına alınmış, fakat buraya bir ilâve 
yapılarak, 16 yaşına kadar olan çıraklar İş Ka
nunu kapsamı' dışında bırakılmıştır. 

Yine, kanun metninin, yani iş Kanunu met
ninin 5 nci maddesinin 10 ncu fıkrasındaki is
tisnaya göre, ki 10 ncu bend şöyledir: «624 sa
yılı Devlet Personel Sendikaları Kanununun 
2 nci maddesinde, sayılan teşekküllerden veya 
döner sermayeli kuruluşlardan kadro karşılığı 
aylık ve ücret alan asli ve sürekli görevliler» 
bunlar hakkında eskiden iş Kanunu uygulan
mıyordu, getirilen şekilde, yani yeni şekli ile 
bunlar da İş Kanunu kapsamına alınmış bulun
maktadır. Bu bakımdan getirilen metin bu yön
den iyidir ve tasvibi gerekir. Yalnız, madde, 
eski kanunun 5 nci maddesinin 6 ncı bendini 
tadil ederken 16 yaş kaydını koymakla, kanaa
timizce birtakım haksızlıklara meydan verebi
lir durumundadır. Esasen, 5 nci maddenin 
5 nci bendinde, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine 
uygun, 3 işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan çı
rakların İş Kanunu kapsamına girmediği nazarı 
itibara alınırsa, burada, esnafın yanında çalışan 
çıraklar İş Kanunu kapsamına dâhil olunuyor, 
yani bu istisna aynen kalıyor. Şimdi burada, 
fabrikalarda çalışan çırakların da 16 yaşını 
dolduruncaya kadar iş Kanunu kapsamına gi-
remiyeceği görülmektedir. Halbuki sanayi, te
merküz kanununa uygun olarak her gün geliş
mekte, yerleşmekte ve tezgâh sanayii, imalât 
sanayii, fabrika sanayiine, endüstri sanayiine 
inkiİâbetmektedir. Bu suretle, fabrika sanayiin
de küçük işçilerin İş Kanununun bütün hakla
rından bertaraf edilerek çalıştırılması ve işçi 
emeğinin istismar edilmesi, çocuk emeğinin is
tismar edilmesi, yaşlı işçiler aleyhine çocuk 
emeğine daha çok önem verilmesi, artırılması 

ve bunları iş Kanunu kapsamı dışında bırakıl
ması yolu açık tutulmuş bulunmaktadır. Bu 
bakımdan, bu haksızlığı tamir için kapıcıları ve 
eski 5 nci maddenin 10 ncu bendinde yer alan 
şahısları İş Kanunu kapsamına dâhil eden ta
sarıyı bu yönleriyle olumlu karşıladığımız hal
de, 6 ncı bende, çırakları 16 yaşını doldurun
caya kadar iş Kanunu kapsamında bırakan 
zihniyeti ve maddenin bu şeklini olumlu karşı
lamaya imkân yoktur. 

Bu sebeple, Muhterem Heyetinizce tasvibe 
mazhar olacağını ümidederek, bir tadil önergesi 
verdik ve bu tadil önergesi ile çırakların hangi 
yaşta olursa olsun, iş Kanunu kapsamına gir
mesini ve bu suretle sanayide küçük işçilerin, 
çocuk yaşta işçilerin ezilmesini ve bunların eme
ğinin sömürülmesini önlemek maksadının temi
nine hizmet edeceğimiz ve bu tadil önergemizin 
de Yüksek Heyetinizce tasvip göreceği kanısın
dayız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Usta, buyurun. 
ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Anayasanın 42 nci madder 
sinin 2 nci fıkrası aynen şöyledir: 

«Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve 
çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği ön
leyici tedbirler alır.» 

işte, Anayasa böyle insani bir madde ile 
Türk vatandaşına hak bahşetmesine rağmen, 
maalesef yurdumuzda sayısı 250 binden fazla 
olan ve çok az para ile apartmanlarda dairele
rin hizmetinde bulunan kapıcıların hayat hak
kı yoktur. 

Arkadaşlarımız, bu kanunun Meclisin önü
ne getirmekle, desteklemekle çok yerinde bir 
görev yapmışlardır. İnsanın, insanı sömürmesi; 
kendisine istenilen hakla ona tanımaması ka
dar çirkin bir şey yoktur. Apartman dairelerin
de, lâtif odalar içinde mışıl mışıl daire sahip
leri uyurken, geceleri kapıcılar kan-ter içinde 
uyanıktır. Kalorifer ocaklarına kömür atmakla, 
süngü vurmakla meşguldürler. Gündüzün ken
dileri, karıları ve çocuklariyle daire sahipleri
nin enirinde ve işindedirler. Bu şahısların al
dıkları aylık ücret maalesef cüz'i ve tatminkâr 
değildir. 
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Muhterem arkadaşlar; kapıcılar muhterem 
Türk Milletinin muhterem çocuklarıdır. Bu va
tanın nimetlerinden istifade etmeye, alın terle
rinin karşılığında insanca yaşamaya, çocukla
rını ve eşlerini yaşatmaya hakları bizim kadar 
vardır. Bu kanun; onların daha iyi yaşamasını, 
bir arzu ile kovulmamasını, yolda, izde sürün
memesini sağlıyacaktır. Bu kanuna lütfen oy 
veriniz, bu maddeye lütfen oy veriniz. Bu ka
nuna oy veriniz ki, keyfî çalıştırılan 250 bi
nin üzerindeki vatandaşımızın ıstırabı dinsin. 
Bu kanuna oy veriniz ki, 250 bin kapıcının 1 
milyon 250 bin aile ferdi saadetin eşiğine ayak 
basmış olsun. 

Bu kanun, Büyük Meclisin en müspet ka
nunlarından biri olacaktır. Çünkü, bu kanun 
zayıfı kuvvetliye istismar ettirmiyecektir. Bu 
bakımdan, kapıcıların iş Kanunu kapsamına 
alınmasına dair bu kanun teklifi yerindedir; 
birinci maddesi olumludur, müspettir, faydalı
dır ve insanidir, Anayasa emridir. 

Ayrıca, 16 yaşını doldurmuş çırakların ka
nun kapsamına alınması kanuni ve mevzuattan 
faydalandırılması durumunu sağlamış olacağız 
ki, bu çırak vatandaşlarımızın kabiliyetlerine 
maddi imkân, terfi yollarını açmış, sağlamış ola
cağız. Bu faydalı maddenin kabulünde fayda 
ve zaruret vardır. Oyumu müspet vereceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt bu

yurun. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; prensipi tibariy-
le lehinde bulunduğum ve fakat bâzı sebepler 
dolayısiyle komisyonda söz hakkım mahfuz 
tuttuğum çırak mevzuu hakkında maruzatım 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın arkadaşlarımızın getirmiş olduğu ve 

bir hayli müzakere konusu olan teklif ile 931 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinde istisnalar kıs
mında yer almış bulunan çırakların, bu kere 
istisnalar kısmından çıkarılmak suretiyle 931 
sayılı Kanunun kapsamına alınması arzu edil
miş ve teklif yapılmıştır. Bu suretle çıraklar 
da, 18 yaş içerisinde bulundukları takdirde, 
931 sayılı Kanun muvacehesinde birtakım hak
lara sahibolacaklar. 

Bendenizin, söz hakkımı mahfuz tuttuğum 
konu, çırakların yaşı itibariyle oldu. Filhakika, 

I çıraklık müessesesi çeşitli yönleri olan bir mü
essese. Evvelâ; çırağı, çalışanı alâkadar ettiği 
gibi, çalıştıran kimseyi de, her hangi bir mües
seseyi de yakinen alâkadar eden bir husus. 
Ayrıca, kanuni birtakım hükümler içerisinde 
mütalâa edilmesi lâzımgelen bir keyfiyet. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten birtakım kimselerin şu veya bu 

sebeplerle birtakım müesseselerde çalışması za
rureti ile karşı karşıya kalması halinde, kendi
sinin yarın için bir teminat sağlaması, güven
lik altında bulunması bakımından bir müessese
de çalışması, onun birtakım teminatlara kavuş
ması suretinde tecelli edebilir. Çalıştıran kişi 
de, bu suretle, birtakım mükellefiyetler altın
da bu kimsenin cemiyet hayatına, millet haya
tına kavuşturulmasını ve aynı zamanda sosyal 
güvenlik içerisinde bulunmasını, arz ettiğim 
gibi, birtakım külfetlere de bazan katlanmak 
suretiyle bunu yanında çalıştırabilir. 

Şimdi, çırakların 16 yaş itibariyle iş Kanu
nu kapsamına alınması, bu itibarla benim ka
naatlerim içerisinde pek uygun bir hâl tarzı de
ğildir; hem çalışan bakımından değildir, hem 
de çalıştıran bakımından değildir. 

Diğer bir mahzuru da şudur: İş Kanunu
nun birinci maddesi aynen şöyle diyor: 

«Her hangi bir yerde bir hizmet akdine da
yanarak ve bir ücret karşılığı çalışan kişiye iş
çi, çalıştıran kimseye de işveren...» şeklinde tâ
bir ediyor. 

Şimdi, bu bir hizmet akdi olduğuna göre, 
Borçlar Kanunu muvacehesinde mütalâa edildi
ği ahvalde, bir âkid olması sebebiyle tarafların 
18 yaş içerisinde bulunması lâzımdır. Akıdlar 
18 yaşını ikmal etmiş olmalıdır. Birtakım hak 
ve vecibeler bakımından, bu, Borçlar Kanunu
nun derpiş etmiş olduğu bir hükümdür. 
Buna muvazi derpiş ©dilen, buna muvazi geti
rilen teklifin de 18 yaş olması, demin arz etti
ğim sebeplere inzimamen icabeder. Halbuki, 
bir kimsenin çırak olup olmadığı yaşı ile değil, 
ehliyeti ile ölçülmelidir, iş Kanununun tatbika
tında da birtakım aksaklıklar zuhur edebilir. 28 
yaşındaki kimse de çırak olarak nitelendirilebi
lir. 30 yaşındaki kimse de, f akait buna rağmen 
belki o mevzuda kendisini yetiştirmek üzere ça
lışmakta olduğu nazarı itibara alınamaz. 
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Şu halde, Borçlar Kanunu hükümleri içeri
sinde de meselenin daha objektif kıstaslar içe
riğimde mütalâa edilmesi, birtakım ihtilaflara 
ve ihtilâtlara müncer olmaması bakımınJdan, çı
rakların da İş Kanunu kapsamına alınması doğ
rudur ve fakat bunun 18 yaş olarak kabulü ve 
bu şekilde teklifin vaz'ı daha uygun olur ka
naatindeyim. 

Maruzatım budur, saygılarımla arz öderim. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kaya 

özdemir, buyurun. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, çalışma hayalı ile ilgili ka
nunları birbirinden ayrı mütalaa etmeye imkân 
yoktur. Yüce Meclislerimizce kabul edilen 274 
sayılı Sendikalar Kanununun 5 nci maddesinin 
ikinci fıkrası, aynen; «İşçi sendikalarına üye 
olmak için bu kanuna göre işçi sıfatını taşıyan 
kimsenin 16 yaşını doldurması gerekir.» gibi 
bir hükmü mevzuatımıza getirmiş bulunmakta
dır. 

274 sayılı Sendikalar Kanunu, Meideni Ka
nunun tanıldığı reşidolmıa yaşını, 18 yaşımdan 
16 yaşına in!dirmiş bulunuyor. Çalışma hayatı 
il© ilgili iki kanun; birbirine paralel yaş had
di getirdik. Çıraklar için burada getirdiğimin 
yaş haddine esas olarak aldığımız yaş haddi, 274 
sayılı Sendikalar Kanununun 5 nci maidldesinin 
ikinci fıkrasından mülhemidir. İşçi sıfatını taşı
yan bir arkadaşımızın, işçi sendikalarına üye 
olabilmesi için 16 yaşını doldurmuş olması ge
rektiğinden, eğer bunları İş Kanunu kapsamı
na alıyorsak, onlan sendikacılık haklarından 
da yoksun bırakamayız. Bu bakımldan 16 ya
şının kabulünde zaruret vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri, ben de konuşmalarımı çıraklar 
ve kapıcılar olarak ikiye ayırdılktan sonra, şu 
anagerekçelerin çarelerini memleket yararına 
getirdiği için, evvelâ Komisyona saygılarımı 
arz ederim. 

Çıraklar yönünlden şu faydalan getirmekte
dir: 

Kaliteli usta yetiştirmek. 
'Genç ve dinamik yaşımda memleketin her 

türlü sanayi gelişmesinde bu genç çocukları
mızdan istifade etmek. 

Üçüncüsü, daha küçük yaştan itibaren sa
nat, meslek edinme gayesi ve hevesi ile çalış
ma durumunu sağlamak. 

Fevkalâde yerinde tasarlanmış, düşünül
müş; getirildiği için tekrar Sayın Komisyona 
teşekkürümü arz ederim. 

Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınması, 
yani sosyal hakların bütün kapıcı vatandaşları
mıza tanınması, hakları olmakla beraber, bir 
gerçek de su yüzüne çıkmaktadır. Bu bakım
dan, getirilmiş olan teklifin memleket gerçek
lerine ve insan haklarına uygun bir teklif ol
duğunu ve yerinde olduğunu arz ederim. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sayın Mustafa Akalın... 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, ben önergem okunduğu zaman söz ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, ben bir noktayı değerli Komisyondan 
öğrenmek istediğimi ifade etmek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız, kapıcılar teriminin 
içine han odaJbaşılarının dâhil olup olmadığın
da tereddüt sahibidirler. Benim kişisel inancı
ma göre, han odabaşıları kapıcılık kapsamının 
içindedir. Çünkü yaptıkları görev itibariyle 
hanları muhafaza ederler, bunun, karşılığında 
Hir ücret alırlar; kaloriferi varsa, onunla ilgile
nirler. Han veya apartman arasımda, görülen 
hizmet br.lamından hiçbir faik yoktur. Bu, ta
biî yalnızca benim görüşüm oluyor. Kıymetli 
Komisyon da aynı kanıyı taşıyorlarsa, bunun 
tetMkatı bu yolda olur. Yok, aynı kanıyı taşı
mıyorlarsa, ben istirham edeceğim, han oda-
başılarını da kanunun kapsaimı içine almak ge
rektiği kanaatindeyim. Büyük bir eşitsizlik 
yapmış oluruz. Aynı işi gören, aynı grupta 
olan insanlardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz Sayın Çalışma 
Komisyonunun, «28 . 7 . 1987 tarih ve 931 sa
yılı iş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık
ramın 6 nci bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, 8 ve 10 ncu maddeleri kaldırılmıştır» diye 
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başlayan ve «6. — Çıraklar 16 yaşını doldurun
caya kadar.» diyen /maddesi, esasında, esaslı ola
rak maıdiie incelendiği zaman görüleceği üzere 
gayet yerindedir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
maddeyi kapıcılar ve çıraklar yönünden müta
lâa ektiğimize göre, kapıcıların, kanun tasarı
sının umumi müzakeresi sırasında değerli arka
daşlarım burada g-örüşlerini izah ederlerken te
mas ektikleri cihetle Türküye İdeki kapsamış ol
dukları durum ve görmüş oldukları hizmetin 
karşılığında mevkilerinin mühimliğini huzuru
nuzda yeni baştan arz edecek değilim. 

Hakikaten, bugün Türkiye 1de şöyle bir ka
ba istatistik yaptığınız takdirde, büyük şehirle
rimizde nazarı itibara alınacak olursa, bugün 
üçyüz bine yakın kapıcı bulunmaktadır. Bun
lar, bundan evvelki iş Kanunu müzakeresinde 
İş Ka-nununun kapsamı haricinde bırakılmış idi. 
Ancafe kendilerinin, demokratik hayatta yaşar-
<ken, bir insan olmaları neticesinde anayasala
rın kendilerine bahşettiği halklardan istifade et
mesi gereği ortadadır. Bu bakımdan, bu teklif
le kendilerine bu hususta hak tanınmış olma
sını büyük bir takdirle karşıladığımı huzuru
nuzda arz etmek istiyoruriı. 

Bugün, hakikaten, kışın en soğuk günlerinde 
ve apartman sakinlerinin hayatlarının idame et
tirirken, kapıcıların âdeta onların yaşantıları
na ortak olmuş olması ve bu insanlara hu ka
nun dolayısiyle bu tanınacak halkların çok yerin
de olduğu ve maddede de arlık istisnanın kaldı
rılmak suretiyle organize edilmiş olmasının ga
yet yerinde olduğu bir gerçektir. 

Çıraklar için görüşlerimi arz etmeye gelin
ce, Sayın Komisyon Başkanı arkadaşım da hu
zurunuzda arz ettiler, bihlassa memleketimiz
de demokratik nizam içerisinde ve demokrasi
nin vaz geçilmez unsurları olan sendikalar na
zarı itibara alındığı zaman ve sendikacılık yö-
nünlden, çırakların, İş Kanunu muvacehesinde 
sendikalara intisabı ve dolayısiyle hak ve hu
kuklarının korunması nazan itibara ahridığı 
takdirde, gayet yerindedir. Maddenin aynen 
böyle kalmasını ve Yüksek Mecliste kabul edil
mesini saygılarımla arz öder, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

Apartmanda çalışan kapıcıların ve onun dı
şında olan çıraklık müessesesiyle ilgili persone
lin, iş Kanununun şümulüne alınmasına mü
tedair olan kanun tasarısını biz de yerinde gö
rüyoruz. 

Esasında,, bir arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, Anayasa, çalışan bütün insanların emeği
nin karsÜığınm verilmesini, yarınından emin, 
sigortalı olmasını emrettiğine göre, bizim temen-
ninıiz, sadece apartman kapıcılarının hayatla
rını iş Kanunu şümulüne almak suretiyle bir 
nebze iyi yönde geliştirmekle beraber, bunun 
dışında, tabiatın her türlü menfî tesirleri altın
da çaba gösteren, tarım - iş sahalarında çalışan, 
ya da orman içerisinde muayyen mevsimlerde 
hayatları pahasına çalışan rizikolu şoförlerin, 
çeşitli işçilerin ve amelelerin de sigortalı olma
larını temin edici mahiyette, daha doğrusu İş 
Kanunu şümulüne girmesini sağlayıcı kanun ta
sarılarının biran önce getirilmesidir. 

Kapıcıların, gerçek mânada ne yaptıkları, 
narcıl çalıştıkları ve nelerle muhaitaboldukları 
tam mânası ile belli değildir. Bunların gece ve 
gündüz mesai saatleri de tesbiıt edilmiş değil
dir. Esasında apartmanların ısınmasını sağla
mak maksadı ile kaloriferin, bilhassa kış günle
rinde, geceleri ve gündüzleri yakılaniasmı te
minle vazifeli olan bu şahıslar, ayrıca yine iş
veren durumunda olan insanların her türlü ih
tiyaçlarının giderilmesinde de hizmet gören kişi
lerdir. Bu kanunla yani, iş Kanununun şümu
lüne alınmasını sağlıyan kanunla, bunları da 
hayâtları Ve vazifeleri daha belirli bir hale geti
rilmiş olacağı için, biz, bu kanun tasarısını 
yerinde görüyoruz. 

Çıraklık müessesesi ise, bizim, memleketi
mizde çok eski olmasına rağmen, bilhassa sana
yi dallarıda yetişecek kalifiye işçilerin, yahut 
da ustaların ilk basamağını teşkil eden bu in
sanların da dikkate alınmak suretiyle, kanunun 
içerisinde bunların lehine bir maddenin getiril
mesini biz yerinde görüyoruz. 

Yalnız, sözüme ilk başlarken de ifade etti
ğim gibi, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar 
ve nüfusumuzun % 70 inin köylü olduğunu dü-
şüriüraek, köylülerin ve taran' sahasında çalı-
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şan işçilerin durumu çok acıdır ve bunların or
talama olarak yılda millî gelirden aldıkları his
senin miktarı 29 lira 70 kuruşu ancak bulmak
tadır ki, bunların yarınından emin olarak ça
lışmasını tasavvur etmek bile mümkün değil
dir. Hiç değilse, tarım - iş sahalarında çalışan 
insanların, hastalık hallerinde, çeşitli iş kanunla
rının verdikleri imkânlardan istifade etmesini 
sağlamak için bu yönde geniş çapta İş Kanunu
nun tadili yolu ile bu emekçilerin, işçilerin de 
kanun tasarısının şümulü içine alınmasını te-
mlenni etmek bizim için büküy bir zevktir. 

Kanunun tümü üzerindeki konuşmalarımız
da ifade ettiğimiz gibi, yerinde getirilmiş ve 
tedvin edilmiş bir kanundur. Hayırlı olması 
temennisiyle hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Komisyon adına görüşecek misiniz, efendim. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 

ÖSDEMİR (istanbul) — Sayın Başkanım, kısa
ca iki hususu tavzih edeceğim müsaade ederse
niz. 

Çalışma Komisyonunun değiştiriışi sütunun
daki kanun başlığında; «8 ve 10 ncu maddeleri
nin kaldırılmasına» şeklinde mühim bir tabı ha
tası yapılmıştır. Bu «8 ve 10 ncu bendlerinin 
kaldırılmasına» olacak. 

Ayrıca, madde içindeki «8 ve 10 ncu maddele
ri» değil, «8 ve 10 ncu bendleri» olacaktır, Sa
yın Başkanım. 

Ayrıca, (hanları) da, bu kanun tatbikatı 
bakımından, komisyonumuz > konut olarak ka
bul ediyor. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önemli bir ta
bı halası olmuştur, Çalışm'a Komisyonunun de-
ğişfcirişi kısmında; «8 ve 10 ncu maddeler» değil, 
«8 ve 10 ncu bendler» dir. Bu «maddeler» ke
limesini «bendler» j)larak, gerek kanun teklifi
nin başlığında, gerek madde metninde değişti
riyorum, o şekilde zapta geçecektir. Değiştir
ge önergeleri üzerinde görüşürken de arkadaş
larımın bunu nazarı itibara almalarını rica ede
rim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Kanun teklifi üzerinde yeteri kadar konu
şulmuştur. Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

istanbul 
Mustafa Ertuğrul 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyle ilgili alarak verilmiş 
olan değiştrge önergeleri vardır, hepsini okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının aşağı

daki şekilde değiştirilmelini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Yunuis Koçak 

Madde 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı 
İş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın 6, 8 ve 10 ncu bendleri kaldırılmıştır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
12 . 5 . 1909 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Madde 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı 
Kanunun 8 nci ve 10 ncu bendleri kaldırılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci maddenin 6 nci fıkrasındaki «Çıraklar 

18 yaşını dolduruncaya kadar.» olmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Azi2 Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Efendim, verilen önergeler için
de en aykırı olanı Sayın Yunus Koçak'ın tekli
fidir, tekrar okuyorum. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeniz üzerinde söz mü isti
yorsunuz Sayın Koçak?.. Buyurun. 

Efendim, 1 saatlik süre dolmuştur, fakat tek
lifin müzakeresi de bitmek üzeredir. Tensibeder-
seniz bitirene kadar görüşelim, nihayet 15 da-
dika içerisinde biter. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. K a M eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

önergemizin amacı, bir haksızlığı düzeltir
ken yeni bir haksızlığa düşmekten Muhterem 
Meclisi vikaye etmeye, yani bu hususta kanaat-
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lerimizi arz ederek yeni bir hatanın işlenmesine 
mâni olmaya çalışmak. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamız, çalışanlara insanca yaşıyacak 

bir hayat seviyesi sağlanmasını emrediyor. 
Yin Anayasamız, çalışanlara sendikalar kur

mak veya dilediği sendikaya girmek hakkını 
vermiş bulunuyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, benim demin grup 
adına yaptığım konuşmada, çırakların da iş Ka
nunu kapsamına dâhil edilmesi yolundaki tekli
fime cevap verirken; efendim, 274 sayılı Sendi
kalar Kanununda 16 yaşındaki bir işçi veya da
ha küçük bir •işçi sendikalara üye olamaz, bina
enaleyh, biz iş mevzuatını, bütün iş kanunlarını 
kül halinde mütalâa ettik, bu kanuna aykırı ol
masın diye elimizdeki iş kanunu kapsamı dışın
da bırakılan meslek zümreleri arasına 16 yaşına 
kadar çırakları da dâhil ettik. Yani, çıraklar 
sendikalara 16 yaşına gelinceye kadar üye ola
madıkları için, bu çırakları İş Kanunu kapsamı 
dışına bıraktık, diyor. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız, Devlete; 
çalışanlara, insan haysiyetine bağdaşır bir hayat 
sağlamayı emrediyor. Yine Anyasamız çalışan
lara dilediği sendikaya girmek hakkını veriyor. 

Şimdi, bir haksızlığı düzeltmek için, yani ça
lışan küçük yaştaki çırakların insanlık haysiye
tine yaraşır, insanlık ölçüleriyle bağdaşır bir 
hayata kavuşmak için, imkân nisbetinde bir ha
yata kavuşmaları için bunların elbette îş Kanu
nu kapsamına dâhil edilmesi gerekir. 

274 sayılı Sendika Kanununda bunların sen
dikalara üye olmak haklarının bulunmaması, bu 
ilke karşısında bir yanlış olarak meydana çıkar. 
O zaman yapılacak şey, burada çırakları İş Ka
nununun nimetlerinden mahrum etmek değil, 
orada çırakları sendikalara üye olma hakkından 
mahrum eden maddeyi tadil etmek olmalıdır. 
Biz beklerdik ki, Sayın Komisyon Başkanı bu 
espriye uygun olarak, «Sendikalar Kanununu 
değiştirmek lâzımdır ve bunu da değiştireceğiz» 
desinler. Halbuki,- tamamen tersine, yani hakları 
kısıtlamak için Sendikalar Kanununu bahane 
olarak burada huzurumuza getirdiler. Biz bu 
mazeretin şayanı kabul olmadığını her türlü iza
hın dışında görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Üstelik çırakları îş Kanununa tabi tutarsak, 

arkadaşların birtakım endişeleri var; derler ki, 

«esnafın yanında çalışan çırak var, eğer bunları 
îş Kanunu kapsamına alırsak bunlar çalışmaz
lar, esnaf da çırak yetiştirmeye önem vermez; o 
balkımdan kaliteli kalfa, usta yetişmesi önlenir.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Demin de arz ettim, îş Kanununun 5 nci mad

desinin 5 nci bendi zaten esnaf yanında çalışan 
üç çırağa kadar... 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Beyefendi, 
kanunun çıkmaması için mi uğraşıyorsunuz?.. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Çıkması için 
uğraşıyorum, ama doğru çıkması için, iyi çık
ması için uğraşıyorum. 

Üç çırağa kadar olanları îş Kanununun kap
samı dışında tutuyor. Binaenaleyh, o bakıma bir 
endişe varit değil. Aslında esnafın yanında ça
lışan çırağı da îş Kanunu kapsamına dâhil et
mek gerekir. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlar, çırakla
rın onaltı yaşma kadar îş Kanunu kapsamı dı
şında bırakılmasına dair madde hatalıdır ve bir 
haksızlık teşkil etmektedir ve Anayasanın pren
siplerine, esprisine aykırıdır. Sendikalar Kanu
nunda böyle bir hakkın olmaması yani; bunla
rın sendikalara girememesi yolunda bir engel 
bulunması, bu maddenin bu şekilde tedvinine bir 
sebebolamaz. Bu bakımdan biz 5 nci maddenin, 
yani îş Kanununun 5 nci maddesinin kapsamı
na girme yolundaki istisnalardan 6 nci bendin 
de tamamen çıkarılması gerektiği kanısındayız. 
Bu suretle çıraklar da, ağır işlerde çalışan çı
raklar da az - çok insan haysiyetine, az - çok ya
şama imkânına ve ağır şartlar içinde yaşadıkları 
takdirde, çalıştıkları takdirde îş Kanununun azı
cık nimetlerinden faydalanma imkânına kavuş
muş olurlar. 

Bu bakımdan, değiştirme teklifimize iltifat 
buyurulması geerktiği kanismdayım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon önergeye 
katılıyor mu?... 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMÎR (İstanbul) — Sayın Başkanım, ko
misyonumuz, maddenin Anayasanın esprisine 
aykırı olduğu görüşünde değildir, bu sebeple 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önerge Sayın Mustafa Akalın tarafın
dan verilmiştir... 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, 507 sayılı Kanun muvacehesinde 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Üçüncü önerge Sayın Aziz Zeytinoğlu'nün

dür. önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

önergesi tekrar olsundu.) 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — önergenizi izah etmek üzere 

buyurun Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
önergemi iki sebepten verdim. Tatbikatını 

yakinen gördük. Sosyal Sigortalar Kanunu
nun tatbikinde bütün memleket çapında bir 
allerji yarattı. Çünkü, çırakların çalıştırılma
sı halinde bunların Sosyal Sigortalara verilen 
bütün primleri patronları tarafından verili
yordu. Bu, ağır geldi esnafa, çırakları çıkar
maya başladılar. Bu sebepten Maliye Vekâleti 
bu hususta bir kolaylık gösterdi ve ondan son
ra tekrar çıraklar çalışmaya başladı. Binaen
aleyh, burada yine «onaltı yaşını» dediğimiz 
takdirde, yine esnaf ve sanayicinin üzerinde 
tesir yapacak, çırakların bir kısmı çalıştırıl-
mıyacak, çıraklar üzerinde bâzı istismarlar, 
yalan yanlış hareketler olacaktır. Bu sebepten 
- tatbikatını gördüğüm için - bu önergemi ver
miş bulunuyorum. «Onsekiz» dediğimiz takdir
de onsekiz yaşına kadar olan çıraklar, esnaf
lar ve sanatkârlar nezdinde daha iyi şekilde 
çalıştırılacak ve daha iyi sanatkârlar, daJha iyi 
çıraklar yetişecektir. 

Bu cilheti sayın Milletvekili arkadaşlarıma 
arz ediyorum. «Onsekiz yaş» teklifimi çırak ça
lıştıranlar üzerinde bir tesir yapmaması ve ay
nı zamanda iş Kanunumuz, Medeni Kanunu
muz, Sosyal Sigortalar Kanunumuz bütün bun
lar «onsekiz» yaşı esas aldığı için arz ediyo
rum. 

Hürmetlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner
geye? 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Sayın Başkanım, esas 

itibariyle 5 nci maddenin 5 nci bendiyle yani, 
esnaflarla bu maddenin ilgisi yoktur. Bu ba
kımdan, sayın arkadaşımızın teklifine iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi, biraz evvel arz ettiğim gibi, metin
de vâki matbaa hatasını yani, «maddeleri» ke
limesini, «bendleri» kelimesiyle değiştirerek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 yi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen var mı efendim? 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Lehinde söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurun, 
teklifin lehinde. 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Efendim, çok kı
sa mâruzâtta bulunacağım. Anayasamızın ça
lışma ile ilgili 42 nci maddesindeki, «Devlet, 
çalışanların insanca yaşaması ve çalışma haya
tının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ik
tisadi ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve 
çalışmayı destekler.» hükmünü yerine getiren 
çok isabetli bir tekliftir. Uzun görüşmeler ol
muştur ve arkadaşlarımızın tadil teklifleri de 
enine, boyuna konuşulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir temennimi burada 
söylemeden geçemiyeceğim. Bir «Çıraklık Kanu
nu» teklifi vardı, maalesef dönemin sonu geldi
ği halde biz buna el atamadık, çıkaramadık. Bu
gün birçok esnaf bundan mustariptir. Çıraklık, 
bir öğretici müesesedir, ustalar öğretir, fakat 
buna rağmen sigorta primlerini de Ödemekte
dirler. Halbuki, mevcut kanun tekliflerine göre 
- gelmemiştir buraya - Devlet yani, Sosyal Si
gortalar Kanunu bu primleri ödiyecek ve çırak
lık bir mektep halinde kalfalığa inkılabetmek 
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suretiyle devam edecekti. Bu bakımdan, üzün
tümü burada belirtmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, teklifin tümünü oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etki
yenler... Teklif, Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. 
Bir basım hatası daha tesbit edilmiştir, 791 

Sıra Sayılı yazıda teklif tarihi yazılmamıştır. 
Bu, 23 Ekim 1968 dir. Zapta geçmesi bakımın
dan arz ediyorum. 

Bir saatlik süre içinde görüşeceğimiz kanun
lar, daha doğrusu bir saatlik süre bitmiştir. Şim
di diğer işlere geçiyoruz. 

3. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci madde
sinin yeniden düzenlenmesine ve bir gerici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 758) 

BAŞKAN — Komisyon, bâzı tadil teklifleri
ni nazarı itibara alarak maddeleri yeniden tedvin 
etmek üzere geri almış idi. Şu ana kadar ge
tirmediği gibi Komisyon da hazır değildir. Bu 
itibarla, görüşmeyi tehir ediyoruz. 

4. — Türkiye Cumhuriyet İM erk ez Hani: ası 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (4/606) (S. Sayısı: 799) (i) 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin ve Komisyo
nun yerlerini almalarını rica ederim. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi için Sayın 
Maliye Bakanı tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
799 Sıra Sayılı olup, gündemin 50 nci sıra

sında bulunan Merkez Bankası kanun tasarısının 
bütün maddelere takdimen ve tercihan görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Maliye Bakanı 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 799 Sıra Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Ayrıca görünmelerin usulü ile ilgili bir öner
ge vardır, onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
799 Sıra Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası kanun tasarısının, tenazurunun bozul
maması için kısım kısım müzakere edilmesini, 
maddeler hakkındaki değişiklik önergelerinin, 
tasarının tümünün müzakeresi bitinceye kadar 
Yüksek Başkanlığa verilmesini, tasarının tümü
nün müzakeresi bittikten sonra değişiklik öner
gelerinin verilmemesini, sadece değişiklik öner
gesi verilen maddelerinin müzakereye tabi tutul
masını ve arz ettiğim hususların karara bağlan
masını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

15 . 4.1969 
Geçici Komisyon Başkanı 

Erzurum 
Cevat Önder 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında bir müta
lâa var nıı efendim? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Efendim bir 
daha okutur musunuz? 

(Geçici Komisyon Başkanının önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde bir mütalâa 
var mı efendim? 

Sayın Uzımer, siz önergenin aleyhinde mi 
efendim? * 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu siz? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Kısmen 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Lehinde?.. Sayın Kırbaşlı. 
Sayın Uzuner, buyurun efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Kanunun önemi
ne katılmamak mümkün değil, biran evvel çık
masına taraftar olduğumu peşinen arz etmek is
terim, Ancak, verilen önergeyi, - açık söyliye-
yinı - pek anlıyamadım. «Tenazuru bozmamak» 
diye bir tâbir geçiyor, hangi denge tenazurdan 
bahsediyor, pek anlıyamadım. 

Diğer taraftan, tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanıncaya kadar ancak değişiklik 
önergeleri verilebiliyor, ondan sonra değiştirge 
önergeleri verilemiyor. Bu, milletvekillerinin, 
kanunun daha mükemmel bir şekilde çıkması 
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için düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koy
malarını büyük ölçüde kısıtlıyan ve çok nâdir 
ahvalde Meclisimizde uygulanan bir usul ol
muştur. Bundan evvel de bâzı kanunlar gel

miş ve maalesef onlarda da bu kabil tekliflerle 
karşılaşmışızdır. 

Şimdi benim şahsi görüşüm; bu kadar önem
li bir kanunun, ki gerekçesini okuyunca da fi
kir sahibi oluyoruz, ayrıca Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasının, Türkiye'nin kalkınma
sındaki önemi, fonksiyonu, zaman içindeki şart
lar dolayısiyle lâzım gelen değişiklikler, çeşitli 
görüşlerin mahsulü olarak en mükemmel şekilde 
ortaya konmak lâzım gelir. 

