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I kandan sözlü soru önergesi (6/328) 214 
I 21. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 

narenciye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve 
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larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/334) 214 

25. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 214 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 234 
1. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca' 

nın, Selçuk İlçesi Zeytin ve Belevi köylerine 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türerin yazılı cevabı (7/463) 234:235 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, OECD'nin Pa

ris'te yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı, 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar, Di

yanet Vakfı tarafından düzenlenen Haç seferi, 
Sinop Milletvekili H. Barış Can da Sinop'ta mey

dana gelen heyelan afeti, 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı

lar. 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu, ANAP Ge

nel Kongresinde dövülen basın mensuplanna ilişkin 
gündem dışı bir konuşma yaptı; Kültür ve Turizm 
Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu da bu konuşmaya 
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nuldu. 

Kuzey Atlantik Assamblesinde TBMM'ni temsil 
edecek Türk Grubunda açık bulunan 1 üyeliğe MDP 
Grubunca Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun 
asıl, Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun da 
yedek olarak aday gösterildiğine dair Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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DİĞER İŞLER 215,216,218 
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Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) (S. 
Sayısı : 276) 215:217^18:234 

İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, kamu ku
rumu işverenlerine hitaben yayımlanan bir genelgeye 
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Güvenlik Bakam Mustafa Kalemli, 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya Ereğlisi 
Emniyet Amiri ile bazı polis memurlarının vatan
daşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin (6/335) sözlü 
sorusuna, Adalet Bakanı M. Necat Eldem, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılara kar
şı Hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin (6/337) söz
lü sorusuna da Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332) ve 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/329) sözlü so-~ 

ru önergeleri, soru sahipleri izinli olduklarından; 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora'nıh 
(6/334) sözlü soru önergesi, soru sahibi görevli oldu
ğundan; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in (6/328), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/330) ve 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318, (6/319), 
(6/322), (6/323) sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/301) söz
lü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın (6/302), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/317), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm (6/324) ve 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331) 

sözlü soru önergeleri soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/316), 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/307), (6/308), (6/309), (6/310) ve (6/312) sözlü so
ru önergeleri, mehil verildiğinden; 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/336) sözlü so
ru önergesi de, soru sahibinin birden fazla sorusunun 
gündemde yer alması nedeniyle; 

II. — GELEN 

17 . 4 . 1985 

Rapor 
1. — 11.1.1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp 

Okuluna Girmeye İstekli Aday öğrenciler Hakkında 
Kanunun Adının ve 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/673) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma ta
rihi : 17.4.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İli Çayırlı İlçesinin bazı köylerinin elektrik 
sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.4.1985) 

17 . 4 . 1985 O J 1 

Ertelendiler. 
7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar 
Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun Tasarısının 1/16, 1/17) (S. Sayısı : 276) tü
mü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 3 üncü mad
desine kadar (3 üncü madde dahil) kabul edildi. 

17 Nisan 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Turgut Halit Kunter 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kayseri 

Yavuz Köymen Muzaffer Yıldırım 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkam ile insan hakları 
konusunda görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/506) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.4.1985) 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli Çayırlı İlçesine bağlı Doluca Köyü içme 
suyu deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.4.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Turgut Halit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Tüfkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

İ. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, çay 
müstahsilinin sorunları hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 sayın 
arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim efendim. 

tik söz vereceğim arkadaşım, Trabzon Milletve
kili Sayın Mehmet Kara, çay müstahsilinin sorunları 
hakkında gündem dışı konuşma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Mehmet Kara. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Mehmet Kara süreniz 5 dakikadır; günde
mimiz mahmuldür; hem süreye riayet edelim, hem 
de gündemin dışına çıkmayalım efendim. 

Teşekkür ederim. 