Şimdi bir madde hakkında görüşleriniz var
dır, açıklama istiyeceksiniz, fakat o madde mü
zakere konusu yapılmıyor, ancak 7 kısım halin
de olan kanun tasarısının yalnız kısım kısım 
oylanmasına geçilecek ve münhasıran değiştir
ge önergeleri, o da kısıtlı olarak tümü üzerin
deki müzakereler bitinceye değin, efendim altı 
kişi konuşacak, kifayet önergesi verilecek, on
dan sonra kimse de konuşamıyacak, tümü üze
rindeki müzakereler de süratle tamamlanacak. 

Bu bakımdan böyle önemli bir konunun, bir 
defa geç kalmasından dolayı üzüntülerimizi be
lirtirken, daha mükemmel bir şekilde çıkması 
için böyle kısıtlayıcı bir önergeyi önceden ver
meyi çok sakıncalı görürüm. 

Diğer taraftan, henüz müzakeresine başla
madık ki bu kanunun, bu dönem çıkmaması gibi 
bir tehlike ile karşı karşıya gelelim. Yani, şayet 
kanunun çıkmasını engelleyici, geciktirici bâzı 
davranışlar değerli arkadaşlarımız tarafından 
ve özellikle komisyon tarafından tesbit ve mü-
şahade edilirse, o zaman bu önerge verilebilir 
ve bu önemli kanunun Yüksek Meclislerden 
çıkması sağlanabilir. Daha müzakereye geçme
den böyle bir teklife taraftar değiliz.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MİTHAT 
DÜLGE (Manisa) — Sayın Başkan, önergeyi 
geri alıyoruz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Şu an
da Sayın Komisyon Sözcüsü teklifin geri alın
dığı istikametinde bir harekette bulundular. Bu 
yönden vaktinizi işgal etmiyeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon geri alıyor 

önergeyi. 
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Şimdi tasarının tümü üzerinde söz alan ar
kadaşların isimlerini arz ediyorum. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç, Sayın Faik Kırbaş-
lı, Sayın Sadi Binay. Şu ana kadar yazılmış olan 
arkadaşlar bunlardır. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Grup adına 
söz istiyorum. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, benim ki de grup adına olacak. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Ben 
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Faik Kırbaşlı, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; müzakeresine başladığımız kanun tasarı
sı, bugünkü ekonomik hayata düzen veren ve 
ehemmiyeti itibariyle kalkınma devremizde çok 
mühim unsurları ihtiva eden bir kanun tasarısı
dır. Hakikaten gönül isterdi ki, bu kanun tasa
rısı çok daha evvel, belki İkinci Cihan Harbini 
filân müteakip getirilmiş bulunsun. Bundan ev
velki kanunla mukayese edildiği zaman, İkinci 
Cihan Harbini müteakip getirilmiş olan para 
ve kredi politikası ile, emisyonla alâkalı husus
ları ne kadar geriden takibettiğimizin bir delili
ni eski kanunda görmek mümkündür. Merkez 
Bankası idarecileri dâhil, hükümet bundan kırk 
yıl kadar evvel, 1390 tarihlerinde çıkarılmış 
bulunan kanunu, günün icaplarına göre değişik
liğe uğratmak suretiyle meselelerimizi hallet
me ve onlara cevap bulma gibi bir yol takibet-
mişlerdir. Bu kanun aşağı yukarı yirmiden faz
la değişikliğe uğramış idi. 

1930 devresinin para ve kredi politikasına 
hâkim olan ve o günkü dünya görüşü ile ha
zırlanmış bulunan bir kanun yerine, bugün 
Türk Devletinin ve Türkiyen'nin plânlı, prog
ramlı bir kalkınmaya girmesiyle alâkalı olarak 
büyük bir boşuğu dolduracak olan bu kanun, 
genellikle ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bir defa şunu ifade etmek isteriz ki, bütün 
dünyada merkez bankalarının önemi hakikaten 
çok büyüktür. O kadar ki, zaten Devleti Dev
let yapan unsurlar arasında bulunan para ve 
para politikası Merkez Bankasından geçer. Böy 
le olunca millî ekonomiler içerisindeki fohksi 
yonu, bilhassa süratle kalkınma ihtiyacında 
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olan bizim gibi devletlerin birçok hedefleri 
gerçekleştirmek hususunda kendilerine büyük 
bir yardımcı, büyük bir destek ve aynı zamanda 
istikrarlı bir kalkınmayı sağlama esaslarını ge
tirmesi bakımından da ehemmiyeti haizdir. 

Zamanla - birçok kanunlarda olduğu gibi -
bu da hayatiyetini kaybetmiş bulnan bir ka
nunun yerini alacaktır. Fakat, şunu ifade et
mek iısfceriz ki, bugün hükümetleri hükümet 
eden ve «hikmeti hükümet» tâbiri içerisinde 
hukukî ve sosyal fonksiyonların ötesinde bil
hassa para ve kredi politikasının Hükümetin 
en esaslı, en ciddî, en ehemmiyetli politikala
rından birisi olduğu hususunda bütün dünya 
iktisatçıları müttefiktirler. Hükümetin izlediği 
hedeflere ulaşabilme sadece plânla, programla, 
kâğıt üzerine yazılmış, çizilmiş hedeflerle müm
kün değildir. Hedef bizatihi ekonomik olsa dahi, 
bu ekonomik hedeflere ulaşmanın yolu para ve 
kredi politikası gibi, emisyon politikası gibi, 
faiz hadleri gibi, reeskont hadleri gibi birtakım 
ince ve hassas politikaları ve bunların tanzim 
edilmesi gibi çok önemli bir hususu içerisine 
almaktadır. 

Bilhassa, İkinci Cihan Harbini mütaakıp pa
ra değerlerinin korunması ve yıkılmış olan 
Avrupa ve sarsıntıya uğramış dünya ekonomisi 
ve onun içerisindeki millî ekonomiler muva
cehesinde birtakım .değerlerin para değeriyle 
beraber sarsılmış olması karşısmda hükümet
ler, konjonktürlere politikalarını uydurmak yö-
nündejı, mevcut salâhiyetlerini, kanun hudut
larını aşmışlardır. Bilhasisa dünya para politi
kası, son bir sene içerisinde bir defa daha bunu 
ispat etmiş durumdadır. Bir taraftan para de
ğerinin korunması mevzubahisken, diğer taraf
tan kredilerin millî ekonominin hedeflerine uy
gun, esaslarına uygun olarak kullanılması 
e,cası da Merkez Bankası Kanununda yapilacak 
büyük değişikliklerden birisini içine almakta
dır. Bunun ötesinde, artık inkârı gayrikabil 
olan bütçe V3 Devlet borçları ile Haizine arasın
daki münasebcıtlerin, her gelen Hükümetin malî 
politikasına göre değil, birtakım esaslara bağ
lanması gibi bir hususun da bu kanun içerisinde 
yer almış olması, hakikaten memnuniyet verici 
bir durumdur. Ufak tefek sayılabilen, fakat 
esasında millî ekonomide birer anahtar mesa
besinde bulunan maddeleri de, sırası gelince, 
ayrı ayrı konuşacağız. 

Netice itibariyle A. P. grupu adına arz 
etmek isteriz ki, kanun hakikaten derinliğine 
incelendiği takdirde, bütün gerçeklerden hare
ket etme gibi bir husus, bir espri bu kanunda 
vardır. Millî ekcm'ominin, plânlı ekonominin, kal
kınma durumunda olan Devletlerin malî ve ik
tisadi yönden her türlü sıkıntılarına geniş bir 
imali politika ve hukuk anlayışı içerisinde ce
vap verebilecek durumda hazırlanmış olmasın
dan dolayı, sayın Hükümetimiz başta olmak 
üzere, Komisyonda emeği geçmiş bulunan bü
tün arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkürleri
mizi arz eder, hürmetlerimizi sunanız, efendim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Şefik İnan. 

0. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, 11 Haziran 1930 
tarihli ve 1715 sayılı Kanunla kurulmuş bulu
nan, Cumhuriyetin büyük eserlerinden biri 
olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını 
yeni bir kuruluş kanununa kavuşturmak ama-
ciyle hazırlanmış bulunan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası kanunu tasarısı üzerinde 
C. H. P. Grupu adına görüşlerimizi açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasını kuran 1715 sayılı Kanun, üç ay son
ra 39 yaşını doldurmuş olacaktır. 39 yıl önce 
yürürlüğe girerek Cumhuriyetin büyük eserle
rinden birini kurmuş bulunan 1715 sayılı Ka
nun, zamanın ve şartların icabı olarak, zaman 
zaman değişikliklere uğramıştır. 1930 dan bu 
yana geçen 39 yıl içinde 1715 sayılı Kanunda 
değişiklikler yaparak zamanın ve şartların ica
bını yerine getiren bu kanunların sayısı 22 
dir. Bu 22 kanunun bir kısmı hükmünü icra 
etmiş ve geçmiş, bir kısmı el'an yürürlüktedir. 
Bu tadillerle 1715 sayılı Kanun, günün icapla
rına cevap verir bir nitelik kazanmıştır. Fakat 
buna rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununu yeni bir kodifikasyon gay
retiyle yeni baştan tedvin etmek, bunu yapar
ken de bilhassa İkinci Cihan Harbinden bu ya
na Merkez Bankacılığı doktrininde ve Batı 
memleketleri merkez bankacılığı tatbikatında 
görülen bâzı gelişmeleri parça parça değil, fa
kat derli toplu ve ahenkli bir bütün olarak 
Merkez Bankası kuruluş kanunu içine almak 
10 yıldan beri bir ihtiyaç halinde duyulmakta, 
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Maliye Bakanlığında ve Merkez Bankasında 
ayrı ayrı veya müşterek bâzı çalışmalar, araş
tırmalar yapılmakta idi. 

Bugün müzakeresine başladığımız tasarı iş
te bu çalışmalar ve araştırmaların sonucu olan 
bir kodifikasyon gayretinin ifadesidir. Bu ta
sarı, hâkim karakteri itibariyle bir kodifikas
yon gayretinin ifadesidir. Çünkü, ihtiva ettiği 
maddelerin ve hükümlerin % 95 i yürürlükteki 
kanunlarda mevcuttur. Yeni tasarıda yürürlük
teki kanun maddeleri ya aynen alınmış, yahut 
aynı maddedeki hükümlerden biri veya birkaçı 
başka madde veya hükümlere, daha uygun yer
lere nakledilmiştir. 

Bu hususu böylece belirttikten sonra tasarı
nın getirdiği değişikliklere, yeniliklere, özellik
lere değinmek, bunlar üzerindeki düşünceleri
mizi açıklamak yerinde olacaktır. 

Tasarı, Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı
nı 1999 yılı sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankacına vermektedir. Yürürlükteki 
kanunda da aynı hüküm mevcuttur. Ancak, ta
sarıdaki «banknot» kelimesinin mânasiyle yü
rürlükteki kanunda bulunan «banknot» kelime
sinin mâna ve medlulü arasında farklılık var
dır. Şöyle ki; yürürlükteki kanunda yer alan 
«banknot» tâbiri 1930 ların para telakkilerine, 
iktisadi telâkkilerine uygun, o zamanın iktisa
di telâkkilerine göre altın esasından ayrılalı 
çok zaman geçmediği için, o zamanlar, para ile 
altın arasındaki ilgi, sıkı veya gevşek bağlılık 
zihinlerde yer etmiş olduğu için, «İstikrar Ka
nunu» adını alacak bir kanunla Türk parasının 
altın muhtevasının tâyin ve tesbit edileceği, 
tedavüle çıkarılacak banknot miktariyle altın 
rezervi miktarı arasında bir oran kurulacağı 
mânasını taşıyan hükümlere raslanmakta ve 
böylece «banknot» tâbirinin mânası, iktisadi 
merasına uygun düşmekte idi. 

Yeni tasarıda anonim ortaklık niteliğini 
muhafaza eden Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının sermayesi artırılmakta, 15 milyon 
liradan 25 milyon liraya çıkarılmaktadır. His
se senetleri, yürürlükteki kanunda olduğu gi
bi, A, B, C, D sınıflarına ayrılmaktadır. A sı
nıfı hisse senetleri yürürlükteki kanunla Hazi
neye tahsis edilmiş miktarı sermayenin % 25 
ile tahdidedilmişti. Yeni, tasarıda bankanın 
sermayesi 25 milyon liraya çıkarılmaktadır. 
Ancak, bankanın sermayesindeki 10 milyon li
ralık artış Hazineye aidolan A sınıfı hisse se
netlerinde vukubulacaktır. Ayrıca tasarı, ban
ka sermayesindeki Hazine hissesinin, sermaye
sinin % 51 inden aşağı olmıyacağını tasrih 
etmiştir. Banka sermayesinde bu şekilde yapı
lan değişiklik isabetlidir. Esasen Cumhuriyet 
Merkez Bankası sermayesinde Hazinenin ve 
millî bankaların sahibolduklan pay yüksek ol
duğu için, kurulduğu günden beri, bir Devlet 
Bankası niteliğini haiz bulunan Merkez Banka
mız, bu niteliğini yeni tasarı ile de muhafaza 
etmekte, hattâ bu nitelik, sermaye artışı mün
hasıran Devlet hissesinde olacağı için, daha da 
bariz hal almaktadır. Tasarının, bankanın ser
mayesi konusundaki bu davranışı da çağımızın 
merkez bankacılığı doktrinine uygundur. 

1930 larda 1715 sayılı Kanun tedvin edilir
ken, ileri Batı memleketlerinde merkez banka
ları özel sermaye ile kurulmuş bankalar idi ve 
doktrin, merkez bankacılığında özel sermaye 
ile kurulan merkez bankalarının lehinde idi. 
Hal böyle olduğu halde bizim Merkez Banka
mız daha 1930 da kamu sermayesinin hâkim ol
ması esasına oturtulmuştur. O günden bugüne 
Batı memleketlerinde Merkez Bankacılığı an
layışında değişiklikler oldu. Fransa Bankası, 
ingiltere Bankası devletleştirildi. Bu konuda 
Batı memleketlerindeki gelişme, bizim daha 
1930 larda seçtiğimiz yol istikametinde olmuş
tur. Batı'nın merkez bankaları bizim Merkez 
Bankamızın daha 1930 da aldığı hüviyete, yıl
lar sonra gelebilmişlerdir. 

Sayın Başkan, bankanın teşkilât ve organ
ları konusunda yeni tasarı ile yürürlükteki ka
nun arasında pek fazla değişiklik yoktur. His
sedarlar Genel Kurulunda, Devlet sermayesi 
galip durumda olduğu için, Genel Kurula Hazi
neyi temsilen gelecek olanlann oylan, karar-

Halbuki, elimizdeki tasan gene «banknot» 
tâbirini kullanmakla beraber, artık çıkanlacak 
bir istikrar kanunundan bahsedilmemekte, 
Türk lirasının altın muhtevası bakımından 
uzaktan, yakından ilgisine temas edilmemekte, 
«banknot» tâbiri iktisadi anlamiyle düpe düz 
kâğıt para mânasında kullanılmaktadır. Tasan
da «banknot» tâbirinin düpe düz kâğıt para 
tâbiri anlamında kullanılması, çağımızın para 
anlayışına uygun düşmektedir. 
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larda kesin rol oynıyacaktır. Banka meclisi 
üyeliği 8 den 6 ya indirilmekte, yürürlükteki 
kanuna göre A, B, C, D kategori hisseleri tem-
silen, değişik şekilde atanma ve seçim yolu ile 
idare meclisi üyesi seçilirken, yeni tasanya 
göre artık 6 üyenin 6 sı da aynı şekilde Genel 
Kurul tarafından, yani Hazine sermayesini 
temsil eden Hazine temsilcilerinin oylariyle se
çilecektir. 

Banka meclisi üyelerinde tasarı bâzı nite
likler aramaktadır. Bu nitelikler, Hükümet ta
sarısı ile komisyon değiştirisinde farklıdır. 
Şöyle ki, Hükümet tasarısında banka meclisi 
üyelerinin; 

a) Yüksek öğrenim görmüş olmaları, 

b) Bankacılık veya iktisat ve maliye alan
larında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şart 
olduğu halde; 

Komisyon değiştirisinde, bankacılık veya 
iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve tecrübe 
sahibi olmaları şartı yerine, «bu görevi bilgi 
ve tecrübe bakımından yapabilecek ehliyet ve 
vasıflara sahibolmaları» şeklini almıştır. 

Bu değişiklik isabetli değildir. Biraz sonra 
değineceğim üzere, banka meclisinin görev ve 
yetkileri, yürürlükteki kanundakinden daha da 
önemli hal almaktadır. Memleket ekonomisinde 
pek mühim etkileri olan banker ve moneter yet
kileri kullanacak bir kurula üye olabilmek için, 
iktisat, maliye veya bankacılık konularında ger
çekten yetkili olmak gerekmektedir. Hükümet 
tasarısında yer alan oldukça objektif ölçüler ye
rine, «Bu görevi bilgi ve tecrübe bakımından 
yapabilecek ehliyet ve vasıflara sahibolmaları 
şarttır» şeklinde, genel, sübjektif ölçüler koy
mak, banka meclisi üyeliklerine iktisat, maliye, 
bankacılık konularında behresi olmıyan insanla
rın atanmalarına müncer olabilir. Tasarının 4, 
22, 45, 46, 48, 51, 52 ve 54 ncü maddeleri, ya
kından incelendiği zaman, banka meclisinin 
memleket ekonomisinde ne kadar mühim görev 
ve yetkilere sahiboldukları, bu görev ve yetki
lerin ancak, iktisat, maliye, bankacılık konula
rında gerçekten yetkili kişiler tarafından kul
lanılması gerektiği anlaşılır. Bu bakımlardan, 
Hükümet tasarısı daha isabetlidir. Hükümet 
tasarısındaki 19 ncu maddenin aynen kabulü 
için vereceğimiz önergenin kabulünü - şimdi
den - rica ediyorum. 

Sayın Başkan, tasarı bankanın teşkilât ve 
organları konusunda, «Umum Müdürlük» un
vanı yerine «Guvernörlük» unvanını getirmek
tedir. Gerçekten Batı memleketlerinde merkez 
bankalarının başında bulunan zatın unvanı 
<s Guvernör» dür. Yeni tasarıda bu değişiklik 
mucip sebebi olarak, merkez bankalarının mil
letlerarası toplantılarında «Guvernör» ile, «Ge
nel Müdür» unvanları arasında bir protokol 
meselesini ileri sürmek, isabetli değildir. Mer
kez bankaları arasında yapılan milletlerarası 
toplantılarda, bankanın başında bulunan so
rumlunun taşıdığı unvanın, «guvernör» veya 
«genel müdür» olmasının hiçbir tesiri yoktur. 
ileri sürülen bu mucip sebep, ayakta durur 
nitelikte değildir. Bu bakımdan, tasarıdaki di
limize yabancı bir tâbir olan «Guvernör» ye
rine, kuruluşundan beri kullanılmakta olan 
«Umum Müdürlük» veya «Genel Müdürlük» tâ
birleri kullanmak, yahut da «Guvernör» tasa
rıya göre aynı zamanda banka meclisinin baş
kanı olduğuna göre, «Başkan» unvanını kullan
mak daha isabetli olacaktır. Merkez bankaları
nın iktisat dilinde diğer bir adı da, «Institut 
d'emission» göre, «Başkan» unvanı bu bakım
dan da uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, tasarı, 4 ncü maddesinde 
bankanın temel görev ve yetkilerini tasrih et
miştir. Bu madde, bankanın bugün mevcut va
zifelerine bâzı ilâveler yapmıştır. Bu ilâvelerin 
başlıcaları şunlardır : 

a) ödünç para verme işlerinde ve mevdu
at kabulünde alınacak ve verilecek âzami fa
iz oranlariyle, temin edilecek sair menfaatlerin 
ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve had
lerinin ve mevduatta vâde müddetlerinin tâyi
ni konularında, artık Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından Bakanlar Kuruluna teklifler 
yapılacaktır. 

b) Bankaların taahhütlerine karşı bulun
duracakları umumi disponibilitenin asgari ora
nı ile, bankaların umumi disponibiliteden baş
ka, banka nezdinde açılacak hususi bloke he
sapta, nakden tesis etmekle mükellef oldukla
rı munzam karşılık oranlarının tâyini maksa-
diyle, Merkez Bankası tarafından Bakanlar 
Kuruluna teklifler yapılacaktır. 

c) Banka plasmanları üzerinde keyfiyet 
VÖ kemiyet bakımından tanzim tedbirleri itti-
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hazım ve umumi kredi hacmi ile, umumi kredi 
hacmi içinde muhtelif kredi nevileriniıı - sek
törler ve mevzular itibariyle - tevazzü tarzını 
ayarlamak da yeni vazifeler arasındadır. 

d) Taksitli satış yapan kurum ve kuruluş
ların kredi şartlarının, malî kurumlarca yapı
lan yatırımların nevi ve miktarlarını ve veri
len kredilerinin şartlarını, özel sektöre mensup 
kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin mik
tar, faiz ve satış şartlarının tespitine matuf ka
rarları almak, bu da yeni görevleri arasında
dır. 

Sadece misal olarak verdiğim bu hususlar, 
bankanın, banka meclisinin ne kadar geniş gö
rev ve yetkilere sahip bulunduğunu gösterme
ye kâfidir. Bu saydığım hususlardan bâzıları, 
şimdiye kadar başka kanunlarla, başka ma
kamlara verilmiş idi. Şimdi bu vazife ve yet
kiler, Cumhuriyet Merkez Bankasında toplan
makta ve Merkez Bankamız para, kredi konu
larında gerçekten yetkili, bütün bankalar üze
rinde söz sahibi bir «Bankalar Bankası» hali
ni almaktadır. 

Sayın Başkan, tasarının getirdiği önemli bir 
yenilik, 46 ncı maddede öngörülen, orta vade
li' reeskont ve avans mekanizmasıdır. Orta va
deli senetlerin reeskonta kabulü ve mukabilin-
da avans verilmesi, İkinci Cihan Harbi sonra
sı. dönemde, yani zamanımızda merkez banka
cılığı doktrininde ve tatbikatında yer almaya 
bağlamıştır. Ancak, bu mekanizmanın çok dik-
k«.+le ook ihtiyatla, çok bilgi ile kullanılması 
gerekir. 

52 nci maddenin öngördüğü «açık piyasa 
işlemleri.» mevcut kanunda da vardır. Ancak, 
mevcut kanunda tahditler yer almaktadır. Ta
san, acık piyasa işlemleri konusunda Merkez 
Bankasına daha geniş görev ve yetki vermekte
dir. 

Tasalının 40 ncı maddesi, «Para - Kredi ko
nusunda bankanın görev ve yetkileri» başlığı 
altında, sonuncu (e) paragrafı ile, «Banka kre
dilerini Tnnzim Komitesinin görev ve yetkileri 
bankaya devredilmiştir» denilmektedir. Bu pa
ragrafın yeri, kanun tekniği bakımından bura
sı deo-ildir. Bu hükmün, yürürlükten kaldırı
lan kanunları sayan, 69 ncu maddeyi taMbe-
den bir madde halinde tedvini uygun olacak
tır. Bu konudaki önergemize iltifat edilmesini 
rica edeceğim. 

12 . 5 . 1969 O : 1 
I Sayın Başkan; tasarı, 50 nci maddesiyle 

Cumhuriyet Merkez Bankasının Hazineye aça
bileceği kısa vadeli avans kredisini düzenle
mekte, bunun cari yıl genel bütçe ödenekleri
nin yüzde 15 ini geçmiyeceğini tasrih etmek
tedir. Bu madde, para arzı ile ilgili olup, para 
kıymeti bakımından son derece önemli bir 
maddedir. Her memlekette olduğu gibi bizde 
de Cumhuriyet Merkez Bankamızın Hazinenin 
kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılıyarak, Ha
zine muamelelerini kolaylaştırması tabiîdir. 
Bu, merkez bankalarının tabiî vazifelerinden-
dir, ancak bu avans mekanizmasının para kıy
metini koruma bakımından dikkatle kullanıl
ması ve mâkul hadleri aşmaması gerekir. Ev
velce Cumhuriyet Merkez Bankasının Hazine
ye anacağı avans miktarı banka sermayesi ile 
ihtiyat akçeleri toplamının yüzde 50 si ile sı
nırlandırılmıştı, tavan böyle tesbit edilmişti. 
So^ra, 1955 te bu tavan değiştirildi; bütçe gi
derleri toplamının yüzde 15 i olarak sınırlan
dırıldı. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, bir dakika
ma rica edeceğim. 

Konuşmanızın bitmesine ne kadar var efen
dim? Yazılı olarak okuduğumuz için Yüce He-
v.^in müsaadesini alacağım. 

STŞFİTC. İNAN (Devamla) — Nihayet 5-6 
dakika efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın yazılı olarak 
! yaktığı konuşması 20 dakikayı geçmiştir, içtü-
I znk orereRİnce yazılı konuşmalar, yüksek malû-
] munuz olduçu üzere 20 dakikadır. Beş veya 
; on dakika daha uzatılmasını istiyorlar. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın inan. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Teşekkür ede-
I rim, Sayın Başkan. 

1961 de bu sınır bütçe giderlerinin yüzde 
| 5 i olarak tesbit edildi. Ayrıca, malî yıl içinde 
j avansın mutlaka kapatılması kanuni bir mec-
| buriyet haline getirilmiştir. 1965 te bu sınır 

yüzde 10 a çıkarıldı ve avansın malî yıl içinde 
kapatılması şartı kaldırıldı, iki ay önce kabul 

: edilen 1969 Bütçe kanununa ilâve edilen bir 
madde ile Merkez Bankası Kanununun 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası tadil edilerek yüzde 
12 ye çıkarıldı, bütçe kanunu ile. Şimdi de yüz-
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de 12 kâfi göriilmiyerek bu kanunla yüzde 15 e 
çıkarılmaktadır. 

Bu artırmalar Hükümet için bütçe giderle
rini emisyon yolu ile finanse etmek gibi bir 
kolaylık sağlarsa da para kıymetini tehdideden 
bir yoldur. Bu itibarla, geçmişteki tecrübele
rin ışığı altında bu oranı mâkul hadde indir
mek lâzımdır. Bu oranın yüzde 12 olarak tes-
biti için vereceğimiz önergenin desteklenmesi
ni rica edeceğim. Zaten Bütçe Kanunu ile ve
rilmiş olan da yüzde 12 dir. 

Sayın Başkan; yürürlükteki kanunlar Cum
huriyet Merkez Bankası personelini ücretleri 
bakımından İktisadi Devlet Teşekkülleri bare
mine tabi tutmaktadır. Tasarı bu konuda pek 
önemli bir değişiklik getirmektedir. Tasarının 
33 ncü maddesine göre, Cumhuriyet Merkez 
Bankası personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri 
baremi dışına çıkarılmakta, banka guvernör 
ve guvernör yardımcılarının aylık ücretleriyle 
temsil ödenekleri, bir defa Bakanlar Kurulun
ca tesbit edildikten sonra diğer bütün perso
nelin ücretleri bu ücretler göz önünde bulun
durularak banka meclisi ve Merkez Yönetim 
Komitesince tesbit olunacaktır. Devlet serma
yesinin tek hâkim bulunduğu bir anonim or
taklık hukukî statüsüne sahip bulunan Cum
huriyet Merkez Bankası personelinin ücretleri 
bakımından en yüksek memuruna verilecek üc
retin Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edildi
ği, yani sadece tavanı Bakanlar Kurulu tara
fından tesbit edilen, geri kalan personelinin üc
retlerinin banka meclisince merkez yönetim 
komitesince tâyin ve tesbit edileceği bir statü 
içine girecektir. Cumhuriyet Merkez Bankamız 
personeli ücret konusunda bütün devlet me
murları gibi, bütün İktisadi Devlet Teşekkül
leri mensupları gibi aldıkları ücretin yetersiz
liğinden mustariptir. Tasarının bu konuda ge
tirdiği yenilik, yani Cumhuriyet Merkez Ban
kasının İktisadi Devlet Teşekkülleri baremin
den çıkışı ve kendisi tarafından tesbit edilecek 
bir ücret sistemine girişi, hiç şüphesiz işte bu ıs
tırabın bir sonucudur. Bulunan bu çözüm yolu 
şimdilik uygun görülse bile, ilk imkânda Dev-
lot sermayesiyle kurulu diğer kurumlarla bir
likte Cumhuriyet Merkez Bankası personelinin 
ücret konusunun yeniden gözden geçirilmesi 
uygun olacaktır sanırım. 

ıSayın Başkan; Grupum adına saygılar su
nar. m. 

BAŞKAN — Efendim; görüşmelerin saat 
20,00 ye kadar uzatılmasiyle ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının müza

kerelerini ilerletmek bakımından, bugüne mün
hasır olmak üzere Birleşimin saat 20,00 ye ka
dar uzatılmasını arz ve teklif ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Artvin Milletvekili 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Aslında Meclisin enerji göstererek kanunun 
çabuk çıkmasında çok fayda var. Binaenaleyh, 
birbirimizin dilinden anlıyalım. Fakat, 120 
maddelik bir gündemi milletvekillerinin taki-
betmesi imkânı yok. Ben bu kanun tasarısı üze
rinde ehemmiyetli gördüğüm iki noktada mü
talâa serd edecektim, tesadüfen bu kanunun 
görüşülmesi sırasında Mecliste bulundum, bek
liyorum, kaça kadar derseniz bekliyeceğim, 
fakat Merkez Bankası kanunu gibi millî ekono
mi ile Devlet maliyesiyle doğrudan doğruya 
alâkalı, ekonomik istikrarın temel müessesesi 
olan bir kanunun, ifade etmiyeyim, rakam söy-
lemiyeoeğim, Meclisin, Parlömanterlerin hangi 
sırada hangi kanunun geleceğini takibedemiye-
ceği bir sistem içerisinde bu saatte görüşmele
rinin bitirilmesinde isabet görmüyorum. Tak
dir burada bulunan arkadaşlarındır. Binaena
leyh bu kanunun, Meclisin vicdanı âmmesine 
intizaren olsun, gelecek birleşimin başlangıcın
da ele alınmasında fayda görüyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın ıSabit Osman Avcı, bu

yurun, önerge lehinde. ^ 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Üzerinde görüşmelere başlanmış bulunan 

Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu tasarısı
nın, haftalardan beri görüşülmekte olup biti-
rilemiyen Hâkimler Kanununun bir maddesin
de değişiklik yapılarak Cumhuriyet Savcıları
nın tâyin ve nakilleriyle ilgili kanun tasansı-
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nın hemen arkasından görüşülecek kanun oldu
ğu Millet Meclisi Sayın Başkanının grup ida-
recileriyle yaptığı toplantıda bütün gruplara 
bildirilmiştir. Sayın Tahtakılıç'a... 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Grup 
dışında olduğum için... 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Ben söy
lemeden kendileri söyledi; malûmatı olmamış
tır. Bendeniz hakikaten birçok mevzularla ya
kın ilgisinin şahidiyim, Mecliste. İmkânlarım 
nisbetinde bundan sonra kendilerine de görü
şülecek kanunların sırasını bildireceğim. 

Yalnız bir hususu da tavzih edeceğim. Bu 
önergeden maksadımız; bugün eğer saat 20,00 
den evvel tümü üzerindeki müzakereleri biter
se maddelere geçildiğinde keselim, ama hiç ol
mazsa tümü üzerindeki Müzakerelerinin bitiril
mesi veya bir hayli ilerletilmesi maksadiyle 
bâzı istişarelerde bulunarak bu önergeyi ver
dim. Kanun tasarısının müzakeresinin bir mik
tar ilerlemesine yardımcı olmanızı istirham ede
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Söz sırası Sayın Sadi Binay'ındır. 
Buyurunuz efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa

yın Başkanım ben en önde bulunuyordum. 
BAŞKAN — Affedersiniz efendim. Saym 

Tahtakılıç buyurunuz efendim. 
Sayın Binay, sizden de özür dilerim. 
Saym Tahtakılıç grup sözcülerini çağır

dım. Siz listenin en başında bulunuyorsunuz, 
görmemiştim efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekili arkadaş
larım ; 

Merkez Bankası Kanunu üzerinde ne kadar 
dikkatli ve ciddî durulursa faydası vardır. 
Bu kanun bir Hükümet meselesi değil, bir 
Hükümet icraatı ile alâkadar değil: Türk eko
nomisi ile alâkalıdır, malî istikrarla alâkalı
dır. Binaenaleyh, üzerinde ne kadar durulursa 
faydası vardır. Ben iki nokta üzerinde dura
cağım, Saym inan da bu noktalar üzerinde 
durdu, önemi dolayısiyle İsrar edeceğim. Şart
lar da daha g3niş bir konuşma yapmaya mü
sait değil. 

Arkadaşlar; bu kanunda yeni birtakım 
müesseseler getiriliyor, yeni birtakım tarif
ler var. Bunların kendisine göre önemi var. 
Fakat bu maddelerin hiçbiri olmadan da Mer
kez Bankası vazifesini çok güzel yapıyor, yü
rüyor. O halde bu kanunun acele olarak üze
rinde durulacak iki maddesi var : Birincisi; şu 
Banka İdare Meclisi dâvası, ikincisi, Hazine 
avansı dâvası. Banka Meclisi dâvası yalnız bu 
kanunu alâkadar eden bir mesele değildir. Tür
kiye'de iktisadi teşekküllerde, iktisatla alâkalı 
müesseselerde idare meclisi müessesesini yerli 
yerine oturtamamışızdır. Bu, maalesef Cum
huriyet İdaremizin hiçbir surette halledemediği 
bir meseledir. Adlarını değiştirdik olmadı, 
umum müdürlerini başkan yaptık olmadı. İdare 
meclisi müessesesi iktisadi teşekküllerimizde 
gereği gibi işlemiyor. Bu işlemeyişinin anass-
bebi, buraya yapılacak tâyinlerde ehliyet, ihti
sas, kifayet diğer lâzım olan unsurların aran
masından ileri geliyor. Ben Hükümeti, ayrıca 
sevimli bulduğum Maliye Bakanını tebrik ede- * 
rim ki, bir tek kanunda, Merkez Bankası Ka
nununda Merkez Bankası idare Meclisi üyeli
ğinin ehemmiyetini, daha doğrusu Merkez Ban
kasının önemini kabul ederek bir kayıt getir
miştir. Fakat komisyonumuz - kendilerine ayrı 
ayrı hürmet ederim - bu maddeyi sulandırmış. 
Tâbirimi müsamaha ediniz, çok müteessir ol
dum. Bir defa Hükümet geliyor ki, Merkez 
Bankası idare Meclisi üyesi olacakların ayrıca 
iktisatçı, maliyeci olması lâzımdır diyor. Komi-
yon geliyor, maddeyi her türlü tefsire müsait 
hale getiriyor. 

Ben misali kendimden vereceğim. Ben 1946 
da Meclise girdiğim zaman 3 - 5 ay Maliye Ko
misyonu üyeliği yaptım. Şimdi ben, komisyo
nun yaptığı teklife göre, Maliye Komisyo
nunda 1946 da üyelik yapmış Ahmet Tahta
kılıç, Merkez Bankası için güzel bir idare mec
lisi üyesi. Hayır arkadaşlar. Kendimden mi
sal veriyorum. Ben bugün dünya para politi
kasını takibedebilecek bir insan değilim. Belki 
hepiniz bu ehliyettesiniz. Geliniz şu maddeyi 
Hükümetin istediği şekle getirelim. Ar
kadaşlar, diğer müesseselerde yaptık, oldu der
siniz, ama yerli yerine oturmazsa, olmaz. Alman 
iktisadiyatının bir numaralı müessesesi Merkez 
Bankası müessesesidir. Binaenaleyh bu müesse
sedeki idare meclisi üyelerinin hususiyetleri, va-
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sıfları üzerinde, kişilikleri üzerinde durmasını 
Hükümetten rica ederken şu Hükümetin tasarı
sında getirdiği maddeyi kabul ededim. Komisyo
nun - kelimeyi geri alıyorum - her türlü tefsire 
müsaidolan maddesinden vazgeçelim. Kendile
rinden bilhassa istirham ediyorum, Maliye Ba
kanından da bu hususta ısrar etmesini istirham 
ediyorum. G-ecenin bu saatinde konuşulacak şey 
bundan ibarettir. Bu noktayı geçiyorum. 