MEHMET KARA (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı huzurlarınızda görüşülürken, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanına çay müstahsilinin sorunları hak
kında birkaç soru yöneltmiştim. Sayın bakan, bu so
rularımı yazılı olarak yanıtlayacağını ifade ederek 
geçiştirmişti. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına 
rağmen herhangi bir cevap alamadığımı, müstahsil 
adına talihsizlik olarak ifade edip sözlerime başlıyo
rum. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi Karadeniz bölge insa
nının mahdut geçim kaynaklarından biri de çaydır ve 
200 binin üzerinde aile geçimini bundan temin etmek
tedir. Bilen ve bilmeyenin, gerek komisyonlarda, ge
rekse Genel Kurulda konuştuğu gibi, çay ve çay 

(Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'a kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yeter
sayımız vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

müstahsilinin, sezonun yaklaştığı şu günlerde birçok 
sorunları ve haklı endişeleri vardır. Bu endişeleri dile 
getirip, ilgililerden acil yardım ve çare beklendiğine 
işaret etmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir hükümet 
çay müstahsilinin derdine deva olamamış, alın terinin 
ve emeğinin karşılığım verememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu sorunların başında çay 
yaprağının dönüm başına 10 kilogram olarak alınma
sı gelmektedir. Araştırma ve uygulamalar göstermiş
tir ki, dönüm başına 20 kilogram yaş çay yaprağın
dan kaliteli çay elde edilmektedir. Kapasite noksanlığı 
sebebiyle, devletin hatası müstahsile ödetilmektedir. 
Çay alanları tam olarak tespit edilmemiştir. Bu 2 hu
sus dikkate alındığında, müstahsil ürününün büyük 
bir bölümünü satamamaktadır, örneğin; 5 dönümlük 
bir çay bahçesi olup, bunun 4 dönümü kayıtlı olan 
bir müstahsil günde ancak 40 kilogram çay satabil
mektedir. Halbuki dönüm başına 20 kilogramdan, 
5 dönüm için 100 kilogram çay satması gerekir. Bu 
durum müstahsil adına büyük zarardır. Bunu bir se
zon için düşünürsek zararın boyutlarını takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Bir diğer husus; çay fabrikaları yetersizdir. Bu se
beple dönüm başına 10 kilogramlık tahdit uygulan
maktadır. Müstahsil ürününün bedeli enflasyona peş-
peş çekildikten sonra, büyük bir bölümünü ertesi yıl 
alabilmektedir. Geçen yıldan beri gübreye yüzde 150 
zam yapılırken, müstahsil gübre alımı için kayıt esna
sında ve daha gübreyi almadan Katma Değer Vergi
sini ödemesine rağmen alınan gübrenin bedelini ise, 
ilk ödemede peşin olarak müstahsilin alacağından ke-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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3 BAŞKAN — Gündem dışı 2 nci söz verece-
I ğim arkadaşım, Sayın Türkân Arıkan'dır. Kendileri, 
I kamuya ait taşınmazların kiraya verilmesi konusun-
I daki aksaklıklar ve öneriler hakkında görüşme yapa-
I çaktır. 
I Buyurun Sayın Türkân Arıkan. (Alkışlar) 

serken, müstahsilin alacağım zamanında ödememek 
enflasyona peşkeş çekmek de oldukça düşündürücü
dür. 

Ayrıca, müstahsil alın terinin bile karşılığı olma
yan taban fiyatlarla karşılaşmaktadır. Şimdi ise bir de 
özel sektör devreye girmiştir. Eğer, bunun kaçınılmaz 
neticesi olan eksper - özel sektör gizli anlaşması do
ğarsa, bu müstahsilin ürününü yok pahasına özel sek
töre teslimi mecburiyetini doğuracak ki, bu da eme
ğin özel sektöre teslimiyeti olacaktır. Böylece, alın 
teri dökenler yoksulluğa, fakirliğe itilecek, diğer yan
dan kısa zamanda milyarderler doğacaktır. Böylece, 
her icraatta olduğu gibi, bunda da sosyal devlet ve 
sosyal adalet ilkeleri dudaklarda ve sayfalarda kala
caktır. 

O halde ne yapılmalıdır? 

1. Çayda, dönüm başına 20 kilogram yaş çay 
yaprağı alımı mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

2. Noksan çay alanları hemen tespit edilerek, bi1 

sezondan itibaren buna göre alım yapılmalıdır. 
3. Tamamı yerli olan çay fabrikaları çoğaltılıp 

yaygınlaştırılmalıdır. 
4. Müstahsil ürününü bedelini hemen almalıdır 

Geç ödemelerde, enflasyon farkı üreticiye ödenmeli
dir. 

5. Müstahsilin alın terinin ve emeğinin karşılığ 
olan taban fiyatı tespit edilmeli, mağdur edilmeme
lidir. Her halükârda özel sektörün bu taban fiyat al
tında alım yapması önlenmeli ve bu husus müeyyide-
lendirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, çay ürünü öyle bir üründür 
ki, olgunlaştığı gün mutlaka toplanıp anında teslim 
edilmelidir. Zira, zamanında toplanmayan çay filizi 
ağaç olur. Toplanan filizler aynı gün teslim edilmezse 
çürür. Bu ürünün, çok hassas özelliğinden istifade 
edeceklerin açık yolları mutlaka kapatılmalı, alın teri, 
emek ve nasırlı ellerin hakkı zamanında ve tam ola
rak ödenmelidir. Aksi takdirde, birçok hususta olduğu 
gibi çay konusunda da haklının hakkı, haksızın cebine 
aktarılmış olacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mehmet 
Kara. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamuya ait taşınmazların kiraya verilmesindeki 
aksaklıklar konusunda gündem dışı konuşması ve 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taş-
çıoğlu'nun cevabı 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Istanbu'da Taşkış-
la binasımn kiralanması konusunda yüce Meclise bil
gi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Durum özetle şöyledir : 
1. Taşkışla binası Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

arafından 21 Eylül 1984 tarihinde adliye sarayı ola
rak kullanımak üzere Adalet Bakanlığına tahsis edil
miştir. 

2. Adalet Bakanlığı, kendisine yapılan bu tahsisi 
12 Kasım 1984 tarihinde iptal etmiştir. 

3. Bina 19 Aralık 1984 tarihinde ESKA Şirketi
me 49 yıl süreyle kiralanmıştır. 

4. Taşkışla binası 52 252 metrekaredir, ilk yıl 
çin yıllık kira 5 milyon 250 bin liradır ve onu izleyen 
\ yıl için, Devlet ihale Genelgesinde belirtilen oran
da zam uygulanacaktır. Sonraki 44 yıl için 5 yılda bir 
kira yeniden takdir edilecektir. 

5. Maliye ve Gümrük Bakanlığına başka hiçbir 
kuruluş başvurmamıştır, ilk ve tek başvuran ESKA 
Şirketidir. 

6. Bu işlemler için 29 Nisan 1983 tarihli Kamu 
Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 
Yönetmelik uygulanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yaptığım incelemeye göre ka
muya ait taşınmazların tahsisiyle ilgili 3 yönetmelik 
çıkarılmıştır. Birincisi, 28 Nisan 1983 tarihli Kamu 
Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında 
Yönetmeliktir, ikincisi, 16 Aralık 1984 tarihli Tarihî 
ve Bediî Değeri Olan Taşınmazların Kiraya Verilmesi 
Hakkında Yönetmeliktir. Üçüncüsü de, 16 Aralık 1984 
tarihli Devlete Ait Taşınmaz Mal Satışı, Trampa, 
Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesisi, 
Ecri, Misil ve Tahliye Yönetmeliğidir. 

Birinci yönetmelikte taşınmazları müteşebbis ve 
yatırımcılara tahsise Kültür ve Turizm Bakanlığı, son 
2 yönetmelikte ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı yet
kilidir. 

1. Tarihî bir bina olan Taşkışla binası, 16 Aralık 
1984 tarihli son 2 yönetmeliğe göre değil, 28 Nisan 
1983 tarihli ilk yönetmeliğe göre kiraya verilmiştir. 

Bu yönetmeliğe göre kamuya ait taşınmazların 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından, doğrudan 
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doğruya müteşebbis ve yatırımcılara tahsisi mümkün 
değildir; ancak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis 
yapılabilir, müteşebbis ve yatırımcılara tahsise Kül
tür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Oysa Taşkışla bi
nası doğrudan doğruya Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
tarafından, yetkili olmadığı bir yönetmeliğe göre 
ESKA Şirketine tahsis edilmiştir. Bu durumda tah
sis hukuken geçersizdir. 