Şimdi muhatabım Hükümettir; daha doğru
su Maliye Bakanı. Bu avans meselesinde arka
daşlar o kadar dikkatle durmak mecburiyetinde
yiz ki, hele âmme hizmetlerini gereği gibi tan
zim edemiyen bir Hazine karşısında avans ta
leplerinin artınUmaJsma mütedair tekliflerin üze
rinde Meclis dikkatle durmalıdır. Safahatini Sa
yın înan anlattılar. 5 ten 10 a çıkardık, doğru. 
Hiç doğru olmıyan, bütçe kanunları ile birtakım 
kanuni tasarruflar yapmaya başladık. Bu konu
da Maliye Bakanımızın dikkatini çekerim, inşal
lah uzun boylu Maliye Bakanlığı yapar. Bütçe 
Kanunu ile yüzde 10 u yüzde 12 ye çıkardık, o 
gürültüyle geçti. Şimdi arkadaşlar Merkez Ban
kası Kanunu vesilesiyle bu miktarı yüzde 15 e 
çıkaracağız. Sayın inan takdirinde müsamahalı 
olmuştur. Arkadaşlar yüzde 12 dahi şayanı dik
kattir. Hattâ Maliye Bakanımızın da, maliye
mizin de aleyhinde olduğu bir avanstır bu. Se-
hep, bizdeki masrafçı dairelerdeki demokratik 
sistemin ve mahallî ihtiyaçların şiddetinden do
layı tazyik ediliyorsunuz, daima her meselede, 
her tesiste acele ediyoruz. Şimdiki bütçemize 
göre Hazine 4 milyar lira avans almak imkânını 
kazanıyor. Arkadaşlar, bu derece bir avansa 
Türk ekonomisinin para değeri bakımından üze
rinde dikkatle durulacak seyri, bugünkü seyri 
hakikaten ibretle üzerinde durulması lâzımgelen 
bir husustur. Yüzde 10 dan fazla avansların ne 
gibi malî neticeler getireceğini bugünden tahmin 
etmek imkânı yok. Para istikrarı, para müesse
sesi yaşadığı müddetçe - para iktisadın en önem
li noktasıdır - bu avansın artışının üzerinde 
Meclisin durmasını rica ederim. Ben, yüzde 10 
a indiren bir takrir vereceğim. Tabiî bu takri
rim, ancak Bütçe Kanunu ile çıkmış bir madde
den dolayı gellecek malî yıldan itibaren yürüye
cektir. Bütçelerimizdeki rakamların süratle art
ması para değeri ile de alâkalıdır. Masraf reviz
yonu yapamamışız, bütçeyi tanzim edememişiz, 
israfçı bir politikayı istesek de durduramıyoruz. 

Bu avans sisteminin para değeri üzerindeki te
siri üzerinde Meclisin durmasını rica eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Şâdi Binay, buyurunuz 
efendim. 

ŞADI BtNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. 
Merkez Bankası Türkiye'nin en şerefli ve 39 

yıllık maziye sahip miMî bir müessesedir ve ban
knot ihracını münhasıran elinde tutan, özel hu
kuk hükümlerine tâbi bir anonim ortaklıktır. 

Ta'biatiyle bu 39 yıl içerisinde muhtelif za
manlardaki, 37 de başlamış, 43, 48, 49, 55, 56, 61, 
63, 65 hattâ bir senede iki defa bâzı maddeleri 
tadile uğramış, ilga edilmiş ve bir kısım madde
leri de hakikaten bugünün şartları ve değişen 
dünya ekonomisi muvacehesinde hükümsüz kal
mıştır. 

Bendenizin temas etmek istediğim en önemlli 
husus; tadillere, ilgalara gitmemek suretiyle ta
mamen yeni bir kanun tedvin etmek isabeti ol
muştur. Bu bakımdan tasarıyı hazırlıyan A. P. 
Hükümetini sevinçle ve tebrikle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci Dünya Har
binden sonra paranın karşılığı olarak altın esa
sının terk edilmesi ve bunun dışında yakın za
manlara, hattâ yakın aylara kadar Avrupa'da 
frank, mark, dolar, sterdin üzerinde muazzam 
malî değişikliklerin vukua gelmesi ve bu değişik
liklerin dünyanın en büyük devletlerinin siyase
tine yön vermesi, işin öneminin büyüklüğünü an
lamaya kâfidir. Ve bu kanunun gayesi, beş yıl
lık planlardaki espriye uygundur, yani istikrar 
içerisinde gelişmeyi sağlıyacak ve bir kısım da
ğınık yetkileri tamamiylle kendi bünyesinde top-
lıyacak bir millî müessesenin para, malî politika 
ve para - kredi politikası arasındaki koordinas
yonu tam bir şekilde sağlamaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin nazarı dik
katini çeken diğer önemli bir husus, bu müesse
seye günün şart ve icaplarına göre yeni bir isti
kamet, yetki ve vazife verirken burada çalışa
cak değerleri bulmak, kıymetlere külfet karşılığı 
nimeti temin etmek sözlleşmeli personel olarak 
faydalanmayı öngören maddeler olmuştur. 

Bu tasarı, bir geçici komisyonca incelenmiş 
ve gerek teşkilât, gerekse yetkiler, emklilik mev
zuları, oylanma mevzuları, kredi nisbetlerinin, 
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reeskont riisbetlerinin tâyini konusunda birçok 
değiştiriler yapılmıştır. 

70 maddeden ibaret olan bu tasarının kısa za
manda kanuniyet kesbetmesini ve memleketimi
ze ve Türk ekonomisine isabetli halde tatbikata 
konulmasını canı yürekten temenni eder, teşek
kürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan, 1715 sayılı Kanun gerçekten 
de eskimiş, onun yerine yeni bir kanunun ted
vini bir zaruret olarak ortaya çıkmış bulunmak
tadır. Fakat, bu ihtiyaç hangi şartlara göre tes-
bit edilmiş, tasan hangi zamanın ihtiyacına kar
şılık tedvin edilmiş? Orası biraz şüpheli. 

Tasarı, şöyle bakıldığı zaman, bugünkü para 
- banka meselelerini gereğiyle kavrıyamamakta-
dır. Belki 1950 senesinde bu tasarı getirilmiş ol
saydı o devrin ihtiyacına tekabül edebilirdi. O 
devrin ihtiyaçlarını karşılıyabilirdi. Fakat 1950 
den 1969 a kadar bu meselelerde o kadar hızlı 
değişiklikler oldu ki, o kadar hızlı değer hüküm
leri teessüs etti ki, bu tasarının bu hızlı gelişme
yi kavradığına bendeniz pek inanamamaktayım. 

Ama, bununla beraber ihtiyacın takdir edi
lerek, daha fazla gecikmeden, hiç olmazsa bir 
adım atılarak bu meseleleri daha modern usul
lerle ve modern tarzda ele alınmasını sağlıyacak 
bir tasarının da getirilmiş olmasını yine de müs
pet bir hareket telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda yer alan 
bâzı hususlara temas edeceğim. Bunlardan bir 
tanesi, orta vadeli reeskonta kabul edilip, karşı
lığında avans verilmesi keyfiyeti. 

Bunun, Avrupa sanayiinde fevkalâde yeri 
olduğu ve çok faydalı bir vazife gördüğü ifade 
ediliyor. Burada gerçekten de çok hassas olmalı 
lâzım, çok dikkatli olmak lâzım. Çünkü, orta va
deli kredi ile neyin ne şekilde finanse edileceği 
gayet iyi ölçülmelidir. Aksi takdirde, yatırımla
rı finanse edecek ve bir nevi enflâsyona sebebi
yet verecek bir kredi kapısının, bir avans kapı
sının açılmış olması, sonradan telâfisi kolay ko
lay mümkün olmıyacak şekilde, ekonomimizde 
rahneler açabilir. 

O sebeple, bu orta vadeli kredi usulünü, bil
miyorum, nasıl dikkatle tatbik edilecek, bizim 
gibi ekonomik şartlara ve ortama sahip memle
ketlerde bu işin kolayca görülebileceğini de 
ben bir türlü kabul edemiyorum. Çünkü bir ta

raftan bu kapı açılırsa genişler ve arkası, freni 
tutturulmaz ve başını alabildiğine götürüp ve 
memleket ekonomisini bir enflâsyonun içine ite
bilir. Bu ikazı da yapmak mecburiyetinde kal
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının getirdiği 
yeniliklerden bir tanesi de bu tanzim komitele
ridir, banka kredilerini tanzim komitesi. 

Bu komiteler, haddizatında kendilerine ait 
bir şeyi, ekonomiye rağmen kendileri karar ve
rir, şeklinde kurulmuş, zamanımıza kadar gel
miştir. 

Kendilerinin reeskonta istedikleri avansların 
miktarını kendileri tesbit edecekler. Halbuki pa
ra ve kredi politikasının yürütülmesinden Mer
kez Bankası sorumlu. Bunların sorumluluğu 
Merkez Bankası ile beraber değil. 

Şimdi, bu tatbikata son vermiş olmakla Mer
kez Bankası hem kontrol yetkisini, hem diğer 
yetkileri üzerine almış olmakla önemli bir adım 
atılmış bulunmakta ve şimdiye kadar mahzurlu 
olan bu tatbikat, bu komiteler yolu ile tatbikat 
bu suretle sona ermiş olacak ve Merkez Bankası 
yetkili ve ehliyetli bir kuruluş olarak bu işi yü
rütmekle ekonomimize monter, sahadaki politi
kamıza müspet tesirde bulunmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir olumlu madde 
de tasarıda Hazine kefaletiyle işliyen kamu ku
rumları bonolarının reeskonta alınıp karşılığın
da avans verilmesi keyfiyetinin, Hazineyi ara
dan çıkarmak suretiyle bu işin bankanın ihtiya
cına terk edilmiş olması, yine bu sahadaki birliği 
ve yetkiyi takviye eden, tamamlıyan bir nitelik
tedir. O bakımdan bu değişikliği de yerinde te
lâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu geç saatte zamanınızı fazla işgal etmemek 

için önemli bir hususa temas edip sözlerimi biti
receğim. Hazineye Merkez Bankasından alman 
kısa vadeli avanslar üzerinde kısaca duracağım. 
Merkez Bankasının verdiği bu kısa vadeli avans
lar birçok bakımlardan tenkide tabi tutulmuş
tur. Ama, bu tenkidlerin ötesinde şu değişiklik
lerin, kısa zamanda birkaç defa değişikliğin da
hi bir gerçeği ortaya koyduğunu bendeniz, üze
rine basa basa belirteceğim. O da, bu işin böyle 
her zaman kanunla, bu nisbetin kanunla tesbi-
tinin yeterli ve isabetli olmadığına bir defa daha 
şâhidoluyoruz. Demek oluyor ki, bunu bir başka 
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şekle bağflamak zarureti kendiliğinden ortaya çı
kıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi şu yönüyle 
ele almak lâzım. Memleketimizde plân tatbika-
tiyle beraber henüz bir malî plânlama tekniği 
tatbik edilememektedir. 

Malî plânlama tekniği, bir bakıma moneter 
plânlamadır denir, oraya yamanır. Bir bakıma 
kalkınana plânı içinde mütalâa edilir, orada 
gösterilmeye çalışılır. Halbuki malî plânlama, 
tamamiyle bu kalkınma plânı yapmaktan ayn, 
hattâ moneter plânlama yapmaktan ayrı birşey-
dir. Malî plânlama yapılamadığı için, bizim ida
remiz hsnüz malî plânlamayı yapamadığı için 
ne moneter plânlamayı, ne de kalkınma plânı
nın finasmanını birbirine ilmî olarak, tekniğe 
uygun olarak bağlayamamaktadır. Ve bağlıya-
madığı için de birçok aksaklıklar, mahzurlar 
bu suretle doğmaktadır. Malî plânlama hattı-
zatmda ne moneter plânlamadır, ne de kalkın
ma plânıdır. Kalkınmanın planlanması gerçek 
bir varlığa dayanır. Gayrisâfi millî hâsıla, gay
risâfi millî hâsılanın sarfa giden miktarı ve 
tasarruf edilen miktarı; bunlar kalkınmanın 
planlanması. Moneter plânlama da şimdiye ka
dar Merkez Bankasının yaptığı plânlama. Fa
kat asıl bu ikisini birbirine bağlıyacak olan 
malî kaynakların kalkınmayı finanse edecek, 
fon akımlarını ayarlıyacak bir plânlamanın ya
pılmamış olmasıdır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda buna ait emareler 
vardır, direktifler vardır, ikinci Beş Yıllık 
Plânın bu direktifleri çerçevesinde bir fonlar 
muhasebesi düzenlenir de bir malî plânlama 
tekniğine gidilirse, gerek monoter politikamız, 
Merkez Bankasınca yürütülen politikamız, ge
rek plânlı kalkınmamız birbirine daha sağlam 
ve daha etkili bağlanmış olacak ve kalkınma
mız daha istikrar içerisinde bu vasıta ile yu
tulmuş olacaktır. 

işte bu plânın yapılamamış olması sebebiyle 
zaman zaman kısa vadeli avansın, ödeneklerin 
% 10 u mu olsun, % 5 i mi olsun, % 15 i mi 
olsun diye münakaşaları yapılır, zaman zaman 
kanun olarak gelir % 5, % 10, % 15, % 12 ka
nunlaşır, çıkar. Kanaatimce bu, hatalıdır arka
daşlarım. Bu tatbikat yerine eğer Yüce Heye
tiniz tasvip buyurur ise, 50 nci madde geldiğin
de bendenizin bir takriri olacak, eğer iltifat 

I buyururuma, bu takririmde bunu Devletin o 
zaman yürütmekte olduğu politikanın bir ge
reği olarak seyyal bırakalım, esnek bırakalım 
ve bu esnekliği tesbit edecek bir heyet tespit 
edelim. Bu heyeti de Merkez Bankası, Maliye 
Bakanlığı ve Plânlama müştereken yıl içerisin
de tesbit etsin. 

Aksi takdirde arkadaşlarım, vaktinizi fazla 
işgal etmek istemiyorum, ama şunu da söyleme
den geçemiyeceğim, Devletin parası olmaz olur 
mu arkadaşlarım? Muayyen bir zaman içinde 
Devlet, ödemekle mükellef olduğu taahhütleri
ni yerine getiremiyor. Niye yerine getiremiyor? 
Senesi içinde Devletin varidatı bu gideri kar
şılayamamakta, o sebeple bu yola başvurmak
tadır. Bu yola biraz gecikerek mi başvursun, 
yoksa zamanında mı başvursun? Kanaatimce 
zamanında ödemenin sayılamıyacak kadar çok 
faydası vardır. O sebeple ben Devleti parasız 
kabul edemiyorum. Devletin her zaman parası 
olması lâzımıgelir. Devletin parasının olması 
için de Devlete bu esnekliği, bu imkânı bağış
lamanız lâzımgelir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN Sayın Aziz Zeytinoğlu? Yok. 
Sayın Ali Rıza Uzuner, buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde kısa maruzatta bu
lunacağım. Her şeyden önce Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasını yeni bir kanuna kavuş
turma hususundaki çalışmalarından dolayı Sa
ym Maliye Bakanımıza teşekkür etmek isterim. 
Her ne kadar benden önce konuşan ve grupumuz 
adına görüşlerini ifade eden Sayın Şefik inan ar
kadaşımız, hâlen yürürlükte olan kanunları ko-
difiye etmek yönümden bir ağırlık taşıdığını be
lirtmiş ise de, bu da bir hizmettir ve konuya ve
rilen önemi belirtmesi bakımından takdire de
ğer. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımız da kıs

men değindiler. Burada 19 ncu maddede, zama
nı gelince daha çok görüşeceğiz, fakat tümü üze
rindeki görüşmelerde de üzerinde durmayı fay
dalı görürüm; idare meclislerine her nedense 
önem verilmiyor. Şimdi, 19 ncu maddeyi Hükü
met gayet güzel bir şekilde tedvin etmiş. Ve bu 
arada özellikle 3 ncü paragrafında: «Banka Mec
lis üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, bankacı-
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lık veya iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmaları şarttır.» diyor. Bu çok 
tabiî olan hâli isabetle tesbit etmiştir. Ama di
ğer taraftan her nedense sayın komisyon, «Ban
ka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, 
bu görevi bilgi ve tecrübe bakımından yapabile
cek ehliyet ve vasıflara sahibolmaları şarttır» gi
bi gayet sübjektif, takdiri esaslara bağlamıştır. 
Üzülerek arz edeyim ki bu, memleketimizde bü
yük ölçüde ihmal edilen ve diğer ifade ile suiisti
mal edilen bir konudur. Çeşitli hükümler zama
nında olmuştur. Bunu münhasıran bugünkü ik
tidarı tenlkid etmek için söylemiyorum, ama bu 
iktidar devresinde bunun çok kötü örneklerini 
gördüğümüzü de belirtmeyi bir vazife sayıyı-
yorum. 

Seçimi kazanamadın, Bakanın yakın ahba
bısın, her hangi bir mevki alamadın, idare mec
lisine. Nedir bunların görevi? Asıl kanunlarla 
tesbit ettiğimiz fonksiyonlar bir tarafa bırakılı
yor, ihmâl ediliyor, adam kayırma yeri, istira-
hatgâh, Devletin imkânlarından faydalansın, bes
lensin, diye bir melce olarak düşünülüyor. Bu çok 
sakini bir zihniyettir. Batılasmak istiyoruz, kal
kınmak istiyoruz, bu, zihniyetlerimizle katiyen 
bağdaşmryan bir haldir. 

Şimdi sayın komisyonumuz da her nedense 
gayet geniş tutulan bankacılık sahasında yüksek 
öğrenim görmek şartmı, yüksek öğrenimi almış 
bunun dışındaki vasıfları atmış. Bankacılık, ik
tisat, maliye, bu sahalarda bilgi ve tecrübe sa
hibi olmıyan bir şahsın banka meclisi üyesi olma
sı düsünüleıbilir mi? Çok istirhacm ediyorum, ar
kadaşlarımız zannederim önerge vermişlerdir, 
madde geldiği zaman da üzerinde duracağız. Sa
yın Komisyon bu çok garip olan görüşünü, bu 
arada önergeler verilmiş ise, önergeleri alıp tas
hih ederse pek memnun olurum. Yoksa bu, açık
tan muayyen kişileri kayırmak, Merkez Bankası 
Anonim Şirketini güçlendirmek, onu daha iyi 
bir yönetime kavuşturmak yerine muayyen şa
hısların da orada geçimini sağlamak gülbi gayet 
kötü bir mâna taşıyacak. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın da, 50 nci maddede belirtilen, Ha
zineye kısa vadeli avans üzerinde, haklı olarak 
durdular. Ben, benden evvel konuşan Sayın Sa
vacı arkadaşımızın dediği gibi, böyle bir esnek
lik verelim, bunu ayrı bir kurula verelim, görü
şüne iyi niyetlerine rağmen, katılmadığımı üzü-
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{ lerek belirtmek isterim. Çünkü biz esneklik 
ı verdik mi o kopar artık, arkadaşlar. O kadar 

açarız ki orayı o buradaki getirilen % 15 niısbe-
tini de çok aşarız. Şimdi İnan arkadaşımız tek
lif buyurdular; % 12 zaten Bütçe Kanunu ile 
tesbit edilmiş bir haddir, bunun Yüksek Meclis
lerden de geçtiği kabul edilirse ve bu ölçüde 
bir muamele de yapıldığı, yapılmak üzere olduğu 
nazara alınırsa, bu oranın tutulmasını ben de isa
betli görürüm. 

Bir diğer konuya ben de arkadaşlarım gibi 
kısaca değineceğim. O da; Merkez Bankasının 
İktisadi Devlet Teşekkülü bünyesinden çıkarıl
ması faaliyetinden çıkarılması. Gerçekten çok 

j ihtisas istiyen Merkez Bankasında çalışmış, uzun 
I emek vermiş bir çok arkadaşlarımız mevcuttur 
I ve bunların aldığı bugünkü ücretler, maaşlar 

katiyen yetersizdir. Ve bu böyle devam ettiği 
i takdirde, şayet bir değişiklik yapılmaz, bunların 

tatmini cihetine gidilmezse, yüksek vasıf isti
yen hizmetlerin aksıyacağı da zaman içinde ta-

j biî olarak görülecektir. Bu yöneden başka bir 
prosedür bulmak lâzım kanaatindeyim. 

Bakanlar Kurulu kararı ile baremin en yük
sek ücreti tesbit ediliyor, diğerini ona göre sı
ralanıyor, Bu, aynı durumda olan müessesele
ri de yeni bir barem sistemine, yeni bir ücret 

i sistemine doğru çekecektir. Ve gelecek dönem 
bu Mecliste görev alacak kıymetli arkadaşlarımız 
bu kabîl tekliflerle de karşılaşacaklardır. Onun 
için bunu başka bir esasa bağlamak daha ye
rinde olur, belki prim vermek, belki başka bir 
tazminat vermek, ama her halükârda münhası
ran bu sonucu elde etmek bakımından iktisâdi 

| Devlet Teşekkülleri bareminden çıkış hatalıdır 
| kanaatindeyim. 
I Muhterem arkadaşlarım, 
I Sözlerime son vermeden öneç, üzerinde dur

mak istediğim bir konu da, geçici bir maddedir. 
Bu geçici birinci madde dolayısiyle şahsi görü
şüme göre, bir önemli değişiklik getirilmek iste-

; niyor. Bu da personelin yönetimine katılmasını 
i önliyen bir hüküm getirilmektedir. Modern ida-
I recilerde personelin yönetime katılması, tabiî 
| bir hal almıştır. Yüksek Meclislerde her vesile 
! ile bu konu dile getirilmektedir. Halen perso-
| nel, yönetime katılmaıktadır. Banka Müdürler 
; Kurulunda personel temsilcisi üyesinin bu göre-
1 vi bu kanunla sona erdiriliyor, bu kanun yürür

lüğe girdiği tarihte personel temsilcisinin görevi 
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sona eriyor. Bunun örnekleri var, Sosyal Sigorta
larda var, personel temsilcisi vardır, çeşitli ku
ruluşlarda da belki var. Bu, modern yönetimle 
(bağdaşamaz. Bu bakımdan personel temsilcisinin 
hiç olmazsa, Banka Meclisini bir yana bıraka
lım, ama orada tadadedilen kurullardan yöne
tim komitesine katılmağını faydalı görmekte- -
yim. Çünkü personelin iş durumunu, çalışma du
rumunu, çeşitli meselelerini bu vesileyle aksettir
mek imkânını bulacaktır. Zannederim 30 ncu 
maddede, kuruluş, görev maddesinde bir deği
şiklik yapmak suretiyle, personel temsilcisinin 
Yönetim Komitesinde görev alması, Bankanın 
faaliyeti bakımından, isabetli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, maruzatıma burada 
son veriyorum. Ancak, işaret ettiğim konularda 
önergelerim olacaktır, arkadaşlar vermisse onu 
tekrar etmiyeceğim, o zaman da görüşlerimizi 
arz edeceğiz. Teşekkür :iierim, saygılar suna
nın. 

BAŞKAN — Eft iim tasarının tümü üzerin
de ba îka söz istiyen yoktur. Komisyon ve
ya Hükümet adına görüşmüyorsunuz şimdi? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGffiHAN (Ba-
lıesir) — Konulmuyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum 

efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 
Kısım - I 

Kuruluş, temel görev ve yetkiler, sermaye 
Kuruluş ve unvan 

Madde 1. —.Türkiye'de bankınot ihracı im
tiyazına münhasıran sahip ve bu kanunda ya
zılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere «Tür
kiye Cumhuriyet: Merkez Bankası» unvanı al
tında anonim şirket olarak bir banka kurul
muştur. 

Banka, bu kanunda sarahat bulunmıyan hal
lerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Bankanın ve bankınot ihracı imtiyazının 
müddeti 1999 yılı sonuna kadar devam eder. Bu 

imtiyazın müddeti bitmesine beş yıl kalıncaya 
kadar uzatılabilir. 

Bu kanunda, «Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası», (Banka) olarak ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez ve şubeler 
Madde 2. — Bankanın merkezi Ankara'da

dır. 
Banka, Banka Meclisinin karariyle bank-

kmot matbaası kurabilir ve memleketin ge
rekli görülen şehirlerinde şubeler açabilir. 
Aynı suretle, içerde ve dışarda muhabirler te-
temin edebilir. 

Bankanın bu husustaki kararları Maliye 
Bakanlığına bildirilir. 

Banka, keza Banka Meclisinin karan ve 
MaHyo Bakanlığının muvafakatiyle yabancı 
memleketlerde temsilcilikler kurabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelikler ve iştirakler 
Madde 3. — Banka, Merkez bankalarının 

katıldığı Milletlerarası malî, iktisadi ve mesle
kî teşekküllerde Banka Meclisinin karariyle 
üye olabilir ve Hükümetin muvafakatiyle bu 
gibi teşekküllere hissedar olarak katılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MİTHAT 
DÜLCE (Manisa) — Sayın Başkanım, 4 ncü 
madde ile ilgili bir önergemiz vardır. Madde 
okunduktan sonra muameleye konulmasını rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet, maddeyi okutalım, son
ra arz edeceğim. 

Temel görev ve yetkiler 

Madde 4. — I - Bankanın temel görevleri 
bu kanun hükümlerine göre : 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma 
plânlan ve yıllık programlara uygun bir tarzda 
yürütmek; 
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to) Hükümetle müştereken millî paranın iç 
ve dış değerini korumak amaçlariyle gerekli ted
birleri almak; 

c) Millî paranın hacım ve tedavülünü, bu 
kanun gereğince düzenlemek; 

d) 'Bankalara ödünç para verme işlerini, bu 
kanunda yazılı sınırlar içinde yüklenmektir. 

Hükümet, gerektiğinde para ve krediye iliş
kin tedbirlerin alınmasında, Bankanın görüşü
nü alır. 

Banka özellikle, bu kanun hükümlerine göre, 
Hükümetin malî ve ekonomik müşavirlik, malî 
ajanlık ve haznedarlık görevlerini ifa eder. 

II - Bankanın temel yetkileri : 
a) Türkiye'de bankınot ihracı imtiyazı tek 

elden Bankaya aittir. 
b) Banka kendi işlemlerinde uygulıyacağı 

reeskont, iskonto ve faiz hadlerini tesbit eder. 
c) ödünç para verme işlerinde ve mevduat 

kabulünde alınacak ve verilecek âzami faiz oran
ları ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tah
sil edilecek masrafların mahiyet ve âzami had
lerinin ve mevduatta vâde müddetlerinin tâyin 
ve bunların yürürlük zamanlarının tesbiti; ban
kaların taahhütlerine karşı bulunduracakları 
umumi disponibilitenin asgari oranı ile bankala
rın umumi disponilbiliteden başka Banka nezdin-
de açılacak hususi bloke hesapta nakden tesis 
etmekle mükellef oldukları munzam karşılık 
oranlarının tâyini maksadiyle Yüksek Plânlama 
Kurulu yoliyle Bankalar Kuruluna tekliflerde 
bulunur. 

d) Kalkınma plânları ve yıllık programla
rın hedeflerine uygun olarak banka plasmanla
rı üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından 
tanzim tedbirleri ittihazını ve umumi kredi hac
mi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif kredi 
nevilerinin sektörler ve mevzular itibariyle te-
vezzüü tarzını ayarlar ve taksitli satış yapan ku
rum ve kuruluşların kredi şartlarının, malî ku
rumlarca yapılan yatırımların nev'i ve miktar
larını ve verilen kredilerin şartlarının, özel sek
töre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tah
villerin, miktar, faiz ve satış şartlarının tesbiti-
ne matuf kararlar alabilir. 

III - Bankanın başlıca müşavirlik görevleri: 
a) Millî para ile altın ve yabancı paralar 

arasındaki muadeletin (Parite) tâyininde, Hü
kümetçe Bankanın mütalâaası alınır. 

b) Bankalar Kanununun uygulanması ile 
veya alelıtlak bankacılık ve kredi mevzuları ile 
ilgili hususlarda Hükümetçe istenecek istişari 
mütalâaları verir. 

c) Bankalar ve diğer malî kurumlarla ilgi
li kuruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri husu
sunda karar alma yetkisi Hükümete aidolanların 
tasfiyeleri hakkında karara varılmadan önce 
Bankanın mütalâaası alınır. 

Banka, bu kanunla kendisine verilen yetkile
ri, kendi sorumluluğu altında müstakil olarak 
kullanıl'. 

BAŞKAN — Şimdi, 4 ncü madde ile ilgili 
komisyonun bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 

tasarısının 69 ncu maddesiyle 2279 sayılı ödünç 
Para Verme Kanununun 302 sayılı Kanunla de
ğişik 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmaktadır. 

Yürürlükten kaldırılan fıkrada, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca mevduat karşı
lıklarına verilecek faiz nisbetlerinin tâyini mak
sadiyle Banka Kredileri Tanzim Komitesinin 
Bakanlar Kuruluna Maliye Bakanlığı yolu ile 
tekliflerde bulunmakla mükellef olduğu belir
tilmişti. 

Bu fıkra yürürlükten kaldırıldığına ve tasa
rının 40 ncı maddesiyle de Banka Kredileri Tan
zim Komitesinin görev ve yetkileri bankaya dev
redildiğine göre 4 ncü maddenin II/C bendinde 
buna mütenazır bir değişiklik yapmak ve ben
din sonundaki «munzam karşılık» ibaresinin, 
«munzam karşılık ve bunlara verilecek faiz oran
ları» şeklinde değiştirilmesi suretiyle bu boşlu
ğun doldurulması gerekmektedir. 

Bu sebeple tasarının 4 ncü maddesinin II/C 
bendinin aşağıda yazılı şekilde oylanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Manisa 

Mithat Dülge 
«ödünç para verme işlerinde ve mevduat 

kabulünde alınacak ve verilecek âzami faiz oran
ları ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tah
sil edilecek masrafların mahiyet ve âzami had
lerinin ve mevduatta vâde müddetlerinin tâyin 
ve bunların yürürlük zamanlarının tesbiti; ban
kaların taahhütlerine karşı bulunduracakları 

I umumi disponibilitenin asgari oranı ile bankala-



M. Meclisi B : 91 

rın umumi disponibiliteden başka Banka nezdinde 
açılacak hususi bloke hesapta nakden tesis et
mekle mükellef oldukları munzam karşılık ve 
bunlara verilecek faiz oranlarının tâyini maksa-
diyle Yüksek Plânlama Kurulu voliyle Bakanlar 
Kuruluna tekliflerde bulunulur.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde bir mütalâada 
bulunmak istiyen arkadaşımız var mı? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, 
madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, madde üzerinde, haklısı
nız efendim. 

4 ncü madde üzerinde Sayın Şenyurt ve Sa
yın Kırbaşlı arkadaşlarımız söz istemektedirler. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, müsaade buyurursanız bir hususu arz 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efendim, 

müzakerelerin saat 20 ye kadar devamı, kanu
nun tümü üzerindeki görüşmelerin bitimine in
hisar etmekte idi ve arkadaşımızın önergesinin 
mahiyeti bu yönde kabul edilmişti. 

Şimdi arkadaşlarımız maddeler üzerinde söz 
alıyorlar, müzakereler devam ediyor. Bu tarz 
alınan kararın mahiyetine aykırı düşmektedir. 
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Arkadaşların büyük çoğunluğu yoktur. Müza
kerelerin burada kesilmesi isabetli olur kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Doğru efendim. Sayın Adalet 
Partisi Grup Başkanı, filhakika müzakerelerin 
saat 20 ye kadar devamını istiyen bir önerge ver
miş idi. Fakat bu önergenin leh ve aleyhinde 
konuşulması sırasında bizzat önerge sahibi; 
«20 ye kadar çalışma mecburiyeti yoktur, tümü
nü bitirelim, ondan sonra müzakerelere son ve
ririz.» dediler. Binaenaleyh takrir Yüce He
yetçe bu mahiyetle kabul edilmiş oluyor. 

Şimdiye kadarki maddeler üzerinde söz alan 
kimse ve takrir olmadığı için buna aykırı bir şey 
yoktur. Ancak ilk defa olarak şimdi bir madde 
üzerinde söz istenmiş ve değişiklik önergesi ve
rilmiştir. 

Şimdi, 4 ncü madde üzerinde Sayın Kırbaş
lı'nın Sayın Adnan Şenyurt'un söz haklarını kay
dediyorum. Değişiklik önergesi de buradadır. 
Müzakerelere bu kaldığımız noktadan yarınki 
birleşimde devam edeceğiz. 