2. Taşkışla binasının bugünkü, sadece arsa ve 
bina değeri, herhalde trilyonlarla ölçülebilir. Oysa, 
52 250 metrekarelik bu binanın yıllık kirası sadece 
5 milyon 250 bin liradır. Yanlış da olsa uygulanan 
yönetmeliğe göre, yıllık kira kamuya ait taşınma
zın değerinin yüzde 5'inden az olamaz. Yıllık kira 5 
milyon 250 bin lira olduğuna göre Taşkışla'ya biçi
len değer 105 milyon lira olmaktadır. Oysa, Emlak 
Vergisi beyannameleri için belirlenen asgarî değer he
saplanırsa milyarlar, tarihî değeri de hesaba katılırsa 
trilyonlar ortaya çıkar. Kaldıki, yaptığım sınırlı göz
lemlere göre Taksim'de 100 metrekarelik mağazaların 
yıllık kirası 6 milyon liranın üzerindedir. Bu hesaba 
göre, Taşkışla binasının yıllık kirasının en az 3 mil
yar lira olması gerekmez mi? Hadi daha küçük bir 
pazarlık yapalım; 2 milyar, hiç değilse 1 milyar da 
etmez ini? 

Ne hikmetse, Taşkışla binası için başka hiçbir ku
ruluş başvurmamıştır. İlk ve tek başvurucu ESKA Şir
ketidir. Müneccim olmadıklarına göre, duyuru yapıl
mazsa diğer kuruluşlar nasıl bilgi sahibi olabilirlerdi? 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde adalet sarayları, adalet ve güven duygusu
nu; üniversite binaları da ilim ve ciddiyet duygusunu 
pekiştirecek şekilde, sade ama görkemli binalardır. 
Sayın Adalet Bakanının, bakanlığına tahsis edilmiş 
bulunan böyle bir imkândan vazgeçmesini anlamak 
mümkün değildir. Anlaşılan odur ki, Taşkışla binası 
ESKA Şirketine mutlaka kiralanmak istenmiştir. Kılıf 
olarak da 29 Nisan 1983 tarihli Yönetmelik gösteril
miştir. ESKA Şirketinin doğrudan ve dolaylı ortakla
rının araştırılmasında yarar görüyorum. (HP ve MDP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Turizmin geliştirilmesine karşı değiliz; ama hukuka 
uyulmamasına karşıyız, ama kamu çıkarının unutul
masına karşıyız, ama haksız rekabete karşıyız. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, bağlayın efen
dim; süreniz doluyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

— 201 

17 . 4 ; 19&S O : 1 

Ama belirli kişilere ayrıcalık tanınmasına karşıyız. 
Sözlerimi bitirirken Tevfik Fikret'in ünlü şiirini 

hatırlıyor; «Ayıptır, yazıktır, günahtır» diyorum ve 
hükümeti insafa ve hukuka uymaya davet ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. {HP ve MDP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, teşekkür ede
rim efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendimi (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Arıkan arkadaşı
mızın huzurunuza getirmiş olduğu mesele ile günde
mimizin sözlü sorular bahsindeki l numaralı mesele 
aynı meseledir. O, bir farklı milletvekili arkadaşımız 
tarafından sorulmuştur. Daha evvel Sayın Arıkan bu 
sualini sordu, Maliye Bakanı cevapladı, tatmin olma
mış olacaklarki mesele bir kere daha gündem dışı bir 
konuşma ile ile huzurunuza getirildi. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Yalan mı, yalan 
mı, Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeye
lim,; rica ediyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Devamla) — Bunda 
ne var, bir şey söylemedim daha. 

Efendim, ben bu mesele ile dolaylı olarak ilgili
yim, huzurunuza hükümet adına cevaplamak üzere 
çıkmış bulunuyorum. 

Şunu arz edeyim : Evvela bu kadar kıymetli bir 
binanın 1 inci yıl kira bedelinin 5 milyon 250 bin lira 
olarak tespit edildiği doğrudur; ama hemen belirte
yim, aslında turizm maksatlı tahsisleri bizim bakanlık 
yapar; bunu arazi olarak yapar, restore edilecek bir 
bina olarak yapar ve elindeki yönetmeliğe göre işlet
meye açacağı yıla kadar 5 kuruş kira almaz; yönet
meliğin amir hükmü budur. 

Maliye Bakanlığı biraz titiz davranmış, Hazineyi 
koruma gibi bir görevde hassas davranmış hiç 'kira 
alınmaması icap eden bir zamanda böyle bir kirayı 
koymuştur, sembolik bir kiradır. (Gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — öyle bir usul var 
mı, Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Efendim, kimse yerinden konuşma
sın, rica ediyorum. Konuşmanın da bir usulü var, ri
ca ediyorum, bakan konuşuyor. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU '(Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, benim söylediklerim doğrudur, tev
sikini isterseniz, gelirsiniz, açarım yönetmelikleri gös
teririm. Ben ifade ediyorum, şimdi... 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin mü
dafaanız talihsizlik. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim?.. 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin 
müdafaanız talihsizlik. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım, 
çok rica ediyorum Sayın Nalbantoğlu, biraz evvel 
söyledim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi 
efendim, doğru yapılmış bir mevzuu elbetteki müda
faa ederim, talihsizlik değil, bu benim için şereftir 
efendim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

©akınız size hemen şunu söyleyeyim, bir ön an
laşma konusudur ve önümüzdeki hafta bu ön anlaş
ma bütün maddeleriyle yeniden gözden geçirilecektir. 
daha kesinleşmiş bir husus yoktur. 

SALÎM EREL (Konya) — Fiyat biraz daha dü-
şürülür. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Fiyatın 
düşecek bir tarafı yoktur, arz ettim, elbirliği ile ça
lışalım sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Efendim, yerimizden konuşmaya
lım lütfen. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bizim 
özellikle dış sermayeye ve !dış turizm işletmecilerine 
çok ihtiyacımız var, bunları kaçırmayalım, bunların 
bir an evvel çok adette memleketimize gelmesi lazım. 
Ben huzurunuzda bir kere daba 'ifade ettim, çalış
tık, çabaladık 65 bin yatağı 80 küsur bine çıkarttık. 
80 bin yatak aslında bizim için bu ölçüler içerisinde 
övünülecek bir rakammış gibi görünür ama demiş
tim, dünyaya şöyle bir baktığımızda daha çok geri
lerdeyiz, kolay değil bu efendim. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — ESKA gelir. 
KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — ESKA 
gelir, başka bir firma gelir, hepsi gelecektir; laf ata-
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rak bir şey elde edemezsiniz; canım bunu çok de
nediniz, bırakın bu yolları, içtenlikle konuşalım, an
laşalım. 

Efendim, ortada birşey yok. Bakınız ifade ediyo
rum, nihayet bunun tahsisini Maliye Bakanlığı ola
rak yaptılar, biz de 'tabiî bizimle ilgili kısma ait gö
rüşümüzü bildirdik. 'Baktık, eğer düzeltilmesi icap 
eden bir nokta varsa her zaman düzeltilebilir, şu ana 
kadar kesinleşmiş bir anlaşma yoktur, başka teklif 
varsa kapılar açıktır, bu bit ihale değildir, bu işten 
şikâyet edenler burada yanılıyorlar. Biz yüzlerce tah
sis yapıyoruz, benim zamanımdan evvel de Turizm 
Bakanlığı arazi tahsislerini yüzlerce defa yapmıştır. 
Müracaatlar alınır ve değerlendirilir, bunların ko
miteleri vardır, puantaj usulleri vardır, biz rica ve 
minnet ile getirdik bugüne kadar bu memlekete ya
bancı turizm müteşebbislerini. 