13 Mayıs 1969 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğhı'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1909) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(ıS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

X 4. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 

i Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karaıhan'ın, 
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica-

I ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin. % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
8'8 nci madıdcsi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 

| 19 .12.1968] 



5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhang.il ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet koalisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nei ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S-
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Muşta faoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9# — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili İlhamı ıSancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'im, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu-
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mm 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karına 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi :.13 . 1 . 1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğül ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 

(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

X 25. — Istanlbul Üniversitesinin 1966 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/955, 1/504) (S. Sayısı : 
861) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 26. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/925, 1/499) (S. Sayısı : 
862) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 27. —• Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/894, 1/351) (S. Sayısı : 863) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 28. — Ege Üniversitesinin 1966 (bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğunla dair Sayıştay Bakanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru.' (3/954, 1/512) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 29. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhcısahma 'ait ıgenel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1042, 1/388) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1969) 

X 30. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 ıbütçe yılı Kesihesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1079, 
1/495) (S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 



31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 
dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları. 
(•2/725) ('S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 92. — Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1961 - 1962 yıl
ları genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1054) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 33. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) ('S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 34. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve (Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 35. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminim, sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 36. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
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I Komisyonu raporu (3/956, 1/347) (ıS. Sayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 37. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuma dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 38. — Vakıflar 'Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesimhesaıbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 39. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinihesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 40. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin! sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 41. — Petrol Dairesi Başkanlığımın 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Bakanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 42. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayoısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 

43. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'im 
yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono-

I mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat-



mıak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ma Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 mci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 
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| X 6. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

9. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım -Bakanlığının muhtelif kade-

I melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. •— Konut kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, imar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) İ S . Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 11. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

12. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 

j sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
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66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 13. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Koy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunum 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'Mi, 931 sayılı İş Kanıuınunıun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari

hi : 25 . 11 . 1968] 
16. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 18. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 19. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İdleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

20. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı j 

Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

21. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 22. — 31 . 12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

25. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ'-
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanunc 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 



28. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile tzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 19681 

X 29. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'mn, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 . 1968) 

30. — Cumhuriyet Senatosu (Başkanvckili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

31. — 3530 sayılı Kanunun bâzı ımaddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi. ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11.12 .1968) 

32. — Adana. Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

33. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 
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I 34. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka

nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

35. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

36. •— IMuş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

37. — .Erzurum Milletvekili öıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu-

I nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak-
I kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip-
I 1in cezasının kaldırılması hakkında kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12.1968] 

X 38. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, tmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

39. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenin Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

40. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek-

I lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
| Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 



X 41. — Vakıflar 'Genci Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kaaıuıraın bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu karnıma bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kamun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarımdan seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 4 2 . — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

43. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

44. — ıJandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateş o ğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

46. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

47. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkımda kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

48. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek-

I lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko* 

I misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

49. — Ankara Milletvekili Kemal Başcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 

51. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te
ki nel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1969) 

X 52. — (Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 

I Maıliye, Adalet ve Plân koımisyanlıarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo< 
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

I 53. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
paıla'njn, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 

I bir fıkra etki emmesi hakkımda kamun teklifi ile 
I Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 

arkadaşının, 5434 sayıılı T. C. Emekli Sandığı 
I Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka

nuna geçici madde elkîıanmesıi hakkında kamun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon-

I larındam seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko-
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:misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
{Dağıtma terfihi: 15 . 2 . 1969) 

X54. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Mâlletvekfilli Hüdai Oraıl ve 
24 arkadaşınım teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu G-e-

•çiei Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
:251 e ek) (Dağıtma tarfiıhi: 15 . 2 . 1969) 

55. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ııı 

•5616 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (a), (c) 
fılkralarmm değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seçdilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da

mıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 56. — Deniz Kuvvetlerine yabancı .memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 

• 832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 
X 57. •— Tahsis edildikleri gayelerle kullanıl

malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

58. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

59. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
• cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

60. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kamunla değişik 18 ve 27 
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nei maddeleriyle ek 2 <ve 3 moü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu (kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruıhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununum değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tanım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayım : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

61. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çomlek-
akpınar iköyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, NazmiyeMen doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

62. •— Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 . S . 1969] 

63. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
poru.^ (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

64. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'mn ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

65. •— Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtla Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

66. — Van'ın 'Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 

I lşıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettin oğlu Emine'den doğma 1 .1 .1947 
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doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

67. — Türk Ceza Kanununun ibâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Anslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekine!, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

68. — Cumhuriyet Senatosu iSamsun Üyesi 
Eefet Eendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 .1969) 

69. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

70. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
y e t arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

71. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve-
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

72. — Menkul 'kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ve Plân 
koımisyoırularifludaın 6 er üye seçilıemetk kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/404) (S. Sayısı : 
857) [Dağıtma tarihi ; |11 . (4 . 1969] 

73. — lEs'kişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 
24 i. 12 . İİ964 ıgün Ve 1521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından ı5 ter üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1969] 

X 74. — 'Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalan
mış bulunan «Kültürel İşbirliği Anlaşması» nın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/399) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin 
topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri komisyonu ra
poru. (1/609) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1969) 

76. — Aydın 'Milletvekili Heşat Özarda 'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

77. — Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafa-
oğlu'nun, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) ve 
(2) sayılı cıetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/854) (S. Sayılı : 883) (Dağıtma tarihi :. 
25 . 4 .1969) 



78. •— 'Cumhuriyet ıSenatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

79. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis-

•• m> 

yonları raporları. (1/464) (S. Sayısı : 885) 
(Dağıltma torihi : 6 . 5 ,1969) 

80. — 'Türk ISnlâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 34 ncü maddesinin (C) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/626) (S. Sayısı : 887) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1969) 

(91 nci Birleşim) 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı ; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasarısı ve Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1 /606) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 1 . 1969 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 838/370 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 16 . 1 . 1969 tarihinde kararlaştı
rılan «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu» tasarısının gerekçesi 

I 

Yeni bir kanunun hazırlanmasını gerektiren hukukî ve ekonomik sebepler 

HUKUKÎ SEBEPLER : 

1715 sayılı «^Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası» Kanunu, 30 Haziran 1930 gününde yürür
lüğe konulmuştur. 38 yılı bulan uygulama devresinde, bu kanun, ekonomik hayatta meydana ge
len gelişmeler sebebiyle 22 defa değişikliğe uğramış, ancak ibu değişiklikler aynı devre içinde Mer
kez Bankacılığının geçirdiği istihale ve eriştiği tekâmüle uygun bir seviyede olmamış, özellikle, 
teşkilât, organlar ve para - kredinin düzenlenmesi konusunda yeterli hükümler getirememiştir. 

Bu kanun tasarısının amacı, Merkez Bankası teşkilâtında, bankanın görevlerine uygun değişik
likler yapmak, para ve kredi alanındaki sorumluluk ve yetkilerini artırmak, emisyon müessesesi 
olan bankaya, millî ekonomi içindeki fonksiyonunu, bilhassa plânlı kalkınma devresinde, istikrar 
içinde süratle kalkınmayı gerçekleştirdbilecek surette yerine getirmesini sağlıyacak, bugünkü ve 
yarınki Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek milletlerarası merkez bankacılığı esas ve tat
bikatınla uygun bir yön vermektir. 

Yukarılki sebepler ve 1715 sayılı Kanunun mütiaaddit değişikliklere mâruz kalması, bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmiş olması, bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılmış bulunması ve bir kısım 
maddelerinin de, ihtiva ettikleri hükümler itibariyle, zamanla hayatiyetini kaybetmiş bulunmaları 
yüzünden, kanunda sistem ve insicam kalmamıştır. 

Mezkûr sebeplerle, bu kanunun tadili yoluna gidilmeyip 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanunu yerine geçmek üzere, yeni bir kanun tasarısı hazırlanması, yukarılki mahzur
ları da ortadan kaldıracağı cihetle daha uygun görülmüştür. 

799 
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EKONOMİK SEBEPLER : 

Merkez bankalarının geniş mânada temel görevleri, «para ve kredi politikasını, Hükümetçe izle
nen ekonomik hedeflere uygun bir tarzda gerçekleştirmeye çalışmak» şeklinde belirtilebilir. 

Dünyada, paranın karşılığı olarak altın esasının terk edilmesi, 1930 yılından ve bilhassa, İkin
ci Dünya Savaşından sonra hükümetlerin genel ekonomik politikalarının gerçekleşmesinde, nakdî 
idare tedbirlerine olan ihtiyacı ve para kredi politikalarının önemini artırmıştır. 

Para - kredi politikasında, esas alman iki hedeften birincisi, millî para değerini korumak ve 
bunu temin etmek maksadiyle, para hacmini konjonktüre göre ayarlamak; ikincisi, kredileri, millî 
ekonominin yararına ve Devletçe izlenen amaçlara göre j'öneltmektir. 

Böylece, merkez bankalarının tedavülü tanzim ve murakabe görevleri genişlemiş ve görevlerin 
ifası için, gerekli vasıtalar gelişmiş ve bunlara yenileri ilâve edilmiştir. 

Hükümetler, bütçe ve Devlet borçları alanında izledikleri genel politika ve Hazine mevcutları
nın kullanılış şekli ile para - kredi hareketleri üzerinde tesirler icra etmekte ve bu durum, merkez 
bankalarının izledikleri politikaya müessir olmaktadır. 

Bu itibarla, malî politika ile para - kredi politikası arasımda tam bir koordinasyon sağlanması 
büyük önem taşır. 

Para - kredi politikasının uygulanmasında ve kontrolunda yetki ve sorumlulukların değişik 
merci ve kuruluşlarda olması ve Merkez Bankasının sadece klâsik ve mahdut kontrol imkânlarına 
sahip bulunması, bankanın para ve kredi politikasının uygulanmasında ve kontrolunda tam etken 
olmasını önlemektedir. Bilhassa, para ve kredi konusunda birtakım görev ve yetkiler Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesine verilmiştir. Oysa, sözü edilen komite, kuruluş ve terekküp tarzı itibariy
le ekonomik gidişi gereği gibi ve süratle takibedememektedir. Bu sebeple, gerek yetki ve sorumlu
lukları bir elde toplamak ve gerekse para ve kredi konusundaki uygulamıanm bir mercide toplanma
sını sağlamak maksadiyle komitenin görev ve yetkileri Merkez Bankasına devredilmiş bulunmak
tadır. 

Gerçekten, para - kredi politikasını uygulama ve lîontınoll «oramllu'lıuğunu flaşııması öngörülen 
Merkez Banlkaısıınlda bu yetlkilıerfim Itoplıamlmaısı, para - 'kredi (konuşumda gerekli tedbirlilerin süratle 
alınmasını sağlıyaeafkıtır. 

Ancak, 'ödünç para verme islerimde ve ımıevduaJt (kabulünde lalıinacalk ve veriilecek faiz oranları 
ve 'temin ledileeıeık ısair ımıenfaatlerin ve tahsil edilecek imasına flaırıin ımalliyeıt ve âzaımli hadlerinin ve 
mıovduıaıtta vâde müdıdetHioHiınıin tâyini ve bunların yürürlük zıaımtanülannın tosibiti ile umumi disponi-

• bilitıe ve ımevduatt karşılıkları oranılıarının beıllirtilîneısii (konusunda Merlkeız Banlkasıınoa alınacak ka-
• ramların, Yüksek Plânlama Kurullunfun uygum mütalâası (illle Balkanlar Kurulu Ikaınariyle yürürlüğe 
• fkonulımıası öngörülmüştür. 

Meırkıez Banlkaısı, bu Ifeamun tasarısı ile, gerek keıudliısliriiO verilen görevleri yerine geıtirelbültorelk, 
ger,e!k hanlkaılara verdiği r<cıeslkonlt ikreıdilıeririiın 'ekonomik hedeflere göre kullanidıriilıp ıkullıan'dıriılıma-

. dığmı tesbit ledeıbilmek içlin bıanfkajlıardıan lüzumlu bilgi ve 'belgeleri liıstomıeık yntlkliısıine lillıâveton ban-
;'kaJıar mehdinde hu yönde ineıelleımıdllerde bulunmak salâhiyetine ide sahip Ikılımımaıkta ve geırıeildiğin-
. dıe, Maliye Balkanılığına bu (konularda mütalâasını bildlirnuelk imıkânı ısağlaınlmış hullunımıalktadır. Böy-
- leee, hanlka'ların fcreıdıitlıerinıdıe ve genel o'laıraik plasmanlarında takibelttilkleri politikaların izlenmesi, 
. bankaların iyfi ve sağlam bir şekillide çalışımailarına yön yeırecıektir. 

II 

• Tasarının getirdiği yenilikler ve sebepleri 

Tasarı, Merkeız Bankasınla para ve kredinin tanzimi 'konusunda getirdiği hu hükümlere ilâve
ten, baınlkaınm kemdi kredi işlenileni ballumındaın da istikrar içinde gelişime prensibine uygun önlemli 

" yenilikler getirmektedir ki, bunları aşağıdaki şekilde özetlemek ımümfcündür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 799) 
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Bıı tasarı ile Merkez Bankacılığımıza getirilen yeniliklerden biri, orta vâdeM reeskont ve avans 

işlemi eridir. 
Bininci öihaın Harbini ımütaakıp başlıyan ve 45 senedir devam edegelen teknik ve ekonomik 

gelişmeler, yeni problemliler ve ihtiyaçlar ortaya çıkarmış, orta vadeli kredinin doğmasına âmil 
olmuştur. 

Bilhassa İkincil Dünya Savaşında üretim (araçlarının .bir kısanı 'hasara ıığraımış ve bir kısmı da 
demodo hale 'gıelmliışfci. Bu sebeple harb sonrası Avrupa'sında sınai tesislerin imarı, tevsii, (modern
leştirilmesi ve yeni (tesislerin ihdası zarureti ortaya çıkmıştı. 

Bu durum ımuvacohosinde bilhassa FransaVla orta vadeli (kredi mekanizması yeniden organize 
edilmiş ve bu mekanizmada Merkez Bankası önlemli bir rol almıştır. Ayrıca liş ve mevduat banka
larının bir kısım imkânları ve para pfiyasıasmm kaynakları, hacımı önemli miktarda artan bu (mua
melelere tevcih okunmuştur. 

Orta vâdeili kredi, ihtiyaca ve kullanıilış maksadınla göre çeşitli şekiller arz etmekte ve smal 
kalkınmamın âmillerinden biri sayıllimaktadır. Orta vâdellli kııedi, aynı zamanda gelişmiş olan ekono
milerin çıeşiıtli alanlarımda teçhizatlanıma ve modci'nlleştinme iş'lıerimin tahakkukunda ve dış piyasa
larda rekabet edobilımek ve daha geniş bir şekilde yor alabilmek için ihracat muamelelerinin muh-
tacoiıduğıı finansmanların temininde de önemli bir rol loynıaımaktadır. 

Bu itibarla, kalkınma devresine girmiş olan memleketimizde de, gelişmekte olan sanayi, orta 
vâdeili kred'ivo olan ihtiyacı artırmış ve bu sahada çalışan kredi müesseseleri, artan bu ihtiyaca ce
vap verecek hacımda malî kaynaklarla teçhiz edilememiştir. Birçok ticaret bankalarımız kısa va
deli kn.vnınkla.rrnı ;bu sahn.va, vâdenin uzunlumu dolayısiyle yöneltememektedirler. Bu durum, Mer
kez Bankasının orta vadeli kredi sahasında aktif bir rol alması ve bu sahayı takviye etmesi zaru
retini doğurmuştur. Bu sebeple, tasarının 46 ncı maddesiyle Merkez bankasına orta vadeli senet
lerin reeskonta veya avansa kabulü hususunda yetki verilmiştir. 

Açık piyasa işlemleri de, bu tasarı ile Merkez Bankacılığımıza getirilen önemli yeniliklerden 
bîridir. 

Malum olduğu üzere. Hükümetler ve emisyon müesseseleri, ekonominin ihtiyacı olan iştira gü
cünün hacmini, muhtelif mekanizmaların istimali suretiyle ayarlamaktadırlar. Bu mekanizmalar
dan başlıcaları, mevduat karşılıkları ve disponibilitc oranlarının ayarlanması, Devlet harcamaları
nın seyri, i^konto faizi politikası ve reeskont muameleleridir. Halen Merkez Bankamızın tedavül 
hacminin ayarlanmasında kullandığı vasıtalar iskon'to faizi politikası ve reeskont muameleleridir. 
Ancak bu vasıtalar, ağır işliyen bir sistemdir. Zaman zaman, piyasada, ekonomi içi veya dışı et
kenlerle likidite darlığı veya bolluğu hissedilmektedir. Bu gibi durumların ekonomimize fazla tah
ribat vanmadan giderilebilmesi, Merkez Bankasının elinde, piyasaya süratle müdahale edebilecek, 
gerektiğinde pivasaya acele iştira gücü zerkedilebilecek veya piyasada bulunan likidite fazlasını 
süratle massedebilecek vasıtaların bulunmasına bağlıdır. Reeskont mekanizması, yukarıda da işa
ret edildiği üzere ağır işliyen bir sistem olduğundan, ileri Batı memleketlerinde olduğu Gribi, Mer
kep BınVnnnvın da. ihtiyaç vukuunda açık piyasa (Öpen Market) işlemleri yapma yetldsi ile teç
hizi gerekmektedir.) 

Bu sebeple tasarının 52 nci maddesi sevk edilmek suretiyle bankanın, 45 nci maddenin (a) ve 
(b) bendi erindeki 120 gün ve 9 ay vadeli senetlerle, Devlet iç istikrazı kamu idare ve müessese
leri ve ödenmiş sermayesi en az 20 milyon Türle lirası olan anonim şirketlerin borsada kayıtlı 
tahvillerini alıp satabileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin (b) hendindeki tahvil alım - satımı ile ilgili hüküm, memleketimizde henüz gelişme
miş olan sermaye piyasasının kurularak çalışmaya başlamasından sonra işliyebilecektir. 

1715 savüı Kanunun 34 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında bankanın alıp satabileceği tahviller, 
bankanın ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamının yarısı gibi çok cüzi bir limit ile sınırlan
dırılmış idi. Tasarının 52 nci maddesinin son fıkrasında ise açık piyasa işlemlerinin miktarının, 
banka sermaye ve ihtiyat akçeleri toplamının beş mislini geçmemek üzere banka meclisince tesbit 
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olunacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu işlemlerin Hazineye veya kamu, idare ve müesseselerine 
kredi yancbmı aımaciyle yapılamıyaoağı da sarahaten belirtilmiştir. 

Tasarının 5 nci ve geçici 8 nci maddeleri ile bankanın sermayesinin 15 milyon liradan 25 mil
yon liraya çıkarılması ve artırılan 10 milyon liraya tekabül eden hisse senetlerinin tannamınm 
(A) grupuna tahsis edilmesi suretiyle, diğer memleketler Merkez Bankaları scrmıayelerindeki Dev
let üstünlüğü genel prensibine uyulmuştur. 

Gerçekten Merkez Bankasının, para - kredi po "t'ikasrnm hazırlanmasında ötikili ve Hükümete 
yardım/cı olması gerektiğiniden, bankanın, bu polîtikanın uygulanmasındaki görev ve yetkileri ta
sarı ile ehemmiyetli bir surette artırılmış ve buna muvazi olarak, Hükümetin sermaye ve dolayı-
siyle yönetimde daha etkili olmıası sağlanmıştır. 

Tasarının 51 nci maddesinde, 1715 sayılı Kanunun ka(mju sektörü müesseselerine Hazine kefa
letini haiz bonolar karşılığında kredi verilmesini icabettiren âmiir hüküm kaldırılmakta, iktisadi 
kamıu 'müesseselerinin mahsul ve hammadde alımlarının finansmanı için bu müesseselerin 9 ay va
deli bono veya Hazine kefaletini haiz bonolarının reeskonta alınması veya bunlar karşılığında 
avans verilmesi bankanın ihtiyarına bırakılmakta ve banka, bu krediler üzerinde her türlü kont
rol yetkisi ile teçhiz edilmektedir. 

Bu müesseselere, çıkaracakları Hazine kefaletini haiz tahviller karşılığında, avans verilmesine 
cevaz veren hükme de tasarıda yer verilmemiştir. Merkez Bankasının bu m/uamelelerden mütevellit 
alacaklarının taısfiyesi için tasarıda ayrı bir hüküm sevk) edilmiştir. 

Bilindiği gibi, bütçe gelirlerinin tahsilatı, bu gelirlerden bir kısmının kanuni tahsil devreleri 
ve bir kısmının da tekemmüllerinin gerektirdiği 'ktLsaldi faaliyetlerin mevsim ve zamanları 'itiba
rîyle, bütçe harcamalarına muvazi bir seyir takiVlde'in emektedir. Binaenaleyh, Hazinenin, Ibu se
bepten doğan geçici zamanlardaki nakit ihtiyacını karşılıyacak başka kanuni limkânlara sahip kılın
ması, bir zaruret ve ihtiyacın neticesidir. 

Halen Hazinenin, mâruz sebeplerden doğan nakit ihtiyacını karşılıyan üç imkânı mevcuttur. 
Bunlardan binincisi, her yıl bütçe kanunlariyle verilen yetkiye dayanılarak banka ve kurumların 

yatırdıkları paralara karşılık çıkarılan Hazine bonolarıdır. Altı ay vadeli olan bu bonolar, ibrazın
da vâdelerinden evvel ödenmek imkânına da sahip bulunmaktadır. Fakat memleketlimizde gelişmiş 
bir para piyasası mevcudolmadığından bu bono1 arın satışı mahdut ölçüde kalmakta, pek nadir ola
rak tanınan limite yaklaşmaktadır. 

İkincisi, 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 9 ay 
vadeli Haziine bonolarıdır. Bunun limiti, Merkez Bankası sermayesi ile yedek akçeleri toplamı
nın üç misline kadardır. İhdas maksadı, gelecek yıllara geçici sözleşmeler dolayısiyle bütçelere 
konulan ödenekler dışında yaptırılan işler kar ılığı tanzim edilen bu bonoların bankalar kanalı 
ile reeskont ettinilmesi suretiyle kullanılmakta olan bu kredi, plânlı kalkınma dönemine girildik
ten sonra yatırımların yıllık programlar ve ona uygun olarak hazırlanan bütçeler çerçevesinde 
yapılması gerektiğinden, yeni tasarıda yer almamıştır. 

Üçüncüsü, Merkez Bankasının Hazineye kısa vadeli avansıdır. Bu avans limiti, 27 . 4 . 1955 tarih 
ve 6544 sayılı Kanunla, cari yıl bütçe giderleri tonlamanın % 15 ine çıkarılmış, 24 . 2 . 1961 tarih ve 
260 sayılı Kanunla '% 5 e indıirilmiş ve son olarak 29 . 4 . 1965 tarih ve 583 sayılı Kanunla % 10 a 
çıkarılmıştır. Tasarıda bu oranın tekrar % 15 e çıkarılması öngörülmektedir. 

Bilindiği gibi, zamanımızda Devlet bütçesi, çe ""tli sebeplerle memleket ekonomisinde meydana 
gelecek durgunluk hallerinde ekonomik faaliyet ^ r i canlandırmak için diğer bir kısım para - kredi 
tedbirleri ile birlikte başvurulacak bir vasıta hüviyetini de taşımaktadır. Böyle zamanlarda Hükü
metlerce alınacak para - kredi tedbirleriyle, bir taraftan normal iktisadi faaliyetler teşvik edilir
ken, diğer taraftan kamu sektörü harcamalarının da hızlandırılması gerekmektedir. Kamu sektörü 
ise, bu fonksiyonunu Devlet bütçesi kanaliyle Hazinenin nakit imkânları ölçüsünde ge»rçekleştirile 
bilecektir. 
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Bu sebeplerle bir taraftan, Hazine plasman bonoları tatbikatının nakit ihtiyacına cevap ver
memesi, diğer taraftan Merkez Bankasınca yapıla gelmekte olan Hazine bonoları reeskontuna bu 
tasarı ile nihayet verilmiş olması dolayısıiyle, Hazinenin nakit ihtiyacını karşılıyabilecek yegâne 
imkânın kısa vadeli avanstan ibaret kalması muvacehesinde, bu avans lıimitinin yukarıda ayrıca 
izah edilen sebebe binaen artırılması uygun görülmüştür. 

.Diğer taraftan, 1715 sayılı Kanunun 38 ve 39 ncu maddeleri, Hazine kefaletini haiz bonolar ve 
Hazine kefaletini haiz tahviller karşılığında yapılacak emisyon limitinin tesbitini, sermayeleri 
4 milyondan aşağı olmıyan millî bankalar temsilcilerinden kurulu bir komiteye vermiş, ticari, sınai 
ve zirai senetlerle küçük esnaf ve madenci senetleri ve Hazine bonoları iskontosu karşılığında 
yapılabilecek emisyon limitinin ise, ödenmiş sermayeleri 4 milyon liradan aşağı olmıyan bütün 
bankaların temsilcilerinden kurulu ikinci bir komite tarafından tesbitini derpdş etmiştir. Tasarı 
ile sevk edilen hükümlerin bir icabı olduğundan tasarıda bu komitelere yer verilmemiş, emisyon li
mitlerinin tesbitinin, Bankanın kendi yetki ve sorumluluğuna bırakılması uygun görülmüştür. 

Tasarının getirdiği önemli diğer bir yenilik de «Güvernörlük» müessesesidir. Merkez bankala
rının birbirleri arasındaki sıkı dş münasebetleri ve hepsinin çeşitli Milletlerarası teşekküllerde üye 
bulunmaları dolayısiyle, devamlı dış temsil ve temas durumlarında benzerlik zorunluluğu ve orta
ya çıkan protokal meseleleri, modem emisyon mü esyaseleninde olduğu üzere, «Genel müdürlük» teş
kilâtı yerine «Güvernörlük» kuruluşu ihtiyacını öteden beri duyurmuştur. Bu itibarla tasarının 25 
nci ve mütaakıp maddelerinde genel müdsürlük yerine güvernörlük teşkilâtı ikâme edilmiştir. 

Tasarının personel statüsü ile ilgili 32 nci madesi ile, «Banka memuru» deyimi tarıif edilmiş, 
ayrıca bir emisyon müessesesi olan ve istikrar istiyen Merkez Bankasının bu hizmetinin ekonomik 
hayatta arz ettiği önem, Devletin iç ve dış ödemelerinin zamanında ve inkıtasız icrası zarureti göz 
önünde tutularak;, banka memurlarının kurduğu veya kuracakları sendikaların, üyelerinin grev 
yapma yetkisi bulunmıyan Devlet Personeli Sendikası mahiyetinde olduğu ve 624 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olacaklarına dair bir hüküm sevk edilmiştir. 

Bu kanunla bankaya venilen ihtisas fonksiyonlarının gereği gibi yerine getirilebilmesini, mem
leketin ekonomik kalkınmasında uhdesine düşen önemli görevlerin ehliyetle yapılmasını ve müesse
senin normal gelişmesini gerçekleştirebilecek meslekî formasyonu haiz kalifiye ve uzman eleman 
ihtiyacını sağlıyabilmek maksadıiyle, tasarıda bankanın kendi bünyesine uygun bir personel ücret 
rejimi ihdas edilmiştir. Bu rejimle ilgili 33 ncü maddede, guvernör ve guvernör yardımcıları
nın aylık ücret ve temsil ödeneklerinin Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunması, diğer persone
llin aylıklarının ise, kendilerini atamaya yetkili banka mercilerince, Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nan yukarıda mezkûr ücretler göz önünde bulundurulmak suretiyle tâyin olunması hükme bağlan
mıştır. 

Ayrıca Bankaya verilen vazifelerin genişlik ve ehemmiyeti, iktisat, maliye ve hukuk alanların
da bilgi ve teerülbe sahibi kimselerden faydalanılma zarureti ve bu gibi kimilerin kendi durum
ları itibariyle (Bankaya memur olarak intisaplarımın da mümkün olamıyaıcağı ahval nazara alına
rak, gerektiğinde, bu gibilerden sözleşmeli personel olarak faydalanılması 32 nci maddede derpiş 
olunmuştur. 

Tasarının 35 inci maddesinde Banka mensuplarının «ir saklama mecburiyetleri ile ilgili birinci 
fıkra hükmü, her ne (kadar 7129 sayılı ©arnikalar Kanununun 74 ncü maddesinde de mevcut ise de, 
Banka mensuplarının görevlerini yapmaları esnasında muttali olabilecekleri sırların 'ehemmiyeti 
nazara alınarak, sır saklama mecburiyetinin Barakadan ayrılma 'hailinde üç yıhık normal müddetle 
sınırlandırılmıyarak, devamlı hale sokulması öngörülmüştür. Mezkûr 35 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası Banka mensuplarının vazifelerini ifa sırasında, Bankaya verebilecekleri zararlar nazara 
alınarak sevk edilmiştir. Özel Hukuk tüzel kişisi dlan bankanın mensupları ceza bakımından me
mur kapsamına girmediklerinden, bu gibi fiilleri «haksız fiil» ve «emniyeti suiistimal» sayılacak
tır. 
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Halen tedavülde bulunan bankmotlar üzerinde 1715 sayılı JKanuna göre çıkarılmış olduğu belir
tilmiştir. Tasarı kanuniyet kesbederok yürürlüğe girdiği tarihte tedavülde bulunan bankınotlarm 
geçerliliği hakkında her hangi bir tereddüde mahal vermemek üzere, bunların yeni bir emisyonla 
tebdil edilinceye kadar, bu kanun hükümlerine tabi olarak tedavülde kalacağı geçici 6 ncı mad
dede belirtilmiştir. 

(Bu tasarının kanuniyet kespetmesi ile Merkez Bankası aynen devam edeceği cihetle, tasarının 
yürürlüğe girdiği günde 1715 sayılı Kanun yerine kaim olacağı 70 nci maddede belirtilmiştir. 

Tasarının yürürlüğe girmesi ile, gerek hukukî bünyesi, gerekse hukuk ve vecibeleri aynen baki 
kalacak olan Banka, tasarının getirdiği önemli yeni hükümlerle görevini ifaya devam edecektir. 

Yukarıdan beri yeni bir Merkez Bankası Kanununun hazırlanmasını gerektiren hukukî ve 
ekonomik sebepler, yeni tasarının getirdiği yenilikler ve sebepleri izah olunmuştur. Tasarının ha
zırlanmasında, modern Merlkez Bankacılığına hâkim olan anaprensiplcr, ileri Batı memleketlerinin 
Merkez Bankaları statüleri, memleketimizin arz ettiği özellikler ve 1715 sayılı Kanunun 38 yıllık 
tatbikatında görülen aksaklıklar gö'z ömünde tutulmuştur. 

Geçici Komisyon Raporu 

. Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 6.2. 1969 
Esas No: 1/606 

Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümet tarafından 18 . 1 . 1969 tarih ve 71 - 838 sayı ile Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
gönderilen, «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasarısı» nın görüşülmesi için Millet Mec
lisi Genel Kurulunun 21 . 1 . 1969 tarihli 33 ncü Birleşiminde, Geçici Komisyonumuzun kurulma
sı kararlaştırılmıştır. Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân Karma komisyonlarından tefrik olunan 
6 şar üyeden olmak üzere toplam 18 üyeden meydana gelen Geçici Komisyonumuz, Millet Meclisi 
Sayın Başkanının 25 . 1 . 1969 tarihli çağnsı gereğince, 27 . 1 . 1969 tarihinde derhal toplanmış 
ve bu toplantıda Komisyonun Başkan, Başkanvekill, Sözcü, Kâtibini seçerek çalışmalarına başla
mıştır. 

Geçici Komisyonumuz, 29 . 1 . 1969 ve 30 .1 . 1969 tarihlerinde iki defa toplanmış; bu top
lantılarda sürökli ve yorucu bir çalışma yaparak tasarının görüşülmesini kısa zamanda ikmal et
miştir. Komisyon çalışmalarına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü ve diğer ilgili 
mütehassıs elemanları, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Ticaret ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de
vamlı olarak iştirak etmişlerdir. 

Tasarının tümü ve maddeleri hakkındaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

/ - Tasarının tümü hakkında görüşlerimiz : 

Ekonomik hayatın en ehemmiyetli konularından birisi de şüphesiz ki, para ve kredi işleridir. 
Bunun bir kolu olan reeskont muameleleri ise, ayrı bir özellik ve önem taşır. 

Genel olarak Merkez Bankalarının vazife ve yetkileri, bankmot ihraç, etmek, son ikraz mercii 
olmak ve reeskont muameleleri yapmak, kredileri tanzim ve kontrol etmek, Devletin malî ve ekono
mik müşavirliğini yapmak, bankaların takas, tasfiye ve münakale merkezi olmak, Devletin Hazi
nedarlığını ve ticari bankaların nakit ihtiyatlarının muhafızlığını yapmak, altın ve döviz ihtiyatla
rının muhafızlığı rolünü oynamaktır. 
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Memleketimizde, Türfciye Cumhuriyet Merkez Bankası, 11 . 6 . 1930 tarih ve 1715 sayılı Kanun

la, banknot ihracı imtiyazını münhasıran haiz olmak üzere anonim bir şirket halinde tesis edilmiş 
ve 3 Ekim 1931 tarihinde Ankara'da faaliyete geçmiştir. 

Bidayeten, Bankanın ve banknot ihracı imtiyazının müddeti 30 yıl olarak tâyin edilmiş ise de, 
bilâhara bu müddet, 6544 sayılı Kanunla, bitmesine beş yıl kalıncaya kadar temdit edilebilmek: 
üzere 1999 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Banka, memleketin ekonomik gelişmesine yardım gayesi ile tesis edilmiş olup,' görevi, kanunun 
ikinci maddesinde belirtildiği üzere : 

1. Iskonto fiyatını tesbit ve para piyasasını ve tedavülünü tanzim etmek, 
2. Hazine muamelelerini yapmak, 
3. Hükümetle müştereken Türk evrakı nakdiyesinin müstakbel istikrarına matuf bütün tedbir

leri almaktır. 
Sermayesi 15 milyon lira olan Bankanın merkezi Ankara'da olup, Türkiye'nin diğer şehirle

rinde şube açabilir ve memleket içinde ve dışında muhabirler temin edebilir. 
Banka, kanunu gereğince, Devletin dâhilde ve hariçte tahsilat ve tediyaimı ve para nakil işle

rini ifa etmekte; Hazineye kısa vadeli avans he abı açmakta; Devlet tahvili ve tediye edilmiş ser
mayesi asgari 4 milyon lira olan millî bankaların tahvillerini, sikke veya külçe halinde altınları, 
fiilen altına kabili tahvil ecnebi dövizleri alıp sa abilmekte, ticari, sınai, zirai, küçük sanat erbabı 
ve esnaf senetlerini, Hazine bonolarını ve Hazine kefaletini haiz bono ve tahvilleri reeskont veya 
avansa kabul etmekte, Devlet tahvilleri ile borsada kayıtlı diğer sağlam tahviller mukabilinde 
avans verebilmekte, ücret mukabilinde esham ve tahvilâtı ve kıymetli eşya ve evrakı muhafaza ve 
idare etmekte, Merkez Bankalarının katıldığı milletlerarası malî teşekküllere Hükümetin muvafa
kati ile hissedar olabilmekte, Hazine, Mülhak Bütçeli İdareler, Özel İdare ve Belediyeler, kamu men
faatine hadim cemiyetler ve yarıdan fazla hiss si Devlete ait şirketlerin tevdiatlarını muhafaza 
etmekte, döviz tevdiatı kabul ve karşılıklı, karş lıksız avans alabilmekte, altın ithal ve ihraç et
mektedir. 

A) Yeni bir kanunun şevkini gerektiren hukukî sebepler aşağıda işaret olunmuştur. 
1715 sayılı «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası» Kanunu, 30 Haziran 1930 gününde yürürlü

ğe konulmuştur. 38 yılı bulan uygulama devresinde, bu kanun, ekonomik hayatta meydana gelen 
gelişmeler sebebiyle 22 defa değişikliğe uğramış, ancak bu değişiklikler aynı devre içinde Merkez 
Bankacılığının geçirdiği istihale ve eriştiği tekâmüle uygun bir seviyede olmamış, özellikle, teş
kilât, organlar ve para - kredinin düzenlenmesi konusunda yeterli hükümler getirememiştir. 

Bu kanun tasarısının amacı, Merkez Bankası teşkilâtında, Bankanın görevlerine uygun deği
şiklikler yapmak, para ve kredi alanındaki sorumluluk ve yetkilerini artırmak, emisyon müessese
si olan Bankaya, millî ekonomi içindeki fonksiyonunu, bilhassa plânlı kalkınma devresinde istikrar 
içinde süratle kalkınmayı gerçekleştirebilecek surette yerine getirmesini sağlıyacak, bugünkü ve 
yarınki Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek milletlerarası merkez bankacılığı esas ve tat
bikatına uygun bir yön vermektedir. 

Yukarıki sebepler ve 1715 sayılı Kanunun raütaaddit değişikliklere mâruz kalması, bu kanu
na bâzı maddeler eklenmiş olması, bâzı maddele inin yürürlükten kaldırılmış bulunması ve bir ki-. 
sim maddelerinin de, ihtiva ettikleri hükümler itibariyle, zamanla hayatiyetini kaybetmiş bulunma
ları yüzünden, kanunda sistem ve insicam kalmamıştır. 

Mezkûr sebeplerle, bu kanunun tadili yoluna gidilmeyip, 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanunu yerine geçmek üzere, yeni bir kanun tasarısı hazırlanması, yukarıdaki mah
zurları da ortadan kaldıracağı cihetle daha uygm görülmüştür. 

B) Tasarının şevkinde göz önünde tutulan konomik sebepler ise şunlardır : 
Dünyada, paranın karşılığı olarak altın esasınn. terk edilmesi, 1930 yılından ve bilhassa, İkinci 

Dünya Savaşından sonra Hükümetlerin genel ekonomik politikalarının gerçekleşmesinde, nakdî ida
re tedbirlerine olan ihtiyacı ve para - kredi politikalarının önemini artırmıştır. 
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Para - kredi politikasında, esas alınan iki hedeften birincisi, millî para değerini karamak ve 

bunu temin etmek maksadiyle, para hacmini konjoktüre göre ayarlamak; ikindisi, kredileri, 
millî ekonominin yararına ve Devletçe izlenen amaçlara göre yöneltmektir. 

Böylece, Merkez Bankalarının tedavülü tanzim ve murakabe görevleri genişletmiş Ve görevle-
rin ifası için, gerekli vasıtalar igelişimiş ve 'bunlara yenileni ilâve edilmiştir. 