Bu 'gerçekleri bilmek lazım, yarii meseleyi böyle 
politik, muhalefet - iktidar arasında bir politik mese
le haline getirip de bunları ürkütmemizin memleke
timize büyük zararları olur. Samimi olarak itiraf 
ediyorum, yolsuzluk yok; şu ana kadar bir kuruş dön
medi, birisine kati bir ihale yapılmadı. Müsaade bu-
vurun, nihayet 15 gün, 1 ay, birbuçuk ay içerisinde 
yönetmeliklerimizin emrettiği şekilde, hiç kimsenin 
kuşkulanmasına mahal vermeyecek şekilde bu iş ayar
lanacak. Bize müsaade ediniz. (HP sıralarından «Ayar
lanacak, ayarlanacak» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yerimizden konuşmaya
lım lütfen, yerimizden konuşmayalım lütfen, rica 
ediyorum. Sayın bakan konuşuyor, konuşmanın usu
lü var ve tüzüğe göredir. (ANAP sıralarından «Bra
vo Başkan» sesleri, alkışlar) , 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi 
eğer bir açıklama istiyorsa sayın arkadaşım, ki ba
kınız; «Adalet Bakanlığına bu bina tahsis edildiği 
halde sonradan niye vazgeçildi de bir turizm müte
şebbisine verildi?» deniyor, resmî evrak var elimde, 
Adalet Bakanlığının hiçbir zaman bu binaya ait bir 
talebi olmamış, istanbul Barosu, h'iç ilgisi yok, ken
diliğinden Maliye Bakanlığına bir müracaatta bu
lunmuş, «Burayı adalet sarayı» yapın demiş, o za
manın Maliye Bakanlığı da buna «Peki» demiş. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Vah vah. 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, vah vahi ne bunun yani? 

— 202 — 
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EROL AĞABİL (Kırklareli) — Bu kadar basit 
mi? 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen cevap verme
yin efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
düş^inebillyor musunuz efendim; Taksim'de oteller 
bölgesinde 'bir Adalet Bakanlığı binası, elleri kelep
çeli adamlar dolaşacaklar, bunun da adına «Turizm 
hamlesi, turizm faaliyeti» diyeceksiniz. Sureti kati-
yede karşı olduğumu 'beyan ettim, karar iptal edildi. 
Hafta biz boşaltılmış olan Sultanahmet'teki cezaevini 
dahi, Allah inşallah nasip edecek orayı da, otel ya
pacağız; çünkü 'bölge 'baştan aşağı turistik bölge. 
Dünyanın neresinde oteller 'bölgesinde siz adalet bi
naları gördünüz; mümkün mü yani? Bizim görüşü
müze uygun değildi, kararı geri aldık, zaten talip olan 
da Adalet Bakanlığı değildi. Bunda, bunun altında ne 
arıyorsunuz, onu anlayamıyorum. 

HALİL İBRAHİM «ARAL (Ankara) — Üniver
site niye olmadı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Üniver
siteye gelince efendim, 'bendeniz o üniversiteden me
zunum, gittim rektörleriyle de konuştum. Dedim ki, 
siz yeni 'binalarınıza yerleşinceye kadar, sizi tamamıy
la tatmin edinceye kadar buraya bir teşebbüsün baş
laması mümkün değildir. Nitekim bekliyoruz; bir se
ne, birbuçuk sene Ayazağa kampüsünde tahminen 30 
bin metrekare tutarında, içeride bulunan inşaat ve 
gemi fakültelerinin talebelerini ve gemi inşa labora-
tuvarını içerecek binalar tamamlanmadıkça o bina 
şu veya bu şirkete" şu veya bu maksatla verilmeye
cektir. Bunun teminatını da kendilerine verdik. Siz 
niye telaş ediyorsunuz Sayın Arıkan; onu anlamı
yorum. 

Şimdi arkadaşımız soruyor; «Söz konusu yerde 
turistik otel yapmak üzere neden Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ya da Emekli Sandığı gibi kamu kuruluş
ları düşünülmemiştir?» 