Memleketimizde, para - kredi politikasının uygulanmasında ve koınitrolünda yetki ve so
rumlulukların değişik merci |ve ikuruluşilarida olması ve Merkez Bankasının sadece klâsik ve 
mahdut kontrol imkânlarına sahip 'bulunmam, Bankanın para ve kredi politikasının uygulanma
sında ve kontrolünde tam etken olmasını önlemektedir. Bilhassa, para ve kredi konusunda, bir
takım görev ve yetkiler Banjka Kredilerini Tan/im Komitesine verilmiştir. Oysa, sıözü 'edilen 
Komite, kuruluş ve terekküp tarzı itibariyle ekonomik gidişi gereği gilbi ve süratle takip 'edeme
mektedir., Bu sebeple, 'gerek yetki ve siarumlululdarı Ibir elde toplamak 've gerelkse para ve kreidi 
konusundaki uygulalmanm Iblir mercide toplanmaf,mı sağlamak maksadiyle Komitenin görev ve 
yetkileri Merkez Bankasınla devredilmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, para - kredi politikasını uygulama ve kontrol sorumluluğunu taşıması öngörülen 
Merkez Bankasında bu yeltkülietrin ıtaplanınnaısı, para - kredi k'onusunJda (gerekli tedbirlerin süratle 
alınmasını (sıağlıyacaktır. 

Merkez Bankası, bu (kanun tasarısı ile, gerek kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek. 
gerek bankalara verdiği reeskont kredilerinin ek-noımik hedeflere göre kullandırılıp kullanldırıl-
madığıını teefoit eldebiillmelk için bankalardan lüzumlu bilgi ve 'belgeleri istemek yetkisine ilâveten 
bankalar nezdin'de bu yönde inıceleımeleırde bulunmak salâhiyetine de sahip kılınmakta ve gerek
tiğinde, Maliye Bakanlığınla bu konularda mütaVıasmı bildirımiek imkânı sağlanmış bulunmakta
dır. Böylece bankaların kredilerinde ve genel (larak plasmanlarında takibetltikleri politikaların 
izlenmesi, Ihankalaınn iyi ve sağlam bir şekilde ç alınmalarına yön verecektir. 

C) Tasarının getirdiği önemdi yeniliklere gelincie : 
Tasarı, Merkez Bankacılığımıza para ve kredimin tanzimi konusunda getirdiği bu hükümlere 

ilâveten, Bankanın kendi kremdi işletenleri bakımından ıda (istikrar içinde gelişme prensibine uygun 
önemli yenilikler getirmektedir ki, bunları aşa vıdaki, şeikiillde özetlemek ımümkrünldjür. 

Bu tasarı ile Merkez Bankacılığımüza getirilen yeniliklerden 'biri, orta vadeli reeskont ve 
avans işlemleridir. 

Orta vadeli kredi, ihtiyaca ve kullanılış maksadıma göre çeşitli şekiller arz etmekte ve sınai 
kalkınmanın âmillerinden biri sayılmıaktadıır. Orta vadeli kreidi, aynı zamanda gelişjmiş .olan eko
nomilerin çeşitli alanlarında tıeçhizatlanıma ve modernleştirme işlerinim tahakkukunda ve dış pi
yasalarda rekabet edebilmek ve Idalha geniş bir şekilde yar alabilmek için ihracat muamelelerinin 
mulhtac olduğu finansmanların temininde de önemli bir rol oynamaktandır. 

Bu itibarla, kalkınma devresine «girmiş olan memleketimizde de, gelişmekte olan sanayi, orta 
vadeli krediye olan ihtiyacı artırmış ve fou sahada çıalışan kredi müessıeseleni, artan bu ihtiyaca 
cevap verecek hacımda malî kaynaklarla teçhiz edilememiştir. Birçok ticaret bankalarımız kısa 
vadeli kaynaklarını bu sahaya, vâdenin uzunluğu dölayısiyle yöneltememektedirler. Bu durum, 
Merkez Bankasının orta vadeli kredi sahasında aktif bir rol alması ve bu sahayı takviye etmesi 
zaruretini doğurmuştur. Bu sebeple, tasarının 46 ncı maddesiyle Merkez Bankasına, orta vadeli 
senetlerin reeskonta veya avansa kabulü hususunda yetki verilmiştir. 

Açış piyasa işlemleri de, bu tasarı ile Merkez Bankacılığımıza getirilen önemli yeniliklerden 
biridir. 

Malûm olduğu üzere, hükümetler ve emisyon müesseseleri, ekonominin ihtiyacı olan iştira gü
cünün hacmini, muhtelif mekanizmaların istimali suretiyle ayarlamaktadırlar. Bu mekanizmalar
dan başlıcaları, mevduat karşılıkları ve disponibilite oranlarının ayarlanması, Devlet harcamaları
nın seyri, iskonto faizi politikası ve reeskont muameleleridir. Halen, Merkez Bankamızın tedavül 
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hacminin ayarlanmasında kullandığı vasıtalar, iskonto faizi politikası ve reeskont muameleleri
dir. Ancak, bu vasıtalar ağır işliyen bir sistemdir. Zaman zaman, piyasada, ekonomi içi veya 
dışı etkenlerle likidite darlığı veya bolluğu hissedilmektedir. Bu gibi durumların ekonomimize fazla 
tahribat yapmadan giderilebilmesi, Merkez Bankasının elinde, piyasaya süratle müdahale edebile
cek, gerektiğinde piyasaya aoele iştira gücü zerk edebilecek veya piyasada bulunan likidite fazlasını 
süratle massedebilecek vasıtaların bulunmasına bağlıdır. Reeskont mekanizması, yukarda da işa
ret edildiği üzere ağır işliyen bir sistem oduğundan, ileri Batı memleketlerinde olduğu gibi, Mer
kez Bankamızın da ihtiyaç vukuunda açık piyasa (Öpen Market) işlemleri yapma yetkisi ile teç
hizi gerekmektedir. 

Bu sebeple, tasarının 52 nci maddesi sevk edilmek suretiyle bankanın, 45 nci maddenin (a) 
ve (b) bendlerindeki 120 gün ve 9 ay vadeli senetlerle, Devlet iç İstikrazı, kamu idare ve müessese
leri ve anonim şirketlerin borsada kayıtlı tahvillerini alıp satabileceği hükme bağlanmıştır. 

Tasarının 5 nci ve geçici 8 nci maddeleri ile bankanın sermayesinin 15 milyon liradan 25 mil
yon liraya çıkartılması ve artırılan 10 milyon liraya tekabül eden hisse senetlerinin tamamının (A) 
grupuna tahsis edilmesi suretiyle, diğer memleketler Merkez Bankaları sermayelerindeki Devlet 
üstünlüğü genel prensibine uyulmuştur. 

Tasarının 51 nci maddesinde, 1715 sayılı Kanunun kamu sektörü müesseselerine Hazine kefa
letini haiz bonolar karşılığında kredi verilmesini icabettiren âmir hüküm kaldırılmakta, İktisadi 
Kamu Müesseselerinin mahsul ve hammadde alımlarının finansmanı için bu müesseselerin 9 ay 
vadeli bono veya Hazine kefaletini haiz bonolarının reeskonta alınması veya bunlar karşılığında 
avans verilmesi, bankanın ihtiyarına bırakılmakta ve banka, bu krediler üzerinde her türlü kon
trol yetkisi ile teçhiz edilmektedir. 

Bu müesseselere, çıkaracakları Hazine kefaletini haiz tahviller karşılığında, avans verilmesine 
cevaz veren hükme de tasarıda yer verilmemiştir. Merkez Bankasının bu muamelelerden mütevellit 
alacaklarının tasfiyesi için tasarıda ayrı bir hüküm sevk edilmiştir.' 

Bilindiği gibi, bütçe gelirlerinin 'tahsilatı, bu gelirlerden bir kısmının kanuni tahsil devreleri 
ve bir kısmının da tekemmüllerinin gerektirdiği iktisadi faaliyetlerin mevsim ve zamanları itiba
riyle, bütçe harcamalarına muvazi bir seyir takibedememektedir. Binaenaleyh, Hazinenin, bu se
bepten doğan geçici zamanlardaki nakit ihtiyacını karşılıyacak .başka kanuni imkânlara sahip kılın
ması, bir zaruret ve ihtiyacın neticesidir. 

Halen Hazinenin, mâruz sebeplerden doğan nakit ihtiyacını karşılıyan üç imkânı mevcuttur. 
Bunlar, her yıl bütçe kanunlariyle verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan ve banka ve kurumlar

ca satınalman Hazine plasman bonoları; 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin verdiği yetkiye 
dayanılarak çıkarılan Hazine bonoları ve Merkez Bankasının Hazineye açtığı kısa vadeli avanstır. 

Bu avans limiti, 1715 sayılı Kanunun ilk şeklinde, cari yıl genel bütçe masraf yekûnunun 
% 5 i iken, 27 . 4 . 1955 tarih ve 6544 sayılı Kanunla, cari yıl bütçe giderleri toplamının % 15 ine 
çıkarılmış, 24 . 2 . 1961 tarih ve 260 sayılı Kanunla yeniden % 5 e indirilmiş ve son olarak da 
29 . 4 . 1965 tarih ve 583 sayılı Kanunla % 10 a çıkarılmıştır. Tasarıda bu oranın tekrar % 15 e 
çıkarılması öngörülmektedir. 

Hazine plasman bonoları tatbikatının nakit ihtiyacına cevap vermemesi, diğer taraftan Merkez 
Bankasınca bu mevzudaki âmir hükümler çerçevesinde yaıpılagelmekte olan Hazine bonoları ve Ha 
zine kefaletini haiz bonolar ıskontosuna bu tasarı ile 'son verilmesi, Hazinenin nakit ihtiyacını kar-
şılıyaibilecek yegâne imkânın kısa vadeli avanstan ibaret kalması muvacehesinde, bu avans limitinin 
artırılması uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, 1715 sayılı Kanunun 38 ve 39 ncu maddeleri, Hazine kefaletini 'haiz bonolar ve 
Hazine kefaletini haiz tahviller karşılığında yapılacak emisyon limitinin tesbitini, sermayeleri 
4 milyondan aşağı olmıyan millî bankalar temsilcilerinden kurulu bir komiteye vermiş; ticari, sı
nai ve zirai senetlerle küçük sanat erbabı, esnaf ve madenci senetleri ve Hazine 'bonoları iskontosu 
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karşılığında yapılabilecek emisyon limitinin ise, ödenmiş sermayeleri 4 milyon liradan aşağı olmı-
yan bütün bankaların temsilcilerinden kurulu ikinci bir komite tarafından tesbitini derpiş etmiş
tir. Tasarı ile sevk edilen hükümlerin bir icabı olduğundan, tasarıda bu komitelere yer verilmemiş, 
emisyon limitlerinin tesbitinin, bankanın kendi yetki ve sorumluluğuna bırakılması uygun görül
müştür. 

Tasarının getirdiği önemli diğer bir yenilik de «Guvernörlük» müessesesidir. Merkez bankala
rının birbirleri arasındaki sıkı işmünasebetleri ve hepsinin çeşitli milletlerarası teşekküllerde üye 
bulunmaları dolayısiyle, devamlı dış temsil ve temas durumlarında benzerlik zorunluluğu ve ortaya 
çıkan protokol meseleleri, modern emisyon müesseselerinde olduğu üzere, «Genel Müdürlük» teş
kilâtı yerine «Guvernörlük» kuruluşu ihtiyacını öteden beri duyurmuştur. Bu itibarla, tasarının 
25 nci ve mütaakıp maddelerinde genel müdürlük yerine Guvernörlük teşkilâtı ikame edilmiştir. 

Tasarının personel statüsü ile ilgili 32 nci maddesi ile, «Banka memuru» deyimi tarif edilmiş, 
ayrıca bir emisyon müessesesi olan ve istikrar istiyen Merkez Bankasının bu hizmetinin ekonomik 
hayatta arz ettiği önem, Devletin iç ve dış ödemelerinin zamanında ve inkıtasız icrası zarureti 
göz önünde tutularak, banka memurlarının kurduğu veya kuracakları sendikaların, üyelerinin grev 
yapamıyacakları maddede sarahaten belirtilmiştir. 

Bu kanunla bankaya verilen ihtisas fonksiyonlarının gereği gibi yerine getirilebilmesini, memle
ketin ekonomik kalkınmasında uhdesine düşen önemli görevlerin ehliyetle yapılmasını ve müessesenin 
normal gelişmesini gerçekleştirebilecek meslekî formasyonu haiz kalifiye ve uzman eleman ihtiyacını 
sağlıyabilmek maksadiyle, tasarıda bankanın kendi bünyesinde uygun bir personel ücret rejimi ih
das edilmiştir. Bu rejimle ilgili 33 ncü maddede, Guvernör ve Guvernör yardımcılarının aylık üc
ret ve temsil ödeneklerinin Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunması, diğer personelin aylıklarının 
ise, kendilerini atamaya yetkili banka mercilerince, Bakanlar Kurulunca tesbit olunan yukarda 
mezkûr ücretler göz önünde bulundurulmak suretiyle tâyin olunması hükme bağlanmıştır. 

Yukardan beri yeni bir Merkez Bankası Kanununun hazırlanmasını gerektiren hukukî ve eko
nomik sebepler, yeni tasarının getirdiği yenilikler ve sebepleri izah olunmuştur. Tasarının 
hazırlanmasında, modern Merkez Bankacılığına hâkim olan anaprensipler, ileri Batı memle-
leketlerinin Merkez bankaları statüleri, memleketimizin arz ettiği özellikler ve 1715 sayılı Ka
nunun 38 yıllık tatbikatında görülen aksaklıklar göz önünde tutulmuştur. 

D) Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda Merkez Ban
kacılığı ve yeni bir Merkez Bankası Kanunu hazırlanması ile ilgili hükümler şöyledir : 

Birinci Beş Yıllık Plânda, doğrudan doğruya Merkez Bankacılığına temas olunmamakta ise 
de, Plânın, kredi politikası ile ilgili kısmında, kredilerin kalkman ekonominin ihtiyaçlarına 
yetecek şekilde ayarlanması için gerekli müesseselerin kurulması veya mevcut müesseselerde 
reform yapılması öngörülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Plânın 1966 ve 1967 yıllık programlarında, Merkez Bankasının kredi 
denetimi alanında etkisinin artırılması maksadiyle Banka Kanununda gerekli değişiklikle
rin yapılması öngörülmüş ve Bankaya, para -kredi politikasının yönetiminde koordinasyon sağ-
lıyabilecek yetkiler vermek amaciyle hazırlanacak tasarının aynı yıllar içinde kanunlaştırıl
masına çalışılacağı belirtilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise, para politikasının, Plânın öngördüğü ilkelere göre 
etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Merkez Bankası Kanununun bugünün şartlarına göre 
en kısa zamanda değiştirilmesi, Bankanın Hazine ve bankalar sistemi ile ilişkilerinin modern 
ekonomik ve malî anlayışa uygun olarak düzenlenmesi; Bankanın bankalar üzerinde kontrolünü 
artıracak, bankaların Merkez Bankası ile işbirliğini ve Merkez Bankasının bankalar üzerinde 
etkenliğini sağlıyacak tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1968 ve 1969 yıllık programlarında da, Plânda öngörü
len para ve kredi politikasının uygulanmasına imkân verecek yapının kurulabilmesi için 
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Merkez Bankası Kanununda yapılacak değişikliklerin aynı yıllar içinde sağlanması; ban
ka - kredi sisteminin işleyişini olumsuz yönde etkiliyen ve gelişmeyi engelliyen kanuni şartların 
düzeltilmesi ile ilgili bu çalışmalarda, öncelik sırasının, yeni bir Merkez Bankası Kanunu 
hazırlanmasına verilmesi derpiş edilmiştir. 

I I - Tasarının tümü hakkında bâzı temennilerimiz : 
Bilindiği gibi 7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci maddesi bankalarca, tasarruf mev

duatı sahiplerine kur'a ile ikramiye tertibi yetkisi vermektedir. Bunun saiki, vatandaşları 
tasarrufa alıştırmak, tasarrufu teşvik etmek ve bu yoldan memleket ekonomisinde banka plas
manlarını beslemektir. Ancak, ikramiye tertiplerinde bankalar aşırı ve bazan mübalâğalı rek
lamlarla haksız sayılabilecek rekabete gitmektedirler. Bankaların tevzi edebilecekleri ikrami
yelerin miktar, nispet, şekil ve şartları, mahiyet ve nevileri, her yıl Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesince, Türkiye Bankalar Birliğinin de mütalâası alınarak tesbit edilmektedir. Bu ta
sarı ile Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin görev ve yetkileri Merkez Bankasına devredil
diğine göre, bundan sonra hazırlanacak ikramiye plânlarında bu mahzurları bertaraf etmek üzere 
hassasiyet gösterilmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Tasarının 51 nci maddesinde, 1715 sayılı Kanunun kamu sektörü müesseselerine Hazine kefa
letini haiz bonolar karşılığında kredi verilmesini icabettiren âmir hüküm kaldırılmakta, iktisadi 
kamu müesseselerinin mahsûl ve hammadde alımlarının finansmanı için bu müesseselerin 9 ay va
deli bono ve Hazine kefaletine haiz bonolarının reeskonta alınması ve bunlar karşılığında avans 
verilmesi Bankanın ihtiyarına bırakılmakta ve banka, bu krediler üzerinde her türlü kontrol 
yetkisi ile teçhiz edilmektedir. 

Komisyonumuz, getirilen bu yeniliği peik uygun bulmakla beraber, bu kredilerin donarak sey-
yaliyetini kaybetmesi ihtimalini ve böyle bir dununun ekonomimiz üzerinde olumsuz etkisini göz 
önünde tutarak, bu kredilerin mevsimlik mahiyette olması prensibinin Hükümet ve kredi alan mü-
esseselerce hassasiyetle takibedilmesini ve böylece, bankanın ıbiıan önce, tasarının getirdiği yeni
liklere göre faaliyetini yürütmesini temenniye şayan bulmuştur. 

III - Maddeler hakkındaki görüşlerimiz : 

Madde 1. — Bu madde, bankanın kuruluş, unvan ve banknot ihracı imtiyazı ile ilgili olup, eski 
kanunun 1 nci maddesine mütenazır olarak sevk edilmiştir. Maddeye ayrıca ikinci fıkra olarak, 
bankanın bu kanunda sarahat bulunmıyan hallerde özel huikuk hükümlerine tabi olacağı yolunda 
bir fıkra ilâve edilmek suretiyle, tatbikatta zuhuru muhtemel tereddütlerin izalesi düşünülmüştür. 
Maddenin üçüncü fıkrasına göre bankanın ve banknot ihracı imtiyazının müddeti 1999 yılı so
nuna kadar devam edecektir. Bu müddetten 5 yıl evvel bankanın durumunun açıklığa kavuşması 
şarttır. Diğer bir deyimle, imtiyaz müddetinin son günü olan 31 . 12 . 1999 tarihinden 5 yıl ev
vele isabet eden 31 . 12 . 1994 gününe kadar bankanın geleceğinin belli edilmesi gerektir. Bi
naenaleyh bankanın ve banknot ihracı imtiyazının 1999 yılından sonraki durumunun en geç 31.12.1994 
tarihine kadar kanunlaştırılmak: 'suretiyle vuzuha kavuşturulmasını öngören madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde eski kanunun 3 ve 4 ncü maddelerine muvazıi olarak hazırlanmıştır. 
Maddenin getirdiği başlıca yenilik, bankanın yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas edebilme 
yetkisidir. 

ıBunun sebebi, döviz geliri ile ilgili çalışmalarda bulunabilmeık, dış münasebetlerin tanzimi 
zımnında, beynelmilel teşekküller ve muhabirlerle yakın münasebetlere girişerek temin edilen kre
dilerle ilgili müzakerelere iştirak ve bunun uygulanmasını takibetmök gibi vazifeleri yapmakta 
olan Merkez Bankasının, bu vazifelerini daha salim esaslar dairesinde yürütebilmesi için banka
nın dışarda temsilcilikler ihdası zaruretidir. 

Madde, bu gerökçe ile aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Madde, eski kanunim 45 nci maddesine kısmen tekabül etmekte olup, batnikanm, 
Merkez bankalarının katıldığı 'Milletlerarası malî, iktisadi ve meslekî teşekküllere üye ve hissedar 
olarak kaıtılmasiyle ilgilidir. 

Banka, dünya merkez bankacılığı içindeki .yerimi ve fonksiyonlarını, gereği gibi muhafaza 
ve idame 'ettirebilmek için bu teşekküllere katılmak zorunluluğunda olduğundan, madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede, bankanın temel görev ve yetıkilerd gösterilmiştir. 
Madde, eski kanunun 2, 49, 50, 35 - 37 nci maddeleri ile 2279 sayılı Ödünç Para Verme Kanunu

nun 9 mcu ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 ve 47 nci maddelerine mütenazır olarak ha
zırlanmıştır. 

Merkez bankalarının geriliş anlamda temel görevleri, «para .kredi politikasını, Hükümetçe izle
nen ekonomik hedeflere uygun bir tarzda gerçekleştirmeye çalışmak» şeklimde belirtilebilir. 

Para - kredi politikasında, esas alınan iki hedeften birincisi, ulusal para değerini korumak 
ve bunu sağlamak amaciylle, para hacmini, konjonktüre göre ayarlamak; ikincisi, kredileri, ulu
sal ekonc-ıminin yararına ve Devletçe izlenen amaçlara göre yöneltmektir. 

Böylece, Merkez bankalarınım para tedavülünü tanziim ve /kontrol görevleri genişilıemiş ve görev
lenin yapılımıaısı içim gerekli araklar 'gelişmiş ve bunlara 'yenilileri ıclMlenımıilşitir. 

Hüküimetlleır, ibütçe ve DeviLelt borçları allanın-la izledikleri genel politika ve Hazine mevcutla
rınım kullllanılıış şieiküli İle paına - kreıdi harekeftlieri üzerinde ve idojlaylı lollıarak, Merkez Bankalarının 
izılıediklleri politika füzorlindıe 'etkili 'Offimaktadiırlar. 

Bu nedenle, imali politika ile para - kreıdi politikası 'arasımda tam bir koordinlaısyon sağlanması 
büyük öneım taşır. 

Para - lk;re|dli politikasının uygulanması ve kont.roılfunlda, yetki ve sorumlulukların ıdeğiişilk ımerci 
ve Jkjuımluışlllaırda kliması ve Mıenkez Bankasının sadece klâsik ve mudultüıu kontrol iımkânılarına sıahip 
bulunıması, bamkanlın para - kredli pollilfcikaismıln uygulanması ve kıontrolunıda, t/aım letkilli olmasını ön-
lemdktedliir. Kanun tasarısında, ıbıu yetki ve sorum lıulukllarm ve para - kreıdi alanılnıdaki uygudlamanm 
bir elde ıtoplanlması sağlanmıştır. 

Gerçekten, para - kreıdi politikasının uygulama ve komıtrol ısioruıniıkıluğunıu taşıması öngörüJıen 
Merkez Bankasına 'bu yetkilerin toplamımsaı, pıara -kreıdi konusunda gerekli tedbirlerin süratle lalrn-
masını sağlıyaıc aktır. 

Madde 'bu esalsflıar göz önünde bulundurfiılimaık ou'idtliıylle baızırlandığı iiiçindiır ki, bankaya yeni gö
revler verilmiştir. Ancak 'maddenin '(II) numaralı fukra&iindıa (d) 'benldinin ilk oümlıesi, Bankalar 
Kanununun 47 ncÜ maddesinin, Banka ıKreıdileıriırıJi Tıanizim Komitesine verdiği ıgörevlerlle iiigiüıi olup, 
bu görevi 'banka yerine gdtineedktlir. İkindi elümlieise taksitlli satışlar, imaılî kuramlarım yatırnm ve 
kredileri ve özel sıdktör talhviılıleriyllıe ilgilidir. 

Bu konuda, Tüdkiiıye'miim lilktisadi santiarı ıgöz önünıde 'tutullarak, bankanın gtereMi gömdüğü hal
lerde müdaibalo eitmıeısiiı ve banikaya ibu hususta takdir haıklkı taın'iınıması ımaksaidiyJie, birinci cüni/lie so
nundaki «ayarlamaya» kelimesinin! Kcayarilar:»; ikinci cümle sonundaki «.... tesbitine matuf karar
lar alır.» ibaresinin ise «... teslbitinie matuf kararlar lalıabilir» ışekMlnde değiştirilJmıesli suretiyle mad
de tâdilden kabul olumım'uştur. 

Madde 5. —• Bu madde 'banikanın sermayesi vo ıhiısıse sıenetllieriylo üllgilliıdir. Bankanın sermayesi 
15 milyondan, ;25 ımüiliyon liraya 'çıkarıllmakıtıa ve ısevk /edilen 'geçici 8 imci mıaldde iiılle de 'autundan 
10 milyon liraya tekabül idden Ihlilsıse demetlerinim 'tamamının Hazinleye tahsis edilmesi öngöırülllmek-
tedir. 

Bu suretle diğer memleketler M'erkez Bankaları seırımayelierıindeki Devlet üsjtünlllüğü gemıeil pren
sibine uyulmuştur. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. —• Bankanın hissıe senetlerinin nevini gösteren bu madde ayınlen kalbul ıddilmiştir. 
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Madde 7. —• Eski kamumun 25 nai maddealinıe tekabül eden ve hisse senetlerinin sınıflarını mu
hafaza elden ibu madde aynen kabul olunmuştur. 

Maldde 8. — .12. •— Bu muaddeller, muhtelif hisse senetölıerMln smıflaır itlilbariyile tahsis şeklini ve 
hisse senetlerlinidekii sınıf değiştilkliğinli 'göstermekte »oOnıp, 'eski Ikanıunun 2>6, 27, 29, 30, 33 ıneü mad
delerime tıelkaıbüll etimıekltedir. Maddeler aynen kabul ledillmüşljiır. 

Madde 13. — Bu madde, <banikanın 'teşkilât ve organlarını gösteırimlefcte ofJup, Baınlkanın Müdür
ler Kurulu yeıfrne Banka .Meclisini, Genel Müdürlük yenine Guveı^örîiüğü tikaımıe etmektedir. Bu de-
ğtişikllM'eriin sıebepilerine, Hükümiet taısantsı gerekçesinde ıdeğliinilımiş oTjmalklıa ıberalber, ayrıca ilgMli 
ımaddeler gerekçelerinde de ıtemaıs olunmuştur. Mıadde aynıen kalbuıl edümiştlir. 

Maldde 14. — Bu «ıadde, Banika Geneli Kurulunun Itıeşlkilli 4!ıe <oy (haıklkı ve GenleH Kurulda temsile 
ait hülküımLeıli ihtiva dtmıektedir. EsM kanunun 58 inici maddestadeki oy Ikısrtılaıntması, gerek sıertma-
ye ajrtırıllması ve geneksie artırılan sermayenin Hazineye italhsis tedliflımiş bulunması s'elberilıeriyle kal-
dırı'lımıştır. Madde laynlen ikabul edilUmiştir. 

Maldde 15. — Bu madde, anonim şirketlıer genel ıkuruıllarmın görev ve yetkiHerfine mütenazır 
olarak, »eısfkii kanunun 69 mcu maddesi hükmüne vuzuh verMmek ısuıretiyle tanzim ledillmiş olup, ay
nıen kalbu'l ıejdjj]imi§(tlir. 

Maldde 16. — Bu »mıaddede, ıbanlka esas mukavelesinin yürürlüğe ıkonlmıası, bu mulkavelenin de
ğiştirtmesi ve bankanın Itasfiyesiine ailt usuılıler gösterilmişltir. Banka, ıkanunılia kurulmuş bfiır <an'o-
niım şirket olduğu ükjin, görevleri 'de nazara (alınarak esas mulkavelenin yürürllüğıe ikonlması, Genel 
Kurulun tasvibine ve Bakanlar Kurulu Kararına bağlı tutulmuştur. Esas nıulkavelıeide yapılacak 
değişikilikler de aynı usule ItâJbi olaeaktıır. 

Bu maddenin, <eskii kanunun 60 neı maddesinde bâzı dleğıişMıklıer yapılmak ve »bu maddeye bâzı 
hükümler ilâve 'edilımek suretiyle tanzim «edildiği göııüllmıüş ve madde aynen İkabul ^edilmiştir. 

Madde 17. — Bu madde hükmünle göre, Genel Kurul Başkanı Guvernördür. Tasarının 19 neu 
maddesinde, Banlka Meclisli Başkainilığı görevi de Guvornöre verillmiişıtir. Bu birlleşjiimin gterıekeesti 
aşağıda 19 neu maddede açıklanmıştır. Guvernörlük ve Banıka Meclisinle ait gerekçe keza 19 neu 
ve 25 nci maddielteırde gösterilmiştir. Madıdenlm aynen Ikalbulüne ikarıar verilımiştlir. 

Madde 18. — Madde, hissedarların temısil edecekleri oy adeldi ile i l g id i r . Eski kanunun 62 nci 
'maddesine tekabül eden (bu maldde aynen kabul'•edilmiştir. 

MaJddc 19. — Eski kanundaki İdare Meclisi. 23 sayılı Kanunla Müdürler Kuruluna inkılâJbet-
misti. Müdürler Kurulu üyeleri, sınıflar itibariyle ayrı ayrı tâyin ediliyor veya seçiliyorlardı. 
Slö'z konusu 23 sayılı Kanun halen mülga olup, Müdürler Kurulu sistemi İde terk edillerk, bunun 
yerine Yönetim Kurulu sistemi getirilmiş ise de, 1'7L5 sayılı Kanunla kurulmuş tolan Bankanın 
ayrıca biir İdare Heyeti bulunmakta ve bu heyet, tasarı ile de muhafaza edilmektedir. Bu itibar
la, Müdürler Kurulu bu tasarıda Banka Meclisi alarak isimlendirilmiş ve üye adedi 6 ya indi
rilerek, genel esaslara da uygun olarak üyelerin nepdinin Genel Kurulca seçimi esası benimsen
miştir. 

Maddenin 2 nci fıkralsmda Banka Meclisine üye olacaklarda aranan nitelikler gösterilmiştir. 
Bu meyanda, Banka Meclisimde üye 'olacakların başka bir işle ve ibil'hass'a ticaretle iştigal ede-
•memeleıır, 'bankalar ve şirketlerde hissedar olamamaları 'bu "görevin önemli icaplaırmdandır. 

Ancak, 2 nci fıkranın sonlarında «kazanç amacı gütmiysn kooperatif ortaklığı» ridan, kâr 
amacı gütmeyen kooperatif ortaklıklarının kastedildiği anlaşılmaktadır. Zira 'bu ortaklıklar üye
lerine ristuırn dağıtalbilmektedir. Dağıtılan risturnun ıda kârla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu 
bakımdan Komisyonumuzca fıkradaki «kazanç» kelimesi kaldırılarak, yerine ticari kazancı ifa
de edecek şekilde «kâr» kelimesi ikame edilmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında Banka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, bankacılık 
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veya iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olma] an şartı aranmaktadır. Haddiza
tında, bıı görevi yapabilecek üyelerde, tecrübe ile birilikte ehliyet ve vasıf da önemli okluğun
dan, 'maddenin bu hükmünün tatbikinde kolaylık sağlamak ve hükmü daha kuvvetlendirmek 
amaciyle fıkra, Komisyonumuzca «Banka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, bu görevi 
billgi ve tecrübe bakımından yapabilecek ehliyet ve vasıflara sahliboknaları şarttır» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 
• 4 neü fıkra ile Banka Meclisi Başkanlığı Gııvcrnörc verilim iştir. Böylece banka yönetiminde 

icra organının başı durumunda bulunan Güveni ör, karar organı olarak çalışan Banka Meclisinin 
de Bıaışikanhğı g-örevinü ifa edecektir. 

Bilindiği üzere, anonim şirketler hukuku, iktisadi ve ısınai büyümeye ayak uydurarak devamlı 
bir gelişme içindedir. Önce gelişmiş Batı memleketleri kanunlarının son akıma uyarak anonim 
şirket ve banka genel müdürlerini «Başkan - Genel Müdür - Presiıdent - Direeteur General» hali
ne getirmiş bulunduğunu bcOirtmck gerekir, icra ve karar organının tek 'kişi başlkanılığmda ça
lışmasının lehinde bulunanlar, her iki organ aracındaki muvazene ve uygun çalışmanın faydasın
dan vsıöz etmektedirler. 

Memleketimlizdeki tatbikata gelince; önce 23 sayılı Kamımla getirilen bu sisteimc göre, ikti
sadi Devlet Teşekkül!erinin idare meclislerine, g-mel müdürlerin başkanlık yapması öngörülmüş
tür. Bilahara çıkanları 440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu, 23 sayılı Kanunun getir
diği usulü benimsemiştir. Halen teşelkikıül genel ın'iiidürleri, idare meclisi yerine ikame olunan 
«Yönetim Kurulu.» mm başkanlığını da yapmak'ad iri ar. Parlâmentomuzun 'da benimsediği hu
kukî akım, genel müdürlük ile «idare Meclisi» veya «Müdürler Kurulu» veyahut da «Yönetim 
Kurulu» olarak ifade olunan karar organı başkn.nılığınınbl.ri^ştrvrilmesi yolundadır. 

iktisadi Devlet Teşekkülü olmıyan ve para •• kredi politikasını yürüten Merkez Bankası için, 
konu ayrıca önem arz etmeiktedÜr. 

Dünya /memleketleri merkez bankalarının büvük çoğunluğu guvernörlükle idare edilmekte
dir'. Bir defa guvernöriüğün memleketimizde kabul olunmasına karar verildikten sonra, bunun 
yabancı memleketi erdeki tatbikata uygun olarak tanzimi gerekir, guvornör, yabancı mevzuatta 
hemen daima karar organının da başındadır. Esasen, Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa, İtailya, 
feveç ve Avusturya gibi ileri Batı memleketleri Merkez Bankalarında- guvernörler banka im ce
lisi erine başkanlık etmektedir] er. 

Memleketimizde, getirilen tasarı (ile Merkez Bankası, Hükümetle istişare halinde para ve kre
di politikasını yürütecektir. Guvemor Hükümetle müştereken kararlaştırılan politikayı yürüt-
mek)le ısorumiludur. Bu sebepledir ki, 2'6 ncı maddenin 2 ne i fıkrası 2 No. lu bendi ile banka mec
lisi kararlaınna karşı guvernöre temhir, yeniden müzakere ve ıhattâ Maliye Bakanının hakemliğine 
müracaat etme 'gibi yetkiler tanınmaktadır. 

Bu maddenin son fıkrasında, banka meclisi üyelerinin aylıkları ile tazimiinatlannm Bakanlar 
Kurulunca tesbit edileceği hükme bağlanmıştır. Banka meclisi üyelerine maaştan ayn olarak taz
minat verilmesi eisası, 1715 ısayılı Kanunun 69 ncu maddesinde de mevcut idi. Sonradan ısıdar 
olunan 440 sayılı Kanunun 29 ncu ve geçici 5 ne i maddeleri gereğince ve bu mevzuda Bakanlar 
Kurulunun Kararı ile aynea bir görevi ollmıyan üyelere 1 750 lira tazminat verilmesli kabul edil 
mistir. 

Memleketin ekonomik hayatında önemli bir görev ifa eden Merkez Bankası Banka Meclisi üye
lerinin yüksek öğrendm görmüş ve bu görevi bilgi ve tecrübe bakımından yapabilecek ehliye*" ve 
vasıflara sahibolmaları bu tasarı ile öngörülmüş bulunduğu gibi, belirtilen evsaftaki kişilerin, 
özel bir kanuna dayanmadıkça, banka dışında görev almaları ve ticaretle iştigal etmeleri de ya
saklanmıştır. Bu durum karşısında kendilerine, haiz oldukları formasyon, tecrübe ve ifa ettilderi 
önemli görev dolayısiyle halihazırda olduğu gibi, maaşlarından ayrı olarak bir tazminat veril
mesi zaruri bulunmaktadır. Madde arz olunan değişikliklerle komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Madde 20. — Bu maddede, meclis üyelerinin görev süreleri ve yenilenmeleri hükme bağlanmış
tır. Bu hükümlere göre meclis üyelerinin 1/3 her yıl değişecek ve bu suretle her yıl mecliste eski 
ve dolayısiyle tecrübeli üyeler ile yeni üyelerin bir arada bulunması sağlanmış olacaktır. Madide 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu madde, banka meclisi toplantıları, kararlar ve oylamadan çekilmeye ilişkin 
hükümleri getirmektedir. Maddenin ilk fıkrasında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 
nci maddesinin 3 No. lu bendine gönderme yapılarak, üyelerin iştirak edemiyecekleri müzakere
ler açıklanmıştır. İkinci fıkrada 'banka meclisinin toplantıları yalnız çağrıya bağlanmış ve toplan
tı için mutat en az toplantı zamanları belli edilmiştir.' 

Bu gibi meclislerin muayyen zamanlar içinde toplanmaları ve lüzumu halinde başkaca top
lantıya davet edilmeleri mutatdır. 

Aynı maddede, üyelerin gündem dışı görüşül mestini istedikleri hususların, Guvernörün de ka
tılması halinde o toplantı,, aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınabileceği hükme bağ
lanmıştır. Gündem, Guvernörlükçe hazırlandığına göre, böyle bir hususun gündeme^ alınıp alınmı-
yacağı Guvernörün ihtiyarına kalmaktadır. Halbuki bir hususun görüşülmesi ve karara bağlanması 
banka meclisince de uygun görülebilir. 

Bu itibarla, banka meclisi bir hususun mütaakıp toplantı, gündemine alınmasına veya alınma
masına karar verebilmelidir. 

Maddenin son fıkrası hükmü Guvernör yardımcılarına, oy. hakkı olmaksızın meclis toplantıları
na katılma hakla tanımaktadır ki, icra organının en yakın yardımcısı olan bu kişilerin meclis top
lantılarını takip ve gerektiğinde sorumlu kişiler olarak müzakerelere yardımcı olabilmeleri öngörül
müştür. 

Yukarda arz olunan sebeplerle 21 nci maddenin 2 neti fıkrası, «Banka meclisi toplantıları An
kara'da yapılır. Lüzumu halinde başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Toplantılar, Guvernörün 
çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılır. Gündem Guvernörlükçe düzenlenir. Üyelerin 
gündem dışı görüşülmesini istedikleri hususlar, Guvernörün de katılması halinde aynı toplantıda 
gündeme alınır ve görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar veri
lebilir» şeklinde düzeltilerek madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Tasarının bu maddesi, banka meclisinin görev ve yetkilerini saymaktadır. Bu mad
dede esas itibariyle Merkez Bankacılığı bakımındian meclise verilen görev ve yetkiler yanında, mad
denin 12 No. lu paragrafı ile banka meclisinin, bu kanunla kararına bağlı konular ve Guvernör
lükçe tetkik've tasvibe sunulacak sair hususlar hakkında da meclise karar alma yetkisi tanınmış ve 
böylece meclisin yetkileri genişletilmiştir. 

Bu gerekçe ile madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Bu madde ile bankanın denetleme kurulu, eski kanunun 72 nci maddesinde gös

terilen murakabe komisyonu yerine kâim olmaktadır. Eski kanunda, (A) sınıfı hissedarlarının 
hiç murakıbı olmadığı, (D) sınıfı hissedarlarının ise 2 murakıbı bulunduğu halde, tasarıda bu mad
de ile (A) sınıfına bir denetmele kurulu üyeliği tahsis olunarak, diğer üyeliklerin sermaye bakı
mından azınlıkta bulunan hisse sınıfları tarafından seçilmesi esasının benimsendiği görülmüştür. 

Maddenin üçüncü fıkrasındaki «Süresi» kelimesi, cümlenin gelişi itibariyle «Süreleri» 
olarak değiştirilmek suretiyle madde kabul edilmiştr. 

Madde 24. — Bu maddede, denetçilerin görevleri ve yasakları açıklanmaktadır. Denetçilerin 
gösterilen görevleri mutat görevlerdir. Kurul üyeleri banka kârına iştirak edemiyeceklerdlir. Eski 

\ • kanunun 73 ncü maddesi hükmü de aynıdır. 
Madde komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 
Madde 25. — Bu madde ile eski kanunun 77 nci maddesindieki banka umum müdürü yerine 

«Guvernör»,, umum müdürlüğü yerine « Guvernör lük» ikâme edilmektedir. Bu değişikliğin sebebi, 
Merkez bankalarının birbirleri arasındaki sıkı iş münasebetleri ve hepsinin çeşitli ınilleterarası 
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teşekküllerde üye bulunmaları dolayısiyle devam\ dış temsil ve temas durumlarında benzerlik 
zorunluluğu ve ortaya çıkan protokol meseleleri ıin halli olup, esasen bütün modem emisyon 
müesseselerinde bu tâbir kullanılmaktadır. Madde, bu gerekçe de nazara alınarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — Bu madde, eski kanunun 75 ve 77 nci maddelerine kısmen tekabül etmekte olup, Gu-
vernörün görev yetkilerini göstermektedir. Maddede Guvernörün temsil yetkisinden bahsedilir

ken «İçerde ve dışarda» denilmiş ve bu tâbire vu;uh verilmek için, libare «Yurt içinde ve dışında» 
sekline getirilerek madde kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bu maddede Guvernörlükle ba ;daşamıyacak durumlar, yasaklar halinde gös
terilmiştir. Bu maddedeki «Kazanç» amacı gütmi en kooperatif ortaklığındaki «Kazanç» yerine 
yukarda 19 ncu maddede açıklanan sebep dolayısiyle «Kâr» kelimesi ikâme edilerek maddie ka
bul edilmiştir. 

Madde 28. — Bu maddede, Guvernörün geçici olarak görevinden ayrılması veya göreve mâni 
bir durumun sonradan ortaya çıkmış bulunması halleri gösterilmektedir. Madde aynen kabul 
olunmuştur. 

Madde 29. — Bu maddeye göre Guvernörün üç yardımcımı bulunması gerekmektedir. Mezkûr 
maddede, Guvernör yardımcılarında aranacak nitelik, yardımcıların atanmaları ve görevleri tan
zim edilmiş ve ayrıca tabi olacakları yasaklar da gösterilmiştir. Bu yasaklar Guvernörün tabi ola
cağı yasakların aynıdır. 
Madde aynen kabul olunmuştur. 

Maddie 30. — 1715 sayılı Kanunun 76 nci mad leşinde gösterilen idare heyeti, tasarının bu mad
decinde yönettim komitesi olarak ifade edilmiş vo aynı maddede ayrıca komitenin görevleri sa
yılmıştır. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MadcTe 31. — Bu madde, bankanın merkez ve şubeleri ve bankmot Matbaası teşkilâtı ve görev
leri ile bu şubeler ve Bankmot Matbaası Yönetim Komitesinıin kuruluş ve görevlerinin yönetme
liklerle tesbit edileceğini göstermektedir. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

'Madde 32. — Tasarının 32' nci maddesinin 3 ncü fıkrasında, banka memurlarının kurduğu 
veya kuracağı «sendikalar hakkımda 624 sayılı Devlet Personeli Sendikalları Kanununun hü
kümleri uygulanacağı tasrih edilmiştir. Haddizatında hu kanunun hangi kişileri kapsadığı ve hangi 
kişilerin Ibu kanuna göre sendika kuracakları Ibiıinei maddesinde gösterilmiştir. Bu kanunun şü
mulüne giren sendikalar greiv yapamamaktadırlar. Atfın da bu maksatla yapıldığı anlaşılmakta
dır. Filhakika Merkez Bankası hizmetle rinde grev halhis konusu olmamak gerekir. Zira para ve 
•kredi politikasını kalkınma plânları ve yıllık programlara uygun toir tarzda yürütmek; Hükümet
le müştereken millî paranın iç ve dış değerini konuma amaciyle gerekli tedbirleri almak; 'banknot 
ihracı imtiyaz mı tek elden kullanmak; Hükümetin veznedarlığını yapmak; yalbancı paraların esas 
kurları ile altın ve dövizlere 'bankaca uygulanacak alış ve satış fiyatlarını tesı'bit etmek; kamhiyo 
denetlemesini ve dış ticaret rejimi tatbikatını yapmak ve saire gibi önemli görevlerde ıgrevin doğu
racağı büyük mahzur ve tehlikeler meydandadır. '275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 20 nci maddesinde, Anayasanın 47 nci maddesinin 2 nci fılkrasma müsteniden grev ve 
lokavt yasakları gösterilmiştir. Bilfarz, bu madde nin 7 numaralı paragrafında noterlik hizmetlerin
de ıgrev yasaklanmıştır. Bankanın yukarda anılan ve bir kısmı zikredilmiş bulunan görevleri, noter 
hizmetleriyle mukayese edilemiyecek derecede önemli olduğu cihetle, 20 nci maddedeki yasağın 
Ibarika hizmetlerinde de uygulanması kaıçınılmaz bir zarurettir. Bu itibarla, maddenin 3 ncü fıkrası 
«15 . 7 . 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesi banka hizmetlerinde de uygulanır.» su
retinde değiştirilerek kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Madde 33. — Bu kanunla bankaya verilen ihtisas fonksiyonlarının gereği gilbi yerine getirile-
Ibilmesini, memleketin ekonomik kalkınmasında uhdesine düşen önemli görevlerin ehliyetle yapılma-
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sini ve müessesenin normal gelişmesini gerçekleştirebilecek meslekî formasyonu haiz kalifiye ve uz
man eleman ihtiyacını sağlıyabilmek mıaksadiyle, tasarıda bankanın kendi 'bünyesine uygun bir 
personel ücret rejimi ihdas edilmiştir. Bu rejimle ilgili 33 ncü maddede, ıguVernlör ve guvemör yar
dımcılarımın aylık ücret ve temsil ödeneklerinin Bakanlar Kurulu kararı ile teslbit olunması, diğer 
personelin aylıklarının ise, kenJdilerini atamaya yetkili banka mercilerince, Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunan yukarda mezkûr ücretler göz önünde bulundurulmak suretiyle tâyin olunması husu
sunu hükme bağlıyan madde aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 34. — Banka personeli, 3059 sayılı Kanunla Emelkli Sandığı ile ilgilendirilmiş (bulunmak
tadır. Tasarının 34 ncü maddesi ile bu ilginin devamı sağlanmış ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 15 nci maddesine atıf yapılarak kesenekler bu maddedeki esaslara tâbi tutulmuştur. Mad
de -aynen kaibul 'edilmiştir. 

Madde 35. — Bu maddenin ilk fıkrası ile sır saklama hükmü sevk edilmiştir. Gerçi 7129 sayılı 
Bankalar Kanununun 74 ncü maddesinde de böyle bir hüküm mevcut ise de, banka mensuplarının 
ğiörevTerini yapmaları sırasında öğrenebilecekleri sırların önemi nazara alınarak sır saklama hük
mü bu tasarıya ayrıca alınmıştır. Bankalar Kanununun mezkûr 74 ncü maddesinde, Bankadan ayrıl
ma halinde sır saklama mükellefiyeti üç yıl olarak sınırlandırılmışken, Merkez Bankasının fonksi
yonlarının hususiyeti itibariyle tasamda böyle bir sınırlamaya gidilmemiş ve sır saklama yükümlü
lüğü devamlı bir hale getirilmiştir. 

Bu mükellefiyetin müeyyidesi tasarının 68 nci maddesinde gösterilmiştir. Maddenin 3 ncü fık
rasında banka mensuplarının vazifelerini ifa sırasında, bankaya verebilecekleri zararlar nazara alı
narak mensuplarının malî mesuliyeti gösterilmiştir. Madde aynen kaibul edilmiştir. 

Madde 3'6. — Bu maddenin ilk fıkrası bankanın çıkardığı ve çıkaracağı, banknotların tedavü
lünü mecburi kılmakta ve ayrıca, bunların hudutsuz ödeme kudretini haiz olduğunu hükme bağla
maktadır. Maddenin ikinci fıkrası, tasarının 45, 46, 48, 50, 51, 52 ve 53 ncü maddelerinde gösteri
len muameleler dolayısiyle 'bankaya banknot ihracı yetkisi tanımaktadır. Bunlar, senet ve vesi
kaların reeskonta veya avansa kabulü, orta vadeli reeskont ve avans işlemleri, talhvil karşılığı avans, 
Hazineye kısa vadeli avans, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren katma 
(bütçeli idarelerin 9 ay vadeli bonolarının veya Hazine kefaletini "haiz bonolarının ıskontoya ve 
avansa kabulü, açık piyasa işlemleri ile altın ve dövizle ilgili işlemlerdir. 

Eski kanunun 15 nıci maddesine kısmen takabül eden bu madde aynen kaibul edilmiştir. 
(Madde 37. — 3'8. — Bu maddelerde, tedavülde bulunan banknotların yeni bir emisyonla değiş

tirilmesi, eskimiş ve yıpranmış banknotların tebdili ve tedavülden kaldırılan banknotlarla kulla-
mlaımıyacak bir hale gelmiş banknotlarını yok edilmesi ve Hükümetçe çıkarılacak mıadenî paralarla 
ilgili hükümler yer almaktadır. 38 nci madde, madenî para çıkarılması' için bir kanuna ihtiyaç gös
termektedir. 

Eski kanunun 10, 17, 18, 19 ncu maddelerine paralel olarak düzenlenmiş bulunan maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Banka meclisince teslbit edilecek reeskont, iskonto ve faiz hadleri ile açık piyasa 
politikasının şartları, altın ve döviz alış ve satış fiyatları gibi hususların kamuya ıduyurulması 
gerektiği nazara alınarak bu madde ile ilân mecburiyeti vaz'edilmiştir. Bu ilânların Resmî Gazete 
ile yayımı da ayrıca öngörülmüş bulunmaktadır. Madde aynen kabul olunmuştur. 

Madde 40. — Kanuni karşılıklar ile faiz oranlarının tesbiti ve banka kredilerinin düzenlenmesi 
konularında bankaya verilen görev ve yetkileri kapsamakta olan bu madde, para - kredi konu
sunda tasarının getirdiği en mühim yeniliği ihtiva etmektedir. Bu maddenin gerekçesi, Hükü
met tasarısının gerekçesinde ve 4 ncü madde ile ilgili gerekçede geniş şekilde izah olunduğu üze
re, para - kredi politikasının uygulanmasında ve kontrolunda, değişik merci ve kuruluşların yet
ki ve sorumluluklarında olan para - kredi kontrol vasıtalarının, Merkez Bankası uhdesine veril-
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mesi ve bu suretle bankanın, klâsik ve mahdut 'kontrol imkânlarının dışında, yeni ve modern 
kontrol yetkileri ile teçhiz 'edilmesi ve para - kredi sahasında bankanın tam; etken olmasını sağ
lamaktadır. 

Maddenin II numaralı paragrafının ((d) bendi sonundaki «tespit eder» kelimeleri, bankanın bu 
benddeki yetkilerini lüzumu halinde kullanmasını teıninen ve 4 ncü maddede yapılan değişikliğe 
paralel olarak «tesbit edebilir» şekline getirilmiş ve muaddel şekil k|abul edilmiştir. 

Madde 41. — Maddede üç bölüm halinde, bankanın Hükümetle olan müımseibetleri düzen
lenmiştir. Banka, Hükümetin malî ve ekonomik miüşavir ligini, malî ajanlığını ve haznediarlıgmı 
yapacaktır, Maddede, bankanın eskiden beri yaptığı görevler, sarahaten zikredilnijişıtîr. Banka, 
milletlerarası bâzı müesseselerin ( Milletlerarası para fonu, Milletlerarası imar ve Kalkınma Ban
kası, Milletlerarası Kalkınma Birliği, Avrupa Tediyeler Birliği v.s. gibi) ajanı olduğu için ve di
ğer taraftan iki taraflı anlaşmalar ve konsorsiyum^ ilgili bütün tatbikat ve mjaılî, iktisadi ve 
ticari anlaşmaların uygulanması ve bunlara ilişkin döviz hesaplarının da bankada temerküz et
miş bulunması itibariyle bu gibi anlaşmaların müzakerelerinde, bankanın da tem/sil edilmesi zaruri 
görülerek, majddenin I No.lu fıkrasında sevk edilen hüküm,, komisyonumuzca da olumlu karşılanmış 
ve madde tüm olarak kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Maliye Bakanlığına bankanın işlem ve hesaplarını teftiş ve murakabe yetkisi ve
ren bu mjadde, komisyonumuzca aynen kabul olunmuştur. 

Madde 43. — Bu maddenin 1 nci fıkrası hükmüne göre bankalar, yıllık bilançoları ile kâr ve 
zarar hesaplarını belli bir devrede bankaya vermekle yükümlü tuıtulm|uşlarfdır. Bu hüküm, Ban
kalar Kaınununun 51 nci maddesi 3 ncü Merasında yer almışsa da konusu ve bankanın fonksiyon
ları itibariyle bu maddede yer alması faydalı görülmüştür. Maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, 
Merkez Bankasının diğer bankalardan bilgi isteme yetkisiyle ilgili olup, 1715 sayılı Kanunu, 
3 Ocak 1963 tarihli ve 142 sayılı Kanunla değiştiren ek 1 nci maddesinden nakledilmiş olduğu 
görülmektedir. Maddenin son cümlesinin yenilik taşıdığı anlaşılmakta ve bankaya iktisadi bakım
dan ağırlığı «lan bir görev verilmektedir. Bu hükm,e göre banka, ticaret bankalarının malî du
rumlarını takip ve tetkik edebilecek ve gerektiğinde bunlar hakkındaki mütalâalarını Maliye Ba
kanlığına teklifleri ile birlikte bildirebilecektir. Madde aynen kabul olunmuştur. 

Madde 44. — Risk santralizasyonu ile ilgili bu madde, eski kanunun ek 1 nci maddesine mü
tenazır olup, !banka müşterilerinin kreldi ve risklerinin 'toplanması ve bankalara bildirilmesi hak
kındaki hükümleri ihtiva etmektedir; ikinci fıkrada, bu işlem ve kayıtların gizliliği, ancak ilgili 
bankaların, müşterilerinin veya kredi isteklerinin kredi ve risk durumları hakkında aydınlatılabi-
leceği belirtilmektedir. Madde aynen kjabul edilmiştir. 

Madde 45. — Bu madde, eski kanunun 38 nci maddesinin 1 ve 2 nci fışralarma mütenazır ola
rak hazırlanmış olup, getirdiği yenilik, küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerinin se
netleri ile sanayici - madenci senetlerinin ve zirai senetlerin toplamını, 120 gün vadeli ticari se
netler toplamı ile takyideden hükmün kaldırılmış olmasıdır. Bu maddeye istinaden yapılacak ik-
razatm limiti, tasarının 54 ncü maddesi gereğince Banka Meclisince tesbit olunacaktır. 

Madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 46. — Tasarının getirdiği en mühim yeniliklerden biri olan bu madde, Merkez Ban

kacılığımız tatbikatına orta vadeli kredi mekanizmasını ithal etmektedir. İleri Batı ülkelerinde sı
nai kalkınmanın âmillerinden biri olan, ekonominin çeşitli alanlarında teçhizat]anma ve modern
leşmeyi temin eden orta vadeli kredi sistemine, kalkınma devresine girmiş olan memleketimizde 
de şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Ancak bu sahada çalışan kredi müesseselerinin, artan bu 
ihtiyaca cevap verebilecek hacımda malî kaynaklarla teçhiz edilememesi, ticaret bankalarımızın 
kısa vadeli kaynaklarını bu alana, vâdenin uzunluğu dolayısiyle tahsis edememeleri, Merkez Ban
kasının bu konuda aktif bir rol alması ve bu sahayı takviye etmesi zaruretini doğurmuştur. Bu 
sebeple, tasarının 46 nci maddesi ile bankalar tarafından tevdi edilecek, vâdelerine en çok 5 yıl 
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•kalmış olan en az iki imzalı senetlerin reeskont veya avansa kabulü mümkün olacaktır. Sınai kal
kınmamıza büyük ölçüde yardımcı olacağı anlaşılan bu sistemi getiren madde aynen kabul olun
muştur. 

Madde 47. — Bu maddede, banka sermayesi ve ihtiyat akçeleri toplamının % 10 u ile tahdide-
dilmiş olan reeskont senet ve vesikalarından, tek senet ve tek vesika kasdedilmiş, maddenin ikinci 
fıkrası ile, aynı imzaları taşıyan mütaaddit senet ve vesikaların da bir senet ve bir vesika gibi 
aynı limit dâhilinde kabulüne cevaz verilmiştir. Bu itibarla madde, Komisyonumuzca, aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 48. — Bu maddede muayyen şartlarla bankalara avans verilmesi hususu kabul edilmiş 
olup, bankaların portföylerinde mevcut ve madde vasıfları gösterilen taihvilleri mukabilinde avans 
almaları maksadı öngörülmüştür. Madde, ayrıca, bankaların kendi ihraç ettikleri tahviller mukabili 
avans almalarını önlemektedir. Bu hüküm, bankaların ihraç ettikleri kendi tahvillerinin avans işlem
lerine mevzu olmalarını önlemiye matuf Olduğu cihetle, Komisyonumuzca madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 49. — Bu maddede banka merkez ve şubeleri Iskonto Komiteleri ve bunların görevleri yer 
almakta olup aynen kabul edilmiştir . 

Madde 50. — Bu madde eski kanunun 34 ncü maddesine tekabül etmektedir. Ancak, bu tasarı 
ile Hazine bonoları reeskontu tatbikatına son verilmiş olduğundan, bu imkândan mahrum kalan 
Hazinenin nakit ihtiyacını karşılamak maksadiyle, eski metindeki limitin % 10 dan % 15 e çıka
rıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 51 .— Tasarı, 51 nci madde ile mühim bir hüküm ve yenilik getirmiştir. Bu madde hük
mü ile 1715 sayılı Kanunun kamu sektörü müesseselerine Hazine kefaletini haiz bonolar karşılığında 
kredi verilmesini gerektiren âmir hüküm kaldırılmakta iktisadi kamu müesseselerinin mahsul ve ham 
madde alımlarının finansmanı için bu müesseselerin 9 ay vadeli bono veya Hazine kefaletini haiz 
bonoların reeskonta alınması veya bunlar karşılığ'nda avans verilmesi bankanın ihtiyarına bırakıl
makta ve banka, bu krediler üzerinde her türlü kontrol yetkisi ile teçhiz edilmektedir. 

Madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Bu madde, tasarının getirdiği önemli yeniliklerden biridir. «Açık piyasa işlem
leri» yapmakla görevlendirilen Merkez Bankası, böylece, birçok ileri Batı memleketlerindeki emis
yon müesseselerinin haiz olduğu en etkili para - kredi kontrolü vasıtalarından biriyle teçhiz edil
mektedir. Halen Merkez Bankasının elinde bulunan iskonto faizi politikası ve reeskont işlemleri 
gibi klâsik para - kredi kontrol vasıtaları, ağır işliyen bir mekanizma olduğundan, zaman zaman 
piyasada hissedilebilecek likidite darlığı veya bolluğu olaylarının ekonomimize fazla tahribat yap
madan ğiderilebiknesi bu yolla mümkün olacaktır. Bu itibarla Merkez Bankasının elinde piyasaya 
süratle müdahale edebilecek, gerektiğinde piyasaya acele satınalma gücü zerk edebilecek veya piya
sada bulunan likidite fazlasını süratle massedebilecek araçların bulunması gerekmektedir. Bu sebep
ledir ki, ileri Batı memleketlerinde olduğu gibi, Merkez Bankamızın da ihtiyaç vukuunda açık pi
yasa işlemleri yapma yetkisi ile teçhizi gerekmiş ve tasarıya bunu sağlıyacak hükümlerin konul
duğu müşahede olunmuştur. 

Ancak, maddenin (b) paragrafında, Devlet iç istikrazı, kamu idare ve müesseseleri tahvilleri 
ile anonim şirketlerin borsada kayıtlı tahvillerinin bankaca alınıp satılması hükme bağlanırken, 
anonim şirketler için 20 milyonluk ödenmiş sermaye kaydı konulmuştur. Ekseri anonim şirketlerin 
sermayeleri nazara alınarak ödenmiş sermayesi 10 milyon lira olan bir anonim şirketin tahvillerinin 
de alınmasında bir mahzur mütalâa edilmemiş ve hattâ bu makaniamanm daha geniş bir alanı 
kapsamasını temin bakımından fayda görülmüş olduğundan, 20 milyonluk, limit, 10 milyona indi
rilmek suretiyle madde tadilen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S, Sayısı : 799) 



— 20 -

Madde 53. — Bu maddedeki hükümler, 1716 ısayılı Kanunun 35, 36, 51 ve 52 nci maddeleriyle 
söz konusu kanuna ek 3133, 3902 ve 5256 sayılı kanunlarla bankaya verilen altın ve dövizle ilgili 
görevleri toplu bir halde aksettirmektedir. Madde komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Tasarının 45, 46 ve 48 nci maddeleri gereğince bankanın yapacağı ikrazların en 
yüksek haddi ile kredi nevilerine göre limitlerinin tesbit yetkisinin banka meclisine verilmesi esası
nı getiren bu madde komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 55. — Bu maddeye göre Banka, Banka Meclisince tesbit edilecek başkaca bankacılık işlemle
ri yapabilecektir. Bu maddenin ikinci fıkrası bir yenilik getirmekte, bankaya, şubelerinin bulunduğu 
yerlerde açılıalbileoek bankalararası takas odaları iislemlerine nezaret yetkisi vermektedir. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Bu maddede bankanın yapamıyacağı işlemler gösterilmiş olup, 1715 sayılı Kanu
nun 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 noi maddelerine mütenazır bulunmaktadır. Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 57, 58, 59, 60. — Bu maddelerde, bankanın hesap dönemi, bilanço, kâr ve zarar hesabiy
le yıllık rapor, provizyonlar ve hususi ihtiyat akneleri ve kârların dağıtımı şekli gösterilmiştir. An
cak, 60 nci maddede «% 200» şeklinde gösterilen oran, ilgili mevzuatta düzenlenmiş olduğu şekilde 
«iki aylık maaş tutarı» suretinde değiştirilerek, maddeler kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Madde, Türk parası kıymetinin değiştirilmesi halinde altın ve dövizlerin yeniden 
değerlendirilmesine ilişkindir. 

3133 ve 5256 sayılı kanunlara muvazi olarak düzenlenmiş olan madde, aynen kabul olunmuş
tur. 

Madde 62. — Eski Kanunun 97 nci maddesini aksettiren madde, aynen kabul olunmuştur. 
Madde 63. — Bu madde, 1715 sayılı Kanunun 84 ncü maddesine tekabül etmekte olup aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 64. — 1715 sayılı Kanunun 92, 94 ve 96 nci maddelerini aksettiren madde aynen kabul 

olunmuştur. 
Madde 65. — Bu maddede, Merkez bankasınca yedek bankınotlar ile eskimiş ve yıpranmış ban-

kınotlarm nakillerinde kıymet esası üzerinden navlun ödenmesinin bankaya tahmil edeceği malî kül
fetin yüksekliği göz önünde tutularak, bu nakillerde ağırlık üzerinden navlun tarifesi uygulan
ması esası hükme bağlanmış ve madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 66, 67. — 66 nci madde banka defterlerini resmî belge saymaktadır. 67 nci madde ise, 
banka ve bankayla işlem yapanlar için kolaylık sağlamak amaciyie ikametgâh yönünden tebligata 
ve salâhiyete taallûk ve 1715 sayılı Kanunun 65 nci maddesine tekabül etmektedir. Maddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Bu madde tasarıyla ilgili cezai müeyyideleri göstermekte olup, aynen kabul 
olunmuştur. 

Geçici 1 - 8 nci maddeler : 
ıBu maddeler, tasarının, kanunlaşması halinde tatbikatına ilişkin olup aynen kabul olunmuş

tur. 
Madde 69. — Bu madde, yürürlükten kaldırılan kanunları ve kanun maddelerini saymış ve son 

fıkrası ile de yürürlükteki kanunların bu tasarıya aykırı hükümlerinin (banka hakkında uygula/nmı-
yacağına dair genel bir hüküm vaz'etmiştir. 

Ancak, 1715 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası A. Ş. nin, 
23 sayılı Kanunun yürürlüğe konulmasiyle, bu Kanunun şümulüne açıkça girmediği görülerek 
sonradan yayınlanan izahnamede bankanın ismen zikredilmiş bulunması muvacehesinde Banka İda
re Meclisi, Müdürler Kuruluna inkılâp etmiştir. 

3659 sayılı Kanuna tabi bulunan banka, 3460 sayılı Kanun kapsamına girmediğinden, bir İk
tisadi Devlet Teşekkülü sayılmamıştır. 
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3460 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 440 sayılı «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müessese
leri ve İşıtirakleri Hakkında Kanun», 34 ncü maddesinin 1 No. lu paragrafiyle, bankayı bu kanun 
hükümleri dışında bırakmıştır. 

468 sayılı «"İktisadi Devlet Teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun», bankayı bu kanunla düzenlenen denetim usulüne tabi kılmamış olup, banka
nın denetimini, Anayasanın 94 ncü maddesinde söz konusu Millî Bütçenin incelenmesi yoliyle 
T. B. İM. ıMeclisine bıralkmıştır. 

Ancalk, bu kanun, ıbir tanımlama kanunu olmadığı halde, bankayı bir kamu tüzel kişisi saymış
tır. 

Bankanın 440 sayılı Kanun dışında bırakılması ve 468 sayılı Kanunla ayrı bir denetime tabi 
tutulması, bankanın nevi şahsına münhasır bir teşeikkül olmasından ileri gelmiştir. 

Bu tasarının 1 nci maddesi hükmüne göre, banka bir anonim ortaklıktır; bu kanunda sarahat 
bulunmıyan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Bu balkımdan, taşanının, banka mensuplariyle ilgili 35 nci maddesinin gerekçesinde, bankanın 
bir özel hukuk tüzel kişisi olduğuna da işaret edilmiştir. 

Haddizatında (bir anonim şirket olan banka, özel hukuk tüzel kişisidir. Kendisine verilen bâzı 
kamu hizmetleri dolayısiyle yaptığı tasarrufların âmıme mevzuatına tabi olması, bankanın bu hüvi
yetine tesir etmiyeoektir. 

Bu durumda, bankanın hukukî statüsünün kesinlikle belirtilmesi ve tatbikatta tereddütlere 
meydan verilmemesi bakımından, tasarının, 69 ncu maddenin birinci fıkrasından sonra «12 . 5 . 1964 
tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası hükmü banka hakkında uygulanmaz» 
yolunda bir fıkra ilâve edilerek madde bu ilâve ile kabul edilmiştir. 

Madde 70. 71. — Yürürlük ve yürütmeye ilişkin bu maddeler aynen kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 70 nci ve mütaakıp maddeleri gereğince tasarının Genel Kurulda müstaceliyet ve 
takdimen (öncelikle ve ivedilikle) görüşülmesi Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. İşbu karar 
gereğince tasarının görüşülmesinin teminini arz ve teklif ederiz. 

Başkan 
Erzurum 
C. Önder 

Adana 
A. Karcı 

Bursa 
K. Önadım 

Başkanvekili 
Sivas 

31. K. Palaoğlu 

Ankara 
M. Kâzım Coşkun 

Çorum 
H. İncesulu 

İzmir 
1. Gürsan 

Sözoü 
Manisa 

31. Dülge 

Bilecik 
Söz hakkım mahfuzdur 

1. Selçuk Çakıroğlu 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Diler 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Kâtip 
Gümüşane 

S. Özcan San 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Hatay 
T. Köseoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu» 
tasarısı 

KISIM - I 

Kuruluş, temel görev ve yetkiler, sermaye 

Kuruluş ve unvan 

MADDE 1. — Türkiye'de bankınot ihracı 
imtiyazına münhasıran sahip ve bu kanunda 
yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere «Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası» unvanı al
tında anonim şirket olarak bir banka kurul
muştur. 

Banka, bu kanunda sarahat bulunmıyan 
hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Bankanın ve bankınot ihracı imtiyazının 
müddeti 1999 yılı sonuna kadar devam eder. Bu 
imtiyazın müddeti bitmesine beş yıl kalıncaya 
kadar uzatılabilir. 

Bu kanunda, «Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası», (Banka) olarak ifade edilmiştir. 

Merkez ve şubeler 

MADDE 2. — Bankanın merkezi Ankara'
dadır. 

Banka, Banka Meclisinin karariyle ban
kınot matbaası kurabilir ve memleketin ge
rekli görülen şehirlerinde şubeler açabilir. 
Aynı suretle, içerde ve dışarda muhabirler te
min edebilir. 

Bankanın bu husustaki kararları Maliye 
Bakanlığına bildirilir. 

Banka, keza Banka Meclisinin kararı ve 
Maliye Bakanlığının muvafakatiyle yabancı 
memleketlerde temsilcilikler kurabilir. 

Üyelikler ve iştirakler 

MADDE 3. — Banka, Merkez bankaları
nın katıldığı Milletlerarası malî, iktisadi ve 
meslekî teşekküllerde Banka Meclisinin kara
riyle üye olabilir ve Hükümetin muvafakatiyle 
bu gibi teşekküllere hissedar olarak katılabilir. 

Temel görev ve yetkiler 

MADDE 4. — I - Bankanın temel görevleri 
bu kanun hükümlerine göre : 

M. Meclisi 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİ M Sİ 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kaimim» 
tasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

Temel görev ve yetkiler 

MADDE 4. — I - Bankanın temel görevleri 
bu kanun hükümlerine göre : 
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(Hükümetin Teklifi) . I 

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma 
plânları ve yıllık programlara uygun bir tarz
da yürütmek; 

b) Hükümetle müştereken millî paranın 
iç ve dış değerini korumak amaçlariyle gerekli 
tedbirleri almak; 

c) Millî paranın hacım ve tedavülünü, bu 
kanun gereğince düzenlemek; 

d) Bankalara ödünç para verme işlerini, 
bu kanunda yazılı sınırlar içinde yüklenmek
tir. 

Hükümet, gerektiğinde para ve krediye iliş
kin tedbirlerin alınmasında, Bankanın görü
şünü alır. 

Banka özellikle, bu kanun hükümlerine 
göre, Hükümetin malî ve ekonomik müşavir- | 
lik, malî ajanlık ve haznedarlık görevlerini I 
ifa eder. 

II - Bankanın temel yetkileri : 
a) Türkiye'de bankınot ihracı imtiyazı 

tek elden bankaya aittir. 
b) Banka kendi işlemlerinde uygulıyacağı 

reeskont, iskonto ve faiz hadlerini tesbit eder. 

c) Ödünç para verme işlerinde ve mev
duat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz oranları ile temin edilecek sair menfaat
lerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet 
ve âzami hadlerinin ve mevduatta vâde müd
detlerinin tâyini ve bunların yürürlük zaman
larının tesbiti; bankaların taahhütlerine karşı 
bulunduracakları umumi disponibilitenin as
gari oranı ile bankaların umumi disponibili-
teden başka Banka nezdinde açılacak hususi 
bloke hesapta nakden tesis etmekle mükellef 
oldukları munzam karşılık oranlarının tâyini 
maksadiyle Yüksek Plânlama Kurulu yoliyle 
Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunur. 

d) Kalkınma plânları ve yıllık program
ların hedeflerine uygun olarak banka plasman
ları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından 
tanzim tedbirleri ittihazına ve umumi kredi 
hacmi ile umumi kredi hacmi içinde 
muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve 
mevzular itibariyle tevezzüü tarzını 
ayarlamaya ve taksitli satış yapan kurum J 
ve kuruluşların kredi şartlarının, malî ku
rumlarca yapılan yatırımların nevi ve miktar- | 

(Geçici Komisyonun değistirisi) 

a) Para ve kredi politikasını, Kalkınma 
plânları ve yıllık programlara uygun bir tarzda 
yürütmek; 

b) Hükümetle müştereken millî paranın iç 
ve dış değerini korumak amaçlariyle gerekli ted
birleri almak; 

c) Millî paranın hacim ve tedavülünü, bu 
kanun gereğince düzenlemek; 

d) Bankalara ödünç para verme işlerini, bu 
kanunda yazılı sınırlar içinde yüklenmektir. 