Efendim, biz ifade ettik; bizim seçim beyanna
memizden tutun, hükümet programımıza kadar ifade 
ettik ekonomik görüşümüzü. Biz devletin otelcilik yap
masından yana değiliz. Biz hatta elimizdeki otelleri 
uygun şart bulursak kiraya vermeyi, İşletmesini on
lara devretmeyi düşünüyoruz; yerli veya yabancı. 
Doğrusu da budur, ticarî bir problemdir, ekonomik 
bir problemdir. Biz ekonomik görüşleri«ıizi başın
dan beri söyledik. Biz serbest rekabet sistemine ina-
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nan ekonomik görüş sahibi bir iktidarız. Bunu da o 
uygulama istikametinde götürüyoruz. O itibarla Kültür 
ve Turizm Bakanlığına veya ona bağlı Turizm Ban
kasına veya Emekli Sandığına vermeyi düşünmedik. 
iyi ettiğimiz kanaatindeyiz, * 

Saygılarımla arz ederim efendim. !(ANAP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Bakan. 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, yetiş

tirme yurtları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı 3 üncü söz vereceğim 
arkadaşım, Sayın Bahriye Üçoktur. Sayın Bahriye 
Üçok, yetiştirme yurtlarıyla ilgili maruzatta buluna
caklardır. 

Buyurun Sayın Bahriye Üçok. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bir ulusun dünya kamuoyunda say
gın bir yere sahip olabilmesi için tarihi boyunca bir
çok konularda, özellikle insancıl konularda takdire 
değer işler görmüş olması gerekmektedir. Bu işlerin 
başında, kanımca o ülkenin yoksul, bakıma muhtaç 
kimsesiz çocuklarını koruyacak kurumlarının yeterli 
sayıda var olması ve bunların kusursuz işletilmeleri 
gelmektedir. 

'Doğaldır ki, bu bir bütçe sorunudur. Malî so
runlar, bilindiği üzere çoğu kez tarihsel, politik ne
denlere, siyasal tutumlara bağlı bulunmaktadır. Bu 
da,, ulusların ellerinde olmayan sorunlardan dolayı, 
sürüklendikleri felaketlerin uzun yıllar süreri yıkıntı
larının giderilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Osmanlı imparatorluğunun 19 uncu yüzyıl tarihi 
bunun birçok canlı örneklerini içermektedir. Birinci 
Dünya Savaşından her şeyini kaybetmiş olarak çıkan 
Türk Ulusu, yeniden varolma savaşımı verirken, ga
lip devletlerin ulaştıkları teknik ve ekonomik üstün
lüklerin gerisine düşmüştü. Bir yandan da insancıl so
runlara eğilmiş, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi koru
yucu yuvalar açarak sosyal yaraları bir ölçüde olsun 
iyileştirmek çabası vermiştir. 

Yurttaşların ulusal gelirden adil ölçülerde pay al
maları ulusçuluğun simgelerinden biri sayılmak ge
rekir. Bunun da, toplumdaki yansıması, sosyal ku
rumların ihtiyaçları karşılayacak ölçülerdeki varlığı
dır. Ne yazık ki, bugüne kadar bu ihtiyaçlar uzun yıl
lardan beri geri planda bırakılmış, ülke geleceğini 
temsil eden gençlerin bir bölümü, sahipsiz olanları, 
devletin koruyuculuğuna sığınamamışlardır. Bugün ha-
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len ülkemizde sadece 81 yetiştirme yurdu vardır. Bun
lardan 13 ila 18 yaş grubu arasındaki 12 bin genç 
yetiştirme yurtlarında barındırılmaktadır. Bunların 
l 01'8'i 18 yaşını aşmış olan -gençlerdir. Bunlardan da 
Î65'i yüksekokulda öğretim görmektedir. 13 yaşın 
üstünde olup koruma kararı alınmış olanlardan 2 500 
çocuk yetiştirme yurtlarının yetersizliği yüzünden sıra 
beklemektedir. Gerçekte korunmaya muhtaç olanla
rın sayısı ise resmî rakamlara göre 500 bindir. Dev
let olarak korunabilenlerin sayısı ise ancak 17 bindir. 
50 milyon nüfusa sahip olan Türk'iyemizin, bu yarım 
milyon bakıma muhtaç, şefkatten yoksun insana el̂  
uzatması zor değildir, yeterki istensin. 