Hükümet, gerektiğinde para ve krediye iliş
kin tedbirlerin alınmasında, Bankanın görücünü 
alır. 

Banka özellikle, bu kanun hükümlerine göre, 
Hükümetin malî ve ekonomik müşavirlik, malî 
ajanlık ve haznedarlık görevlerini ifa eder. 

II - Bankanın temel yetkileri : 
a) Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı tek 

elden Bankaya aittir. 

b) Banka kendi işlemlerinde uygulayacağı 
reeskont, iskonto ve faiz hadlerini tesbit eder. 

c) ödünç para verme islerinde ve mevduat 
kabulünde alınacak ve verilecek âzami faiz oran
ları ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tah
sil edilecek masrafların mahiyet ve âzami had
lerinin ve mevduatta vâde müddetlerinin tâyin 
ve bunların yürürlük zamanlarının tesbiti; ban
kaların taahhütlerine karcı bulunduracakları 
umumi disponibilitenin asgari oranı ile bankala
rın umumi disponibiliteden başka Banka nezdin
de açılacak hususi bloke hesapta nakden tesis 
etmekle mükellef oldukları munzam karşılık 
oranlarının tâyini maksadiyle Yüksek Plânlama 
Kurulu yoliyle Bakanlar Kuruluna tekliflerde 
bulunur. 

d) Kalkınma plânları ve yıllık programla
rın hedeflerine uygun olarak banka plasmanla
rı üzerinde keyfiyet ve kemiyet halamından 
tanzim tedbirleri ittihazını ve umumi kredi hac
mi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif kredi 
nevilerinin sektörler ve mevzular itibariyle te
vezzüü tarzını ayarlar ve taksitli satış yapan ku
rum ve kuruluşların kredi şartlarının, malî ku
rumlarca yapılan yatırımların nev'i ve miktar
larını ve verilen kredilerin şartlarının, özel sek
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(Hükümetin Teklifi) 
larını ve verilen kredilerin şartlarının, özel sek
töre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak 
tahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarının tes-
bitine matuf kararlar alır. 

III - Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Millî para ile altın ve yabancı para

lar arasındaki muadeletin (Parite) tâyininde, 
Hükümetçe Bankanın mütalâası alınır. 

b) Bankalar Kanununun uygulanması ile 
veya alelıtlak bankacılık ve kredi mevzuları ile 
ilgili hususlarda Hükümetçe istenecek istişarî 
mütalâaları verir. 

c) Bankalar ve diğer malî kurumlarla il
gili kuruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri 
hususunda karar alma yetkisi Hükümete ait 
olanların tasfiyeleri hakkında karara varılma
dan önce Bankanın mütalâası alınır. 

Banka, bu kanunla kendisine verilen yetki
leri, kendi sorumluluğu altında müstakil ola
rak kullanır. 

Bankanın sermayesi, hisse senetleri 

MADDE 5. — Bankanın sermayesi 25 000 000 
lira olup, her biri yüz liralık 250 000 hisseye 
ayrılmıştır. Bu sermaye, Hükümetin tasvibiyle 
artırılabilir. Hisse senetlerinin itibarî kıymet
leri 100, 200, 500, 1 000, 5 000 ve 10 000 lira
lıktır. 

Hisse senetlerinin nevi 

MADDE 6. — Bankanın hisse senetleri na
ma yazılıdır. 

Hisse senetlerinin sınıflaı°ı 

MADDE 7. — Hisse senetleri (A), (B), (C) 
ve (D) sınıflarına ayrılmıştır. 

(A) Sınıfı hisse senetleri 

MADDE 8. — (A) sınıfı hisse senetlerinin 
her biri en az 100 hisseliktir. Bu sınıf hisse se
netleri münhasıran Hazineye aidolup, serma
yenin yüzde ellibirinden aşağı düşemez. 

(B) Sınıfı hisse senetleri 

MADDE 9. — (B) sınıfı hisse senetleri Tür
kiye'de faaliyette bulunan millî bankalara tah
sis edilmiştir. 

24 — 
I (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

töre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tah
villerin miktar, faiz ve satış şartlarının tesbitine 
matuf kararlar alabilir. 

III - Bankanın başlıca müşavirlik görevleri: 
a) Millî para ile altın ve yabancı paralar 

arasındaki muadeletin (Parite) tâyininde, Hü
kümetçe Bankanın mütalâası alınır. 

b) Bankalar Kanununun uygulanması ile 
veya alelıtlak bankacılık ve kredi mevzuları ile 
ilgili hususlarda Hükümetçe istenecek istişari 
mütalâaları verir. * 

c) Bankalar ve diğer malî kurumlarla ilgili 
kuruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri husu
sunda karar alma yetkisi Hükümete aidolanlann 
tasfiyeleri hakkında karara varılmadan önce 
Bankanın mütalâası alınır. 

Banka, bu kanunla kendisine verilen yetkile
ri, kendi sorumluluğu altında müstakil olarak 
kullanır. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 
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(C) Sınıfı hisse senetleri 

MADDE 10. — Hisse senetlerinden en çok 
15 000 adedi, (C) sınıfı hisse senedi olarak, 
millî bankalar dışında kalan diğer bankalarla 
imtiyazlı şirketlere tahsis edilmiştir. 

(D) Sınıfı hisse senetleri 

MADDE 11. — (D) sınıfı hisse senetleri 
Türk Ticaret müesseselerine ve Türk vatandaş
lığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edil
miştir. 

Hisse senetlerinde sınıf değişikliği 

MADDE 12. — Banka, hisse senetlerinin bir 
sınıftan diğer bir sınıfa nakli hususunda vu-
kubulacak talepleri derhal sonuçlandırır. Hisse 
senetlerinin bir sınıftan diğer bir sınıfa nakli 
için hiçbir komüsyon alınmaz. 

(O) sınıfı hisse senetleri miktarı, hiçbir veç
hile bu kanunla kabul edilmiş olan miktarı aşa
maz. 

KISIM : II 

Bankanın teşkilât ve organları 

Teşkilât ve organları 

MADDE 13. — Bankanın teşkilâtı aşağıdaki 
şekildedir : 

A) Hissedarlar Genel Kurulu, 
B) Banka Meclisi, 
C) Guvernörlük, 
D) Denetleme Kurulu, 
E) Yönetim Komitesi, 
F) Merkez ve Şubeler Iskonto Komiteleri, 
G) Şubeler, 

BÖLÜM - I 

Genel Kural 

Oy hakkı 

MADDE 14. — Bankanın pay saJhiplıeri def
terinde. yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Ge
nel Kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul, her 
yıl Bankta Esas Mukavelesi tüle tesbit edilen va-

M. Meclisi 
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MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynen kabul edilmiştir. 
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kitte toplanır. Her on hisseye sahibdlan veya bu 
miktar hisseyi temsil elden kimse bir oya malik
tir. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 15. — Genel Kurul aşağıdaki görev 
ve yetkileri haildir : 

1. Banka Meclisi tarafından verilen yıllık 
rapor ile Denetleme Kurulu raporunun tetkiki; 

2. Bankanın bilanço, kâr ve zarar hesabının 
tetkiki ile karara bağlanması; 

3. Banka Meclisi üyelerinim ve Denetleme 
Kurulunun ibrası; 

4. Sermayenin artırıllması; 
5. Esas mukavelede değişiklik yapılması; 
6. Bankanın tasfiyesi hakkında karar veril

mesi; 

Banka Esas Mukavelesi ve tasfiye 

MADDE 16. — a) Banka, Esas Mukavelesi, 
Genel Kurulun tasvibi ve Bakanlar Kurulu ka-
raniyle yürürlüğe ğitfer. Esas Mukavelede ya
pılacak değişikliklerde bu hükme taJbidir. 

b) Bankanın, birindi madde ile tesibit edi
len müddetin bitiminden evvel tasfiyesi hakkın
da alınacak olan kararlar, Bakanlar Kurulunun 
tasvibi ide Banka tarafından yapılan taahhütle
rin kanun dâhilimde tamamen ifa edilmesi şatftiy-
le muteberdir. 

Gerek Esas Mukavelede değişiklik yapılma
sı ve gerek tasfiye hakkında karar aknaJbilmesi 
için, Genel Kurulda üçte ilki çoğunluk şarttır. 

Başkanlık 

MADDE 17. — Genel Kurula Guvernör baş
kanlık eder. 

Temsil 

MADDE 18. — Hissedar olmıyanlar, Genel 
Kurulda vekil olarak biriden fazla oy temsil ede
mezler. 

«ÖLÜM - II 

Banlkıa Meclisi 

Kuruluş 

MADDE 19. — Banka Meclisi Guvernör ile 
Genel Kurulca seçilecek altı üyeden kurulur. 

(Ciccici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 15. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş 
MADDE 19. — Banka Meclisi Guvernör ile 

Genel Kurulca seçilecek altı üyeden kurulur. 
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Üyelerin görevleri, özel bir kanuna dayanma
dıkça, banka dışında teşrii, resmî veya özel her 
hangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka bu 
üyeler, ticaretle uğraşamıyacakları gibi, banka
lar ve şirketlerde de hissedar olamazlar. Hayır 
dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve eğitim iş
lerine matuf vakıflardaki görevler ve kazanç 
amacı gütmiyen kooperatif ortaklığı bu hüküm 
dışındadır. 

Banka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim 
görmüş, bankacılık veya iktisat ve maliye alan
larında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Guvernör, Banka Meclisi başkanıdır. 
Banka Meclisi üyelerinin aylıkları ile tazmi

natları Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Banka 
Merkezi dışımda oturanların, Meclis toplantıla
rına katılmak için katlanacakları yol giderleri 
Bankaca ödenir. 

Görev süresi 

MADDE 20. — Banka Meclisi üyelerinin gö
rev süresi, üç yıldır. 

Her yıl Meclis üyelerinim üçte biri yenilenir. 
Birinci ve ikinci yıl sonunda Banlka Meclisinden 
ayrılacak üyeler ad çekme ile tesbit edilir. 

Süreleri biten üyelerin yeniden seçilmeleri 
caizdir. 

Toplantılar, kararlar ve oylamadan çekilme 

MADDE 21. — Banka Meclisi üyeleri, ken
dileriyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 245 nci mıaJdde3İnin 3 ncü bendinde göste
rilen derecelerde akrabalık veyahut menfaat 
bağı bulunan kişilere ilişkin kredi konularına 
dair müzakerelere iştirak edemezler ve oylama
ya katılamazlar. 

Banka Meclisi toplantıları Ankara'da yapı
lır. Lüzumu halinde başka bir yerde de toplantı 
yapılabilir. Toplantılar, Guvernörün çağrısı ile 
veya üyelerden dördünün yazılı isteği ile yapı
lır. Gündem, Guvernörlükçe düzenlenir, üyele
rin gündem dışı görüşülmesini istedikleri husus
lar Guvernörün de katılması halinde aynı top
lantı, aksi takdirde bir sonraki toplantı günde
mine alınabilir. 

Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin 
katılmasliyle toplanır ve mevcut üyelerin çoğun-
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Üyelerin görevleri, özel bir kanuna dayan
madıkça, banka dışında teşrii, resmî veya özel 
her hangi bir görev ile birleşemez. Bundan baş
ka bu üyeler, ticaretle uğraşamıyacakları gibi, 
bankalar ve şirketlerde de hissedar olamazlar. 
Hayır dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve 
eğitim işlerine matuf vakıflardaki görevler ve 
kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu 
hüküm dışındadır. 

Banka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim 
görmüş, bu görevi bilgi ve tecrübe bakımından 
yapabilecek ehliyet ve vasıflara sahibolmaları 
şarttır. 

Guvernör, Banka Meclisi Başkanıdır. 
Banka Meclisi üyelerinin aylıkları ile taz

minatları Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 
Banka Merkezi dışında oturanların, Meclis top
lantılarına katılmak için katlanacakları yol 
giderleri Bankaca ödenir. 

MADDE 20. — Aynen kabul edilmiştir. 

Toplantılar, kararlar ve oylamadan çekilme. 

MADDE 21. — Banka Meclisi üyeleri, ken
dileriyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 245 nci maddesinin 3 ncü bendinde gös
terilen derecelerde akrabalık veyahut menfaat 
bağı bulunan kişilere ilişkin kredi konularına 
dair müzakerelere iştirak edemezler ve oyla
maya katılamazlar. 

Banka Meclisi toplantıları Ankara'da yapı
lır. Lüzumu halinde başka bir yerde de top
lantı yapılabilir. Toplantılar, Guvernörün çağ
rısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılır. 
Gündem, Guvernbrlükce düzenlenir, üyelerin 
gündem dışı görüşülmesini istedikleri husus
lar, Guvernörün de katılması halinde aynı top
lantıda gündeme alınır ve görüşülür; aksi tak
dirde bir sonraki toplantı gündemine alınması
na karar verilebilir. 
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Tuğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, 
Başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş 
sayılır. 

Guvernör Yardımcıları, Banka Meclisi top
lantılarına, oj hakları olmaksızın katıHaMir-
ler. 

Banka Meclisinin görev ve yetkileri 

MADDE 22. — Banka Meclisinin görev ve 
yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

1. Tedavüldeki banknotların, gerektiğinde 
yeni bir emisyonla değiştirilmesi ile tedavülden 
kaldırılma ve yokedillme şartlarının tâyini; 

2. Kendi işlemlerinde uygulıyacağı rees
kont, Iskonto ve faiz hadleri ile ücret ve komis
yonların tesbiti; 

3. Bu kanunun 4 ncü maddesinin II numa
ralı paragrafının (c) bendindeki teklifler ile 
(d) bendinde gösterilen hususların karara bağ
lanması ; 

4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şart
lan ile reeskont ve avans limitlerinin tesbiti; 

5. Dördüncü madde gereğince tesbit edilen 
muadelet© (Parite) istinaden yabancı paraların 
fcsas kurları He aütm ve dövizlerin Bankaca uy
gulanacak alış ve satış fiyatlarının tâyini; 

6. Bankanın yıllık kadrolarının onaylan
ması; 

7. Bankanın idare, teşkilât ve hizmietlerdne 
ilişkin olarak Yönetim Komitesince hazırlanan 
YönettanelMlerin onaylanması; 

8. Banka ihtiyacı için gayrimenkul satına-
lmması veya iktisabı ve Bankanın mâliki bulun
duğu gayrimenkullerin gerektiğinde satılması 
hakkında karar alınması; 

9. Yönetmeliklerle kabul edilen hadler üs
tündeki meblâğlara ve kıymetlere ilişkin sulh, 
ibra ve terkin konularında karar verilmesi; 

10. Bankanın yıllık faaliyet rakorunun, bi
lanço, bütçe ve kâr ve zarar hesaplarının ve Ge
nel Kurul gündeminin hazırlanması; 

11. Yönetmelikle tâyinleri Banka Meclisi
ne bırakılan Banka personelinin atanması ve 
Bankayı ilzam edeceklerin imza yetkilerinin be-
lirtdılmıesi; 

28 — 
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Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin 
katılmasiyle toplanır ve mevcut üyelerin ço
ğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halin
de, Başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edil
miş sayılır. 

Guvernör Yardımcıları, Banka Meclisi top
lantılarına, oy hakları olmaksızın katılabilir
ler. 

MADDE 22. — Aynen kabul edilmiştir. 
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12. Yulkarılki fıkralar dışında, bu kanunda 
Banka Meclsinin kararma bağlı konular ve Gu-
vernörlükçe Mflrik ve tasvibe sunulacak sair hu
suslar hakkında karar alınması. 

BÖLÜM - III 

Dejnıetlleanıe Kurulu 

Kuruluş, süre ve nitelik 

MADDE 23. — Deneticine Kurulu 
aşağıdaki şekilde seçilir : 

üyeleri 

1. (A) sınıfı hissedarınoa bir üye, 
2. (B) ve (O) sınıfı hissedarlarınca iki üye, 
3. (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye. 
Sınıflara ait her hisse, bir oy sahibidir. 
Denetleme kurulu üyelerinin görev süresi İM 

yıldır. 

Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin 
yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhase
be alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şart
tır. 

Görev ve yasaklar 

MADDE 24. — Denetleme Kurulu, Banka
nın bütün muamele ve hesaplarını denetler. Gu-
vernörlük, Denetleme Kurulunun talebedeceği 
bütün malûmat ve vesikaları vermekle yüküm
lüdür. Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi ol
mayıp, mütalâalarını yazılı olarak Banka Mec
lisine bildirir ve bir kopyasını da Maliye Ba
kanlığına verir. Kurul yıl nihayetinde muamele 
ve hesaplar hakkında haarlıyacağı raporu Ge
nel Kurula arz eder. 

Denetleme Kurulu üyeleri, Bankanın kârına 
iştirak edemezler. 

Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücret, 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Banka Mer
kezi dışında oturanların katlanacakları yol gi
derleri Bankaca ödenir. 

(Geçici Komisyonun değiştir işi) 

Kuruluş, süre ve nitelik 

MADDE 23. — Denetleme Kurulu üyeleri 
aşağıdaki şekilde seçilir : 

1. (A) sınıfı hissedarlarınca bir üye, 
2. (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca iki üye, 
3. (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye. 

Sınıflara ait her hisse, bir oy sahibidir. 
Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri 

iki yıldır. 

Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin 
yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhase
be alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları 
şarttır. 

MADDE 24. — Aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - IV 

Guvernıörlük 

A) GUVERNÖR 

Atanma, nitelik ve görev süresi 
MADDE 25. — Guvernör, Banka Meclisinin 

teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile beş 
yıl süre için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden 
atanması caizdir. 

Guvernörün yüksek öğrenim görmüş, maliye, 
iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrü
be sahibi olması şarttır. 

Görev, temsil ve yetki 

MADDE 26. — Guvernör, en yüksek icra 
âmiri sıfatiyle bankayı sevk ve idare ve içerde 
ve dışarda temsil eder. 

Guvernörün yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Bu kanun hükümlerinin ve Banka Mec

lisi tarafından alınacak kararların yürütülme
sini sağlamak; 

2. Bu kanunla Bankaya verilen görevlerin 
ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve ge
rekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Banka 
Meclisine tekliflerde bulunmak, 

Banka Meclisi kararlarına muhalefeti halin
de Guvernör, kararın icrasını tehir ve mütaakıp 
toplantıda yeniden müzakeresini talebedebilir. 
Acele hallerde, Banka Meclisi, Guvernörün da
veti üzerine toplanarak, ihtilâf konusu olan işi 
tekrar görüşür. Guvernör ile Banka Meclisi 
arasında mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, 
Maliye Bakanı hakemlik eder. 

Yasaklar 

MADDE 27. — Guvernörlük görevi, özel bir 
kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşriî, res
mî veya özel her hangi bir görev ile birleşemez. 
Bundan başka Guvernör, ticaretle uğraşamıya-
cağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar 
olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal 
ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler 
ve kazanç amacı gütmiyen kooperatif ortaklığı 
bu hüküm dışındadır, 

M. Meclisi 
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MADDE 25. — Aynen kabul edilmiştir. 

Görev, temsil ve yclki 
MADDE 26. — Guvernör, en yüksek icra 

âmiri sıfatiyle Bankayı sevk ve idare ve yurt 
içinde ve dışında temsil eder. 

Guvernörün yetkileri aşağıda gösterilmiş
tir : 

1. Bu kanun hükümlerinin ve Banka Mec
lisi tarafından alınacak kararların yürütülme
lini sağlamak; 

2. Bu kanunla Bankaya verilen görevlerin 
ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve 
gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Ban
ka Meclisine tekliflerde bulunmak. 

Banka Meclisi kararlarına muhalefeti ha
linde Guvernör, kararın icrasını tehir ve müte
akip toplantıda yeniden müzakeresini talebede
bilir. Acele hallerde, Banka Meclisi, Guvernörün 
daveti üzerine toplanarak, ihtilâf konusu olan 
işi tekrar görüşür. Guvernör ile Banka Meclisi 
arasında mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, 
Maliye Bakanı hakemlik eder. 

Yasaklar 

MADDE 27. — Guvernörlük görevi, özel bir 
kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşrii, 
resmî veya özel her hangi bir görev ile birleşe
mez. Bundan başka Guvernör, ticaretle uğraşa-
mıyacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de his
sedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı ha
yır, sosyal ve eğitim işlerine yönelmiş vakıf
lardaki görevler ve kâr amacı gütmeyen koo
peratif ortaklığı bu hüküm dışındadır, 
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Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki ba-
kanlıklararası komite toplantılarında Guvernö-
rün görev alması, birinci fıkra hükmüne aykırı 
sayılmaz. 

Geçici ayrılma, görevden af 

MADDE 28. — Guvernörün geçici olarak 
yokluğunda kendisine, tâyin edeceği Guvernör 
Yardımcısı vekâlet eder. 

Guvernör ancak, 27 nci maddedeki yasakla
rın gerçekleşmesi ve bu kanunla kendisine veri
len görevlerin devamlı surette ifasını imkânsız 
kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, 
atanmasındaki usule göre görevinden af oluna
bilir. 

Guvernörlüğün boşalmasında en yaşlı üyenin 
başkanlığı altında toplanacak Banka Meclisin
ce Guvernör vekili olarak seçilecek bir Guver
nör Yardımcısı, Guvernörlük görevini ifa eder 
ve yetkilerini kullanır. 

B) GUVERNÖR YARDIMCILARI 

Nitelik, atanma, görev ve yasaklar 

MADDE 29. — Bankanın üç Guvernör Yar
dımcısı olup, bunlar yüksek öğrenim görmüş, 
maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi 
ve tecrübe sahibi olanüar arasından, Banka Mec
lisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca beş 
yıl süre ile atanırlar. Bu sürenin sonunda tekrar 
atanmaları caiz olduğu gibi, sürenin bitiminden 
evvel aynı usulle değiştirilmeleri de mümkün
dür. 

27 nci maddede yazılı yasaklar, Guvernör 
yardımcıları hakkında da uygulanır. 

Bütün banka işlemleri, Guvernörce yapılacak 
görev bölümünde kendilerine verilen kısımla
rın işlerinden sorumlu olmak üzere, bu kanun 
hükümleri ve ayrıca, Guvernörlükçe verilecek 
yetkiler ile Yönetmelikler esasları dairesinde 
Guvernör Yardımcıları tarafından yönetilir. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki ba-
kanlıklararası komite toplantılarında Guvernö
rün görev alması, birinci fıkra hükmüne aykırı 
sayılmaz. 

MADDE 28. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Aynen kabul edilmiştir. 
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[BÖLÜM - V 

Yönetim Komitesi 

Kuruluş, görev 

MADDE 30. — Yönetim Komitesi, Guvernö
rün başkanlığı altında Guvernör Yardımcıların
dan kurulur. Guvernörün başkanlık edemediği 
hallerde, tâyin edeceği Guvernör Yardımcısı Yö
netim Komitesine Başkanlık eder. 

Yönetim Komitesinin görevleri aşağıda gös
terilmiştir : 

1. Guvemörce lüzum görülen hallerde, Ban
ka Meclisi kararma bağlanacak hususları önce
den inceliyerek, Banka Meclisine yapılacak tek
lifleri hazırlamak; 

2. Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine 
ilişkin yönetmelikleri hazırlamak; 

3. Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin ka
rarma bırakılan hususlarda karar almak; 

4. Banka işlemlerinde koordinasyonu sağ
lamak ; 

5. Atanmaları Banka Meclisince yapılan 
personel dışımda kalan memur ve hizmetlilerin 
tâyin, aylıklarını tesbit, işten çıkarma ve emek
lilik gibi işlemlerini yapmak. 

Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, 
tam üye sayısının çoğunluğu ile almır. Oyların 
eşitliği halinde, Guvernörün katıldığı teklif ka
bul edilmiş sayılır. 

BÖLÜM - VT 

Şııiböler Teşkilâtı 

Kuruluş, görev 

MADDE 31. — Bankanın Merkez ve Şube
leri ve Bankmot Matbaası Teşkilâtı ve görev
leri ile bu Şubeler ve Bankmot Matbaası Yö
ne tlim Komitelerinin kuruluş ve görevleri yö
netmeliklerle tesbit olunur. 

KISIM - III 

Banka personeline ait hükümler 

Personel statüsü 

MADDE 32. — Banka personeli, Banka
nın memurları ile Bankınot Matbaası işçilerin
den terekkübe&er. 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

MADDE 30. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Aynen kabul edilmiştir. 

Personel statüsü 
MADDE 32. — Banka personeli, Bankanın 

memurları ile Bankınot Matbaası işçilerinden te-
rokkübeder. 
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«Banka memuru» deyiımi, Banka hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere, de
vamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifa
de eder. 

Banka memurlarının kurduğu veya kuraca
ğı sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Per
soneli Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. 

Banka personel, bu kanun ile Banka Mec
lisince düzenlenecek statü hükümlerine tabi
dir. 

Banka Meclisi karariyle sözleşmeli olarak 
yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 

Ücret rejimi 

MADDE 33. — Banka Guvernör ve Guver-
nör Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil 
ödenekleri, Bakanlar Kurulunca tesbiıt olu
nur. 

Yönetim Komitesi Başkan ve Üyelerine, 
Şubeler ve Bankınot Matbaası Yönetim Komi
teleri Başkan ve Üyelerine, bu görevleri dolayı-
siyle aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydiy-
le verilecek ek ücret, Banka Meclisince tâyin 
olunur. 

Diğer personelin aylıkları, kendilerini ata
maya yetkili Banka Meclisi ve Merkez Yöne
tim Komitesince, yukarıM ücretler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. Bu tes-
bitte nazara alınacak esaslar ile personele ait 
görev seyahat yollukları ve sair bütün husus
lar 32 nci maddede gösterilen statüde belirti
lir. 

Personelin emekliliği 

MADDE 34. — Banka mensupları ile emek
liliğe tabi görevlerden Banka Meclisine gelen
ler hakkında, Bankınot Matbaası işçileri hari-
rioolmak üzere, 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği günde, Ban
kada görevli olanların emeklilik kesenekleri, 
5434 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan ke
seneğe esas aylıkları üzerinden kesilir. Bu gi
bilerin aylık yükselmelerinde, haklarında aynı 
kanunun 15 nci maddesinin (B) bendinin ikin
ci fıkrası hükmü uygulanır. Emekliliğe tabi gö-
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«Banka memuru» deyimi, Banka hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere, de
vamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifa
de eder. 

16 . 7 . 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi Banka hizmetlerinde de uygu
lanır. 

Banka personeli, bu kanun ile Banka Mec
lisince düzenlenecek statü hükümlerine tabidir. 

Banka Meclisi karariyle sözleşmeli olarak 
yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 

MADDE 33. — Aynen kabul edilmiştir. 

Personelin emekliliği 
MADDE 34. — Baıdka mensupları ile emek

liliğe tabi görevlerden Banka Meclisine seçi
lenler hakkında, Bankınot Matbaası işçileri ha-
ricolmak üzere, 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanıl*. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği günde, Ban
kada görevli olanların emeklilik kesenekleri, 
5434 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan ke
seneğe esas aylıkları üzerinden kesilir. Bu gi
bilerin aylık yükselmelerinde, haklarında aynı 
Kanunun 15 nci maddesinin (B) bendinin ikin
ci fıkrası hükmü uygulanır. Emekliliğe tabi 
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revlefden gelen sözleşmeli personel hakkında 
da aynı kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe giridiği günden son
ra atanacakların emeklilik keseneğine esas 
aylıkları, 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin (B) bendi hükmüne göre tesbit edilir. 

Sır saklama ve sorumluluk 

MADDE 35. — Banka mensupları, sıfat ve 
görevleri dolayısiyle Bankaya veya Bıanka ile 
münasebeti olan kişi ve kurumlara aüldolmak 
üzere bildikleri sırların gizliliğine riayet eyle
mek ve bu sırları kanunen yetkili kılman mer
cilerden gayrısına her hangi bir surette açıkla-
mamakla yükümlüdürler. 

Bıı yükümlülük, Bankadan ayrılmaları ha
linde dahi devam eder. 

Banka mensupları, görevleri ile ilgili ola
rak Bankaya verdikleri zararlardan ötürü, 
Borçlar Kanununun haksız ful hükümlerine 
tabidirler. 

KISIM — IV 

Bankanın görev ve yetkileri 

BÖLÜM — I 

Bankmot ihracı 

Bankırıot İhracı ve tedavül mecburiyeti 
MADDE 38. — a) Bankanın ihracetmis ol

duğu ve ihracedeceği bankınotların tedavülü 
mecburi olup, bunlar hudutsuz ödeme kudretini 
haizdir. 

b) Banka, 45, 46. 48. 50. 51, 52 ve 53 ncü 
maddelerde yazılı muameleler dolayısiyle ban
kmot ihracetaıe yetkisini haizdir. 

Bankınotların değiştirilmesi 

MADDE 37. — a) Banka, tedavülde bulu
nan bankınotları gerekli gördüğü zaman yeni 
emisyonlarla değiştirebilir. 

Tedavülden çekilen eski bankınotlar, değiş
tirme işlemine başlandığı tarihten itibaren 10 
yü sonra zamanaşımına uğrar. 

(Geçici [Komisyonun değiştirici) 

görevlerden gelen sözleşmeli personel hakkında 
da aynı Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra atanacakların emeklilik keseneğine esas ay
lıkları, 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
(B) bendi hükmüne göre tesbit edilir. 

MADDE 35. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Gerek değiştirme işleminin başlayacağı ta
rih ve gerekse bu 10 yıllık süre içinde eski ban-
kmotların mecburi tedavül müddeti Banka 
Meclisince tâyin ve keyfiyet Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 

b) Eskimiş ve yıpranmış bankınotlar, Ma
liye Bakanlığı ile banka arasında tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde ve yönetmelikle kabul edile
cek kabarit usulüne göre, bankaca yedek ban-
kınotlarla değiştirilir. 

c) Tedavülden kaldırılan bankınotlarla, es
kimiş, yıpranmış veya kısmen zıyaa uğramış ol
ması sebepleriyle değiştirilen bankınotlarm ip
tal ve yok edilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle 
belirtilir. 

Madenî para 

MADDE 38. — Hükümetçe, Hazine hesabına 
çıkarılacak madenî paranın birim değeri ile en 
yüksek haddi özel kanunla tâyin edilir. 

BÖLÜM — II 

Türk Parasının İstikrarını Korumaya İlisjkim 
görev ve yetkiler 

îlân edilecek hususlar 

MADDE 39. — Banka, Banka Meclisince za
man zaman tesbit edilecek, kendi işlemlerinde 
uygulayacağı reeskont, Iskonto ve faiz hadle
rini ve açık piyasa politikasının şartlarını ilân 
eder. 

Bu hadler memleketin her tarafında aynıdır. 
Dördüncü madde gereğince tâyin olunan 

muadelet esasına göre, Banka Meclisince tesbit 
olunacak altın ve döviz alış ve satış fiyatları 
ile bu maddenin II numaralı paragrafının (d) 
bendinde gösterilen hususlar hakkında 22 noi 
maddenin 3 ncü bendi uyarınca alınan kararlar 
ikeza ilân edilir. Bu ilânlar Resmî Gazete ile 
yapılır. 

Para - Kredi konusunda Bankanın görev ve 
yetkileri 

MADDE 40. — I - Banka : 
a) Dördüncü madde esaslarını göz önünde 

bulundurmak suretiyle, ekonomik amaç ve he-

M.. Meclisi 
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MADDE 38. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Aynen kabul edilmiştir. 

Para - Kredi konusunda bankanın görev ve 
yetkileri 

MADDE 40. — I - Banka : 
a) Dördüncü madde esaslarını göz önünde 

bulundurmak suretiyle, ekonomik amaç ve hç-
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deflerin sağlanmasına yardımcı olacak tarzda 
kredilerinin hacim, nitelik, mahiyet ve temin 
şartlarını düzenler ve kredi sistemi içinde genel 
likidite ihtiyacını karşılar. 

b) Ancak gerçek ticari işlere dayanan ve 
millî ekonomi ihtiyaç ve icaplarına uygun mak
satlara yanyan faaliyetlere kredi tahsis edebi
lir. Banka, bu kredilerin, işbu maksatlara uy
gun şekilde kullanılışını ilgili bankalar nezdin-
de kontrol yetkisini haizdir. 

II - a) Kanuni karşılıklar : 
Bankalar taahhütlerine karşı bulunduracak

ları umumi disponibilitenin asgari oranı Ban
kaca tesbit olunur. 

Bankalar yukarıdaki fıkra mucibince tesis 
edecekleri umumî disponibiliteden başka ban
ka nezdinde açılacak hususi bloke birer hesap
ta nakden munzam karşılık tesis etmekle mü
kelleftirler. Bu munzam karşılığın, işbu kanu
nun 51 nci maddesinde zikri geçen aylık mev
duat cetvellerinde umumî mevduattan bankalar 
mevduatının tenzilinden sonra kalacak bakiye
nin oranı memleketin umumî iktisadi durumu 
göz önünde bulundurularak zaman zaman Ban
kaca tesbit olunur. 

Banka kanunî karşılık oranlarını, banka
ların taahhütlerinin niteliğine göre farklı nis-
betlerde tesbite yetkilidir. 

Kanunî karşılık oranlarının değiştirilmesi 
hakkındaki kararların ne zaman yürürlüğe gi
receği ve kapsamı Bankaca tesbit olunur. 

Bankalar aylık mevduat cetvellerine göre 
bu mevduatlarında vâki artışa tekabül eden 
munzam karşılıkları, mezkur aylık cetvellerin 
verilme müddetleri içinde Bankadaki hususi 
hesaba yatırmak mecburiyetindedirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince Bankaya yatırı
lacak munzam karşılıklarım en çok % 20 si 
Bankaca tesbit, Yüksek Plânlama Kurulunca 
uygun mütalâa ve Bakanlar Kurulunca tasvibe-
dilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası zirai finansmanlarına tahsis 
edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti Ban
kaya bildirerek azalmaya tekabül eden karşılı
ğın iadesini talebedebilir. Banka, bu talepleri 

M. Meclisi 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

deflerin sağlanmasına yardımcı olacak tarzda 
kredilerinin hacım, nitelik, mahiyet ve temin 
şartlarını düzenler ve kredi sistemi içinde ge
nel likidite ihtiyacını karşılar. 

b) Ancak gerçek ticari işlere dayanan ve 
millî Ekonomi ihtiyaç ve icaplarına uygun mak
satlara yarıyan faaliyetlere kredi tahsis edebil 
lir. Banka, bu kredilerin, işbu maksatlara uy
gun şekilde kullanılışını ilgili bankalar nez
dinde kontrol yetkisini haizdir. 

II - a) Kanuni Karşılıklar : 
Bankaların taahhütlerine karşı bulundura

cakları umumi disponibilitenin asgari oranı 
Banlkaca tesbit olunur. 

Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis 
edecekleri umumi disponibiliteden başka Ban
ka nezdinde açılacak hususi bloke birer hesap
ta nakden munzam karşılık tesis etmekle mü
kelleftirler. Bu munzam karşılığın, işbu Kanu
nun 51 nci maddesinde zikri geçen aylık mev
duat cetvellerinde umumi mevduattan bankalar 
mevduatının tenzilinden sonra kalacak bakiye
nin oranı memleketin umumi iktisadi durumu 
göz önünde bulundurularak zaman zaman Ban
kaca tesbit olunur. 

Banka, kanuni karşılık oranlarını, bankala
rın taahhütlerinin niteliğine göre farklı nispet
lerde tesbite yetkilidir. 

Kanuni karşılık oranlarının değiştirilmesi 
harındaki kararlarıh iıe zaman yürürlüğe: gi
receği ve kapsamı Bankaca tesbit olunur. 

Bankalar aylı|k mevduat cetvellerine göre 
bu mevduatlarında vâki artışa tekabül eden 
munzam karşılıkları, mezkur aylık cetvellerin 
verilme müddetleri içinde Bankadaki husu
si hesaba yatırmak mecburiyetindedirler. 

Yukardaki fıkra gereğince bankaya yatırı* 
lacak munzam karşılıkların en çok % 20 si ban* 
kaça tesbit, Yüksek Plânlama Kurulunca uy*. 
gun mütalâa ve Bakanlar Kurulunca tasvibe-
dilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası zirai finansmanlarına tahsis edi
lebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti banka
ya bildirerek azalmaya tekabül eden karşılığın 
iadesini talebedebilir. Banka, bu talepleri der-

(S. Sayısı : 799) 



(Hükümetin Teklifi) 

derhal yerine getirmekle mükelleftir. Banka, 
mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir ban
kanın talebi halinde, aylık mevduat cetvelleri
nin verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül 
eden karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık nisbetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin Banka
daki hesaptan karşılanmaması halinde, bu fık
ra gereğince zirai finansmana tahsis edilen 
karşılıklardan iade zarureti hâsıl olduğu takdir
de, bu tediye Hazinenin kefaleti altında Devlet 
Yatırım Bankasındaki karşılık hesabından der
hal yapılır. 

Banka, kanunî karşılıklar için tesbit edilen 
oranlan, müddetinde tesis etmiyen bankalara, 
eksik kısım üzerinden tesbit edeceği bir nis-
bette cezai faiz tahakkuk ettirir. 

b) Faiz oranları : 
Banka, ödünç para verme işlerinde ve mev

duat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz oranlan ile temin edilecek sair menfaatle
rin ve tahsil edilecek masraflann mahiyet ve 
âzami hadlerini ve mevduatta vâde müddetleri 
ni tâyin ve bunların yürürlük zamanlarını tes* 
bit eder. 

Yukariki (a) ve (b) fıkralarında söz konusu 
kararlar, Yüksek Plânlama Kurulunun uygun 
mütalâası ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür
lüğe girer. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 
Banka, kalkınma plânlan ve yıllık program-

lann hedeflerine uygun olarak banka plâsman-
lan üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından 
tanzim tedbirleri ittihaz eder ve umumi kredi 
hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif 
kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itibariy
le tevezzüü tarzını ayarlar. 

d) Diğer yetkiler : 
Banka, taksitle satış yapan kurum ve kuru-

luşlann kredi şartlarını; malî kurumlarca ya
pılan yatınmlann nevi ve miktarlannı ve veri
len kredilerin şartlarını; özel sektöre mensup 
kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin mik
tar, faiz ve satış şartlannı tesbit eder. 

e) Bankaya devredilen sair görev ve yet
kiler : 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin görev 
yetkileri bankaya devredilmiştir. 
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hal yerine getirmekle mükelleftir. Banka, mev
duatı olağanüstü çekilmekte olan bir bankanın 
talebi halinde, aylık mevduat cetvellerinin ve
rilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden 
karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık nisbetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin banka
daki hesaptan karşılanmaması halinde, bu fık
ra gereğince zirai finansmana tahsis edilen kar
şılıklardan iade zarureti hâsıl olduğu takdirde, 
bu tediye Hazinenin kefaleti altında Devlet Ya
tırım Bankasındaki karşılık hesabından derhal 
yapılır. 

Banka, kanuni karşılıkları için tesbit edilen 
oranlan, müddetinde tesis etmiyen bankalara, 
eksik kısım üzerinden tesbit edeceği bir nisbet-
te cezai faiz tahakkuk ettirir. 

b) Faiz oranlan : 
Banka, ödünç para verme işlerinde ve mev

duat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz oranları ile temin edilecek sair menfaatle
rin ve tahsil edilecek masraflann mahiyet ve 
âzami hadlerini ve mevduatta vâde müddetleri
ni tâyin ve bunların yürürlük zamanlannı tes
bit eder. 

Yukanki (a) ve (b) fıkralannda söz konu
su kararlar, Yüksek Plânlama Kurulunun uy
gun mütalâası ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe girer. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 
Banka, kalkınma plânlan ve yıllık program

ların hedeflerine uygun olarak banka plasman
ları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından 
tanzim tedbirleri ittihaz eder ve umumi kredi 
hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif 
kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itiba
riye tevezzüü tarzını ayarlar. 

d) Diğer yetkiler : 
Banka, taksitle satış yapan kurum ve ku-

ruluşlann kredi şartlannı; malî kurumlarca 
yapılan yatınmlann nev'i ve miktarlannı ve 
verilen kredilerin şartlannı; özel sektöre men
sup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin 
miktar, faiz ve satış şartlannı tesbit edebilir. 

e) Bankaya devredilen sair görev ve yet
kiler : 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin gö
rev ve yetkileri bankaya devredilmiştir. 
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BÖLÜM - III 

Bankanın Hükümetle olan münasebetleri! ve 
bununla ilgili görevler 

Malî ve ekonomik müşavirlik, malî ajanlık ve 
haznedarhk 

MADDE 41. — I - Malî ve ekonomik mü
şavirlik : 

Banka, Hükümetlin malî ve ekonomik isti
şare organıdır. Bu sıfatla Banka, para ve kre
di politikası konusunda Hükümetçe incelenme
si istenilecek hususlar hakkında mütalâa beyan 
eder. 

Yabancı memleketlerle yapılacak malî ve 
ticari anlaşmalar akdine ilişkin müzakerelerde 
Banka temsil olunur. 

II - Malî Ajanlık : 
Devletin milletlerarası malî ve iktisadi mü

nasebetlerinde Bankaya, Hükümetin malî ajan
lığı verilebilir. 

Banka, Devlet iç istikraz tahvillerinin ma
lî servisini, özel kanunlara veya bunlara daya
nan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve 
dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri iş
lemleri yapmakla görevlendirilebilir. Bu sıfat
la yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar 
tarafından Bankaya sorumluluk tevcih edile
mez. 

III - Haznedarhk : 
Banka, Hükümetin haznedarıdır. Bu sıfat

la, özellikle, Devletin g'erek içerde ve gerekse 
yabancı memleketlerde tahsilat ve tediyatmı ve 
bütün Hazine işlemlerini ve memleket içi ve 
dışı her nevi para nakil ve havale işlerini üc
retsiz yapar. 

Hazine ve katma bütçeli idarelerle, özel 
İdare ve belediyelere ait paraların, kurulu ol
duğu mahallerde Bankaya, kurulu bulamadığı 
yerlerde muhabirlerine yatırılması zorunludur. 

Banka, bu tevdiata faiz ödemez. 

Özel denetim 

MADDE 42. — Maliye Bakanı, Bankanın 
işlem ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettire
bilir. Maliye Bakanlığı, bu hususta her nevi 
malûmatı Bankadan talebedebilir. 

(Geçici (Komisyonun 'değiştirişi) 

MADDE 41. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Aynen kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM - IV 
Bilgi Meme ve risklenin toplanması 

Bilgi isteme yetkisi, Bankaların yıllık bilançola
rı ve raporları 

MADDE 43. — Türkiye'de faaliyette bulu
nan bütün bankalar yıllık bilançoları ile kâr ve 
zarar hesaplarını, İdare Meclisi ve murakıp ra
porları ile birlikte, Umumi Heyetlerinin top
lantı tarihinden itibaren bir ay içinde Bıanka-
ya vermekle yükümlüdürler. 

Banka, bankalardan mevduat, İjredi, döviz 
ve diğer işlemlerine ait her türlü bilgiyi istiye-
bilir. Şu kadar M, bankalardan, müşterilerinin 
şahsî tevdiat hesapları hakkında bilgi istene
mez. 

Bankalar, Bankanın yukarıM fıkraya göre 
istiyeceği bilgileri Bankanın belirteceği süre 
içinde vermeye mecburdurlar. Banka, bankala
rın malî durumlarım takip ve tetkik eder, ge
rektiği takdirde, bunlar hakkımdaki mütalâala
rını teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına 
bildirir. 

Risk Santralizasyonu 

MADDE 44. — Banka, TürMyelde faaliyet
te bulunan bankaların müşterilerinin risk du
rumlarını nezdinde toplamak m&k®adiyle bir 
risk santralizasyonu teşkilâtı kurar. 

Bankalar, risk durumları hakkında Banka
nın kendilerinden istediği bütün bilgileri, Ban
kanın talimatına göre belirteceği süre içinde ve 
formüllere uygun olarak vermekle yükümlü
dürler. 

Risk Santralizasyonu, Teşkilâtının bütün 
işlem ve kayıtları gizli olup, Banka ancak, 
ilgili bankaları, müşterilerinin veya kredi is
teklilerinin risk durumları hakkında aydın
latabilir. Bilgi alma ve verme şekil ve şartları 
Yönetmelikle belirtilir. 

Bankaların keşide ettikleri protestolar, ban
kalara. duyurulmak üzere Bankada toplanır. 
Bunların toplanma ve bankalara duyurulma 
esasları, Banka ile Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından tesbit edilir. 
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MADDE 43. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Aynen kabul edilmiştir. 
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KISIM - V 

Bankanın yapacağı işlemler 

BÖLÜM - I 

Kredi müesseseleriyle işlemler 

Senet ve vesikaların reeskonta ve avansa kabuMi 

MADDE 45. — a) Banka, asgari üç im
zayı taşımak ve vâdelerine en çok 120 gün 
kalmış olmak şartiyle, bankalar tarafından 
tevdi edilecek ticari senet ve vesikaları rees
konta kabul edebilir, imzalardan biri yerine, 
sigorta poliçeleri ile beraber olmak üzere em
tiaya veya mahsule ilişkin makbuz senedi veya 
varant gibi teminatın dahi kabulü caizdir. Bu 
halde, emtia ve mahsulün kolaylıkla satıla
bilir neviden olmaları ve değerinin, senet tu
tarından, Bankanın tâyin edeceği oranlardan 
fazla bulunması şarttır. Şu kadar ki, tâyin 
edilecek oran % 10 dan az olamaz. 

Banka, muteber saydığı iki imza ile istisnaen 
yetinebilir. 

b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan ger
çek ve tüzelkişilerin bir banka tarafından ib
raz edilecek ticari senetleri ile; 

c) Küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf te
şekküllerinin kredi ihtiyâçlarını karşılamakla 
kanunla görevlendirilmiş bulunan bankalar ta
rafından tevdiolunacak senetler; 

Vâdelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış 
olmak kaydiyle, maddenin (a) bendindeki şe
kil ve şartlar içinde reeskonta kabul edilebi
lir. 

d) Vâdesi 9 ayı aşmıyan tarım senetleri 
de, ticari senetler gibi reeskonta kabul edile
bilir. 

Banka yukanki fıkralara göre reeskonta 
kabul edebileceği senetler karşılığında avans 
da verebilir. 

Orta vadeli reeskont ve avans işlemleri 

MADDE 46. — Banka, Banka Meclisince 
tesbit edilecek esas ve şartlar dâhilinde, ban
kalar tarafından tevdi edilecek, vâdelerine 
en çok beş yıl kalmış olan senetleri rees-
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MADDE 45. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Aynen kabul edilmiştir, 
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konta kabul edebilir veya mukabilinde avans 
verebilir. Bu senetlerde, en az iki imzanın bu
lunması şarttır. 

Bu madde gereğince kabul edilecek senetle
rin nominal değerinin toplamı 45 nci madde
nin (b) ve (c) bendlerinde yazılı senetlerin 
nominal değerleri toplamını geçemez. 

Reeskonta veya avansa kabul edilecek 
senetlerin en yüksek tutan 

MADDE 47. — 51 nci madde hükmüne göre 
yapılacak işlemler haricolmak üzere, Banka ser
mayesi ile ihtiyat akçeleri toplamının % 10 
unu aşan bir meblâğı ihtiva eden senet ve ve
sikaları reeskonta kabul edemiyeceği gibi, te
minat olarak da kabul edemez. 

Aynı imzaları taşıyan birden fazla senetle
rin toplamı, yukarda yazılı tutarı aştığı tak
dirde, fazlası reeskonta veya teminata kabul 
edilemez. 

Tahvil karşılığı avans 

MADDE 48. — Banka, Devlet tahvilleriyle, 
Borsada kayıtlı diğer sağlam tahviller karşı
lığında, Borsa değerlerinin en çok % 80 i 
oranında ve 120 gün vâde ile bankalara avans 
verebilir. Şu kadar ki, kendi ihracettikleri 
tahviller karşılığında bankalara avans verilmez. 
Bu madde gereğince bankalara verilecek avans
ların toplamı 45 nci maddenin (a) bendinde ya
zık senetlerin nominal değerleri toplamının 1/3 
geçemez. 

Merkez ve Şubeler Iskonto Komiteleri 

MADDE 49. — A) Merkez Iskonto Komi
tesi : 

İdare Merkezi Iskonto Komitesi, Guvernö-
rün Başkanlığı altında, Banka Meclisince seçi
lecek iki üye ile ilgili Guvernör Yardımcısın
dan kurulur. 

Bu komite : 
a) Bankanın kendi işletmelerinde uygu-

lıyacağı reoskont, iskonto ve faiz hadleri hak
kında Banka Meclisine teklifte bulunmak; 

b) Banka Meclisince verilecek yetkiler çer
çevesinde kredi işlerini incelemek ve düzenle
mek; 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 47. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 48. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Aynen kabul edilmiştir, 
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ile görevlidir. 
B) Şubeler Iskonto Komitesi : 
Şubeler Iskonto Komitesi, bu kanun hüküm

leri, Banka Meclisince kabul edilecek iskonto, 
reeskont ve avans yönetmeliği ve Guvernörlük-
çe verilecek talimatlar dairesinde kredi işlem
lerini yürütmekle görevlidir. 

Şubeler İskonto Komitesi, Şube Müdürünün 
Başkanlığında, yönetmelikle tesbit edilecek gö
revlilerden kurulur. 

Merkez Iskonto Komitesine seçilecek iki 
üyeye, bu görevleri dolayısiyle aylıklarının üç
te ikisini aşmamak kaydiyle verilecek ek ücret 
Banka Meclisince tesbit olunur. 

BÖLÜM : II 

Hazine ve iktisadi Kamu Müesseseleriyle 
işlemler 

Hazineye kısa vadeli avans 

MADDE 50. — Banka, miktarı cari yıl ge
nel bütçe ödenekleri toplamının yüzde onbe-
şini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli bir 
avans hesabı açar. Bu avans hesabına uygula
nacak faiz haddi ile ekonomik durum göz önün
de tutularak kullanılacak avans nisbeti Mali
ye Bakanlığı ile Banka arasında kararlaştırılır. 

İktisadi Kamu Müesseselerine kredi 

MADDE 51. — Banka, iktisadi Devlet Te
şekkülleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren 
Katma Bütçeli idarelerin hammadde ve mah
sul alımı ile ilgili, mevsimlik ihtiyaçları için dü-
zenliyecekleri en çok dokuz ay vadeli bonola
rını veya Hazine kefaletini haiz bonolarını is
konto edebilir ve karşılığında avans verebilir. 

Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyle kredi vere
mez. 

Banka, verdiği bu krediler üzerinde her tür
lü kontrol yetkisini haizdir. 

Bu suretle kabul edilebilecek bonoların 
azami hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto 
ve faiz hadleri Banka Meclisince kararlaştırı
lır. 
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MADDE 50. — Aynen kabul edilmiştir. 

Kamu müesseselerine kredi 

MADDE 51. — Banka, iktisadi Devlet Te
şekkülleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren 
katma bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul 
alımı ile ilgili, mevsimlik ihtiyaçları için düzen-
liyecekleri en çok dokuz ay vadeli bonolarını 
veya Hazine kefaletini haiz bonolarını is
konto edebilir ve karşılığında avans verebilir. 

Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyle kredi vere
mez. 

Banka, verdiği bu krediler üzerinde her 
türlü kontrol yetkisini haizdir. 

Bu suretle kabul edilebilecek bonolorm âza
mi hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto ve 
faiz hadleri banka meclisince kararlaştırılır. 
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BÖLÜM - III 

Açık piyasa işlemleri 

MADDE 52. — Banka, para arzını ve eko
nominin likiditesini düzenlemek maksadiyle; 

a) 45 nci maddenin (a) ve (b) bendlerin-
de yazılı şartları havi senetleri, 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve mü
esseseleri tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en 
az 20 milyon Türk Lirası olan anonim şir
ketlerin borsada kayıtlı sağlam tahvillerini, 

Alıp satabilir. 
c) Hazinece gerekli provizyonların tesi

si karşılığında, Devlet Tahvilleri tanzim alış ve 
satışları yapabilir. 

Maddenin (b) bendindeki işlemler Hazine
ye veya kamu idare ve müesseselerine kredi 
yardımı amaciyle yapılamaz. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapacağı iş
lemlere ait esas, miktar ve şartlar Banka Mec
lisince tâyin ve tesbit olunur. 

Bankanın bu madde gereğince yapabileceği 
açık piyasa işlemleri sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının beş mislini geçemez. 

BÖLÜM — IV 

Altın ve dövizle ilgili işlemler 

MADDE 53. — a) Banka, sikke veya külçe 
halinde altın alıp satabileceği gibi, altın ithal 
ve ihraç edebilir ve altın karşılığında avans alıp 
verebilir. 

b) Banka, vadeli ve vadesiz her çeşit dövi
zi alıp satabileceği gibi, döviz karşılığında avans 
verebilir, bankalara kurye kredisi tanıyabilir. 
Banka ayrıca döviz olarak karşılıklı ve karşılık
sız her çeşit avans ve krediler alabilir. 

Bu fıkradaki işlemlerin esas ve şartları Ban
ka Meclisince belirtilir. 

c) Banka, ticaret ve ödeme anlaşmaları ge
reğince, muhabir bankalara kredi verebilir. 

Son fıkra gereğince alınıp satılan dövizler
den Bankaca konvertibl olduğu kabul edilmiyen-
lerin değerlerinde tahassul edecek değişiklikler
den meydana gelecek kâr ve zarar Hazineye ait
tir. 

(Geçici Komisyonun değiştir işi) 

MADDE 52. — Banka, para arzını ve ekono
mik likiditesini düzenlemek maksadiyle; 

a) 45 nci maddenin (a) ve bendlerinde 
yazılı şartları havi senetleri, 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve mües
seseleri tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en az 
10 milyon Türk lirası olan anonim şirketlerin 
borsada kayıtlı sağlam tahvillerini, alıp satabi
lir. 

c) Hazinece gerekli provizyonların tesisi 
karşılığında, Devlet Tahvilleri tanzim alış ve 
satışları yapabilir. 

Maddenin (b) bendindeki işlemler Hazineye 
veya kamu idare ve müesseselerine kredi yar
dımı amacı ile yapılamaz. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapacağı işlem
lere ait esas, miktar ve şartlar Banka Meclisin
ce tâyin ve tesbit olunur. 

Bankanın bu madde gereğince yapabileceği 
açık piyasa işlemleri sermaye ve yedek ajkçeleri 
toplamının beş mislini geçemez . 

MADDE 53. — Aynen kabul edilmiştir. 
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İkraz limitleri 

MADDE 54. — 45, 46 ve 48 nci maddeler ge- MADDE 54. — Aynen kabul edilmiştir. 
reğince, Bankanın yapacağı ikrazların en yük
sek haddi ve kredi nevilerine göre limitleri, eko
nomik hedefler, millî para politikasının prensip
leri, piyasanın kredi ihtiyacı, bankalar sistemi
nin likiditesi ve Bankanın portföy terekkübü 
göz önünde tutulmak suretiyle Banka Meclisin
ce tesbit olunur. 

BÖLÜM — V 

Sair işlemler 

MADDE 55. — Banka, Banka Meclisince tes- MADDE 55. — Aynen kabul edilmiştir. 
bit edilecek bankacılık işlemleri ve hizmetlerini 
yapabilir. 

Banka, mevcut veya ilerde, şubelerin bulun
duğu yerlerde açılabilecek bankalararası takas 
odaları işlemlerine nezaret eder. 

KISIM — VI 

Bankanın yapamtyacağı işlemler I 

MADDE 56. — Banka : MADDE 56. — Aynen kabul edilmiştir. 
a) Bu kanunla açıkça yetki verilen işlem

ler dışında karşılıksız kredi açamaz ve avans 
veremem. 

b) Her ne şekilde olursa olsun, kefil ola
maz ve teminat veremez. 

Millî Piyango için verilecek kefalet bu hük
mün dışındadır. 

c) Portföyünde mevcut senetleri tecdidede-
mez. 

d) Mücerret gayrimenkul alımı ile ilgili 
senet ve vesikaları reeskonta kabul edemiyece-
ği gibi, bunlar üzerine avans da veremez. 

e) Bu kanunla tasrih edilen hususlar dışın
da, Banka, kendi ad ve hesabına hiçbir iş ve ti
caret yapamıyacağı gibi, başka şirket ve mües
seselere de iştirak edemez; hisse senedi satınala-
maz ve bunları avansa kabul edemez. 

Banka ancak, Bankmot Matbaasında bedeli 
karşılığında hisse senedi, tahvil, pul, kıymetli 
kâğıt ve yabancı bankmot basabilir. 

f) Banka, kendi ihtiyacı için gerekli şube, 
arşiv ve lojman binaları ile Banka personelinin 
kültür ve meslekî bilgilerini artırmak, sosyal 
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ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurs binaları, re
vir, dinlenme yerleri ve hizmetle ilgili sair gay-
rimehkuller dışında gayrimenkul iktisabedemi-
yeceği gibi, kendi alacağından dolayı kanuni 
yollardan temellük eylemek zorunluluğunda kal
dığı gayrimenkulleri, ihtiyacı için kullanamadı
ğı takdirde, en çok üç yıl içinde elden çıkarma
ya mecburdur. Bu süre zaruret halinde Maliye 
Bakanlığınca uzatılabilir. 

KISIM - VII 

Banka hesaplan ve bilançosu, bülten, istisna, 
muaflık ve çeşitli hükümler 

BÖLÜM - I 

Banka hesapları ve Bilanço 

Hesap dönemi 

MADDE 57. — Bankanın hesap dönemi, tak
vim yılıdır. 

Bilanço ve rapor 

MADDE 58. — Banka, her takvim yılı sonu 
itibariyle düzenliyeoeği bilanço ve kâr ve zarar 
hesabı ile yıllık faaliyet raporumu Genel Kuru
lun içtimaından evvel Maliye Bakanlığına tev
di eder ve bilançoyu Resmî Gazete ile yayınlar. 

Provizyonlar ve hususi ihtiyat 

MADDE 59. — Bankanın yıllık gayrisâfi 
kârından, ertesi yıllarda bankaya has işlemler 
dolayısiyle meydana gelebilecek muayyen risk
leri karşılamak üzere Banka Meclisince uygun 
görülecek tutarlarda provizyonlar ayrılabilir. 

Zamanaşımına uğriyan bankınotlarla, 37 nci 
maddenin (b) fıkrası gereğince değiştirmeden 
doğan farklar hususi ihtiyata alınır. 

Kârın dağıtılması 

kârı, MADDE 60. — Bankanın yıllık safi 
aşağıdaki şekilde dağıtılır : 

a) % 20 si ihtiyat akçesine; 
b) Hisse senetlerinin nominal değerleri 

üzerinden, % 6 oranında ilk kâr hissesi olarak 
hissedarlara; 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 57. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Aynen kabul edilmiştir. 

Kârın Dağıtılması 

MADDE 60. — Bankanın yıllık safi jkârı, 
aşağıdaki şekilde dağıtılır : 

a) % 20 si ihtiyat akçesine; 
b) Hisse senetlerinin nominal değerleri üze

rinden, % 6 oranında ilk kâr hissesi olarak his
sedarlara; 
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c) Yukarıki yüzdeler tutarının düşülme
sinden sonra kalan miktarın en çok % 5 i ay
lıklarının (% 200) oranını geçmemek üzere 
Banka mensuplarına ve % 10 u fevkalâde ihti
yat akçesine; 

d) Hisse senetlerinin nominal değerleri üze
rinden Genel Kurul karariyle en çok % 6 nisbe-
tinde ikinci kâr hissesi olarak hissedarlara. 

Bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye 
verilir. 

Yeniden değerlendirme farkları 

MADDE 61. — Türk Parası değerinim değiş
tirilmesi halinde Bankanın aktif ve pasifindeki 
altın ve dövizlerin yeniden değerlendirilmesi 
•dolayısiyle lehte veya aleyhte doğacak farklar 
yıllık kâr ve zarar hesapları dışında özel bir 
hesaba alınır. 

Bu hesaba alınan meblâğın kullanılma veya 
itfa şekli ve şartları Maliye Baikanlığı ile Banka 
arasında tesbit olunur. 

Tasfiye 

MADDE 62. — Bankanın tasfiyeye girmesi 
halinde uygulanacak tasfiye esasları, bir kanun
la tesbit edilir. Tasfiye neticesinde hâsıl alan 
net varlıktan evvelâ hisse senetleri bedeli öde
nir. Hisse senetleri başabaş ödendikten sonra 
kalan miktarın % 80 i Hükümete, % 20 si hisse
darlara tevzi olunur. 

BÖLÜM - II 

Banka bülteni 

MADDE 63. — Banka, her hafta sonu iti
bariyle hesap durumunu kısaca gösteren bir 
bülten yayınlayarak, Resmî Gazete ile de ilân 
eder. 

Bu bültende bir taraftan kasa mevcudu, al-
tın mevcudu, döviz vaziyeti, dâhilde ödenecek 
senetler toplamı, yabancı memleketlerdeki mev
duatı, alacaklı olduğu diğer kıymetleri; diğer 
taraftan sermayesi, yedek akçeleri, tedavülde 
bulunan bankınotların miktarı, Banka nezdin-
deki mevduatı ve borçlu olduğu diğer kıymet-
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c) Yukarıiki yüzdeler tutarının düşülme
sinden sonra kalan miktarın en çoîk % 5 i, iki 
aylık maaş tutarını geçmemek üzere Banka 
mensuplarına ve % 10 u fevkalâde ihtiyat akçe
sine ; 

d) Hisse senetlerinin nominal değerleri 
üzerinden Genel Kurul karariyle en çok % 6 
nispetinde ikinci kâr hissesi olarak hissedar
lara. 

Bu dağıtımdan sonra (kalan bakiye Hazine
ye verilir. 

MADDE 61. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 02. — Aynen kabul edilmiştir. 

MA.DDE 63. — Aynen kabul edilmiştir. 
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leri ile ayrıca, Bankanın kendi işlemleriyle ilgili 
yürürlükteki reeskont, iskonto ve faiz hadleri 
de gösterilir. 

Bu bülten, gerekli görülecek müesseselere ve 
yabancı Merkez Bankalarına gönderilir. 

©ÖLÜM - III 

Mıu&flıık, istimna ve çeşitli hükümler 

Vergi, Resim ve Harcdan muaflık 

MADDE 64. — Bankanın sermayesi, ihti
yat akçesi, (A) sınıfı hisselerine isabet eden 
kâr ile ithal edeceği külçe veya meşkûk al
tınlar; Bankınot Matbaası ve tesisatı için ya
pılacak ithalât, her türlü vergi, resim ve harc
dan muaftır. 

Banka, Banka işlemlerine mütaallik bütün 
kâğıtlar, ilânlar ve saire dolayısiyle kendisi ta
rafından ödenmesi gereken Damga Vergisi ile 
her türlü resim ve harcdan muaftır. 

Değer nakillerinde uygulanacak tarife 

MADDE 65. — Bankaya ait her türlü meş
kûk ve külçe altın ve Türk Lirası bankınotlar-
la tahviller ve bonolar ve yabancı efektif dö
vizlerin Türk Havayolları A. O., Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve De
nizcilik Bankası T. A. O. ve D. B. Deniz Nak
liyatı T. A. Ş. vasıtaları ile nakillerinde ağırlık 
üzerinden navlun tarifesi uygulanır. 

Banka defter ve kayıtlarının mahiyeti 

MADDE 66. — Bankanın her türlü evrak, 
kayıt, defter ve senetleriyle bunlara dayanan 
hesap özetleri resmî belge sayılır. 

Borçlunun ikametgahı 

MADDE 67. — Banka ile işlem yapılması 
sırasında borçlu veya kefillerinin gösterdikle
ri adres, kanuni ikametgâh sayılır. Sonradan 
vukubulan değişiklikler, mahkeme ve icra yet
kisini değiştirmez. 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

MADDE 61. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 05. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Ceza müeyyideleri 

MADDE 68. a) Kanunun 43 ve 44 ncü 
maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yü
kümlülükleri yerine getirmiyen bankalar ile 
sorumlu organları hakkında 7129 sayılı Banka
lar Kanununun 68 nci; kanunun 40 ncı mad
desinin II nci paragrafının (a) bendi mucibin
ce Banka tarafından umumi disponibilite ve 
mevduat karşılıkları için tesbit edilen oranla
rı müddetinde tesis etmiyen veya noksan tesis 
eden bankalar hakkında aynı kanunun 69 ncu 
ve (b) bendi mucibince aldığı ayarlama karar
larına aykın hareket eden bankalar hakkında 
aynı kanunun 70 nci maddesinde gösterilen ce
zalar uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre kovuşturma 
yapılması, Bankanın bildirmesi üzerine, Maliye 
Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcıllığına I 
müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, j 
aynı kanunun 80 ve 81 nci maddeleri uygulanır. 

b) Bu kanunun 35 nci maddesi hükümleri
ne aykırı hareket edenler, (a) bendinde yazılı 
kanunun 74 ncü maddesi gereğince cezalandırı
lırlar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Banka Müdürler Ku
rulu, bu kanunun yürürlüğe girdiği günden iti
baren Banka Meclisine inkilâbeder; üyelerin gö
revleri müddetlerinin sonuna kadar devam eder. 
Müdürler Kurulunun Personel Temsilcisi üyesi
nin bu görevi bu kanunun yürürlüğe girdiği 
gün sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günden itibaren, Banka Genel Mü
dürü Guvernör ve Banka Genel Müdür Muavin
leri Guvernör Yardımcıları unvanını alırlar ve 
görevleri müddetlerinin sonuna kadar devam 
eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günden murakıp olanların görev
leri, Banka Denetleme Kurulu üyesi olarak, sü
relerinin sonuna kadar devam eder. 

GEÇtCl MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği günde Bankada görevli olan diğer şa
hısların görevleri devam eder. 

(Geçici Komisyonun dcğiştirişi) 

MADDE 03. — Aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCl MADDE 1. — Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Aynen îkabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Aynen Jkabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Aynen İkabul edil
miştir. 
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GEÇÎCl MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günde Banka portföyünde mevcut 
Hazine bonoları Maliye Bakanlığı ile Banka ara
sında ve T. Emlâk Kredi Bankasına verilmiş 
olan Hazine kefaUetini haiz tahvil mukabili 
avans hesabı, Maliye Bakanlığı, Banka ve ilgili 
müessese arasında tesbit edilecek esas ve şartlar 
dairesinde tasfiye edilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği günde 1715 sayılı Kanun gereğince te
davüle çıkarılmış bulunan banknotlar, yeni bir 
emisyonla tebdil edilinceye kadar bu kanun hü
kümlerine tâbi olarak tedavülde kalır. 

GEÇÎCl MADDE 7. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesince ittihaz edilmiş bilcümle kararlar, 
Bankaca hilâfına karar alınmadıkça, hüküm ifa
de etmekte devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun 5 nci 
maddesiyle 15 milyon liradan 25 milyon liraya 
çıkarılmış bulunan sermayenin artırıllan 10 mil
yon lirasına tekabül eden hisse senetlerinin ta
mamı (A) grupuna tahsis edilir. 

Söz konusu 10 milyon liralık hisse senetleri
ne tekabül eden meblâğ, Banka nezdinde mev
cut provizyonlardan, Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren yapılacak ilk Genel Kurul 
topüantısına kadar defaten karşılanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 69. — 2 . 6 . 1929 tarih ve 1514 
sayılı Evrakı Nakdiyenin ihtiyatları ile Değişti
rilmesi hakkındaki Kanun ve 11 . 6 . 1930 ta
rihli, 1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu 
ile bu kanunu değiştiren veya buna eklenen 
12 . 2 . 1937 tarihli, 3133 sayılı, 12 . 6 . 1943 
tarihli, 4431 sayılı, 4 . 2 . 1948 tarihli, 5167 sa
yılı, 8 . 7 . 1948 tarihli, 5256 sayılı, 2.5.1949 
tarihli, 5377 sayılı, 27>. 4 . 1955 tarihlli, 6544 
sayılı, 18. 5 .1955 tarihlî, 6571 sayılı, 25 . 6.1956 
tarihli, 6758 sayılı, 24.2.1961 tarihli, 260 sa
yılı, 3.1.1963 tarihli, 142 sayılı, 21.4 .1965 ta
rihli, 583 sayılı kanunlar ile 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun 33 ncü ve 47 nci maddeleri, 
2279 sayılı Ödünç Para Verme Kanununun 302 

(Geçici Komisyonun değiştir işi) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Aynen ;kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 69. — 2 . 6 . 1929 tarih ve 1514 

sayılı Evrakı Nakdiyenin ihtiyatları ile Değiş
tirilmesi Hakkındaki Kanun ve 11 . 6 . 1930 
tarihli 1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanu
nu ile bu kanunu değiştiren veya buna eklenen 
12 . 2 . 1937 tarihli, 3133 sayılı, 12 . 6 . 1943 
tarihli, 4431 sayılı, 4 . 2 . 1948 tarihli, 5167 
sayılı, 8 . 7 . 1948 tarihli, 5256 sayılı, 2.5.1949 
tarihli, 5377 sayılı, 27 . 4 . 1955 tarihli, 6544 
sayılı, 18 . 5 . 1955 tarihli, 6571 sayılı, 
25 . 6 . 1956 tarihli, 6758 sayılı, 24 . 2 . 1961 
tarihli, 260 sayılı, 3 . 1 . 1963 tarihli, 142 sa
yılı, 21 . 4 . 1965 tarihli, 583 sayılı Kanunlar 
ile 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 ncü 
ve 47 nci maddeleri, 2279 sayılı Ödünç Para 
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sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlükteki kanunların işbu kanuna uymı-
yan hükümleri Banka hakkında uygulanmaz. 

MADDE 70. 
yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Yürütme 

MADDE 71. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Verme Kanununun 302 sayılı Kanunla değişik 
9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

12 . 5 . 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin son fıkrası hükmü Banka 
hakkında uygulanmaz. 

Yürürlükteki kanunların işbu kanuna uy-
mıyan hükümleri Banka hakkında uygulanmaz. 

MADDE 70. —- Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Aynen kabul edilmiştir. 

Barbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savanıma Balkanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçjişleri Bakanı 
F. 8ükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakam 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkcl 

Güm. ve Tek. Bakanı 
N. Menteşe 

•Ulaştırma Baıkanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turnam ve Ta. Babam 
İV. Kürmd 

16 . 1 . 1969 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

îmaır ve fekân Bakanı. 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Balkanı 
S. Kılıç 
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