Bugün artık hemen her problemin eğitimle çö
zümlenebileceği uygarlık dünyasınca kabul edilmiş bir 
gerçektir. Bu bizim de bildiğimiz bir gerçektir. O hal
de bunun aksini, yani eğitimden, sevgiden, yakın il
giden yoksun kalan bu insanların gelecekte yasa dışı 
olaylara itilerek, toplumda çıban başları oluşturacağı 
gözden uzak tutulmamalıdır. Buna karşı tedbirler şim
diden, hiç zaman yitirmeden ele alınmalıdır. Örne
ğin, ülkenin en çok muhtaç olduğu hemşire, kurs 
görmüş hasta bakıcı gibi hastane personeli, ya da köy
lerde çalışacak sağlık memurları, veteriner yardımcı
ları, öğretmenler, ziraat teknisyenleri, traktör tamirci
leri gibi meslek sahibi kişilerin yetiştirilmesi sırasın
da, yetiştirme yurtlarındaki bu kimsesiz çocuklarımı
za özel durumları dolayısıyla 'bir ayrıcalık tanınmalı. 
Onlar eğilimleri doğrultusundaki okullara imtihansız 
olarak kabul edilmelidir, özellikle yatılı meslek lise
lerine alınmaları çok yerinde olacaktır. Okul bitince 
de ailelerin koruyuculuğundan yoksun kalmış bu 
gençlerin, iş alanlarına tayinlerinde kendilerine ayrı
calık tanınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, süreniz doluyor, lütfen 
bağlayınız efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiyor efendim, 
teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum bu konuda eşit
lik 'ilkesinin bozulduğunu hiçbir yurttaşımız iddia et
meyecektir. Şimdi sayın hükümetin ilgili bakanlarına 
sesleniyorum, yani Millî Eğitim Bakanına Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanına ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanına, sosyal 'bir problemin çözümlenmesi 
açısından, toplumsal bir yarayı iyileştirici bu önerimi 
lütfen dikkate alsınlar ve en kısa sürede yetiştirme 
yurtlarındaki çocuklarımıza devletin koruyucu elini 
daha kapsamlı ve etkili biçimde uzatsınlar. 

Sayın hükümetten ikinci dileğim, bazı dairelerin 
çok yüksek rakamlara ulaşan bütçelerinden yapıla

cak kısıntılarla sokakta kalan bu kimsesiz çocuklara 
yeni ve yeterli sayıda yetiştirme yurtları açarak, uy
gar ülkelere yakışır bir sosyal devlet görünümüne da
ha çok bürünmenin sağlanmasıdır. 1985 yılında bu 
yolda atılacak her adım, hükümetin «Gençlik Yılına» 
verdiği önemi simgeleyecek ve iktidar için önemli bir 
puan teşkil edecektir. 

Teşekkürlerimle Yüce Meclisin sayın üyelerini 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahriye 
Üçok. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, 16.4.1985 tarihli 86 ncı Birleşimde yaptığı, Diya
net Vakfı tarafından düzenlenen Hac seferlerine iliş
kin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın cevabı , 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay' 
in, gündeme geçmeden evvel gündem dışı konuşma 
istemleri vardır. 

Sayın Kâzım Oksay Sayın Altunakar'ın dün yap
mış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap verecek
lerdir. 

Buyurun Sayın Kâzım Oksay. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Altunakar dünkü oturumda Hac ve 
Umre ziyaretlerinin düzenlenmesini hedef alan gün
dem dışı bir konuşma yapmıştır. Sayın Altunakar'ın 
bu konuşma ile huzurunuza getirdiği bilgiler gerçek
leri yansıtmamakta, mücerret bir biçimde hükümeti 
eleştirme amacını gütmektedir. 

Bu konuda, dün hemen kendisinden sonra bir ko
nuşma yapıp gerçekleri açıklamak imkânı vardı. An
cak, kendilerinin de vermiş olduğu rakamlar çerçeve
sinde gerçek durumu tespit edebilmek amacıyla bir 
hazırlıktan sonra bugün konuşmanın, sizleri aydınlat
manın daha doğru olacağı düşüncesiyle -konuşmamı 
bugün yapıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1974 tarihinde 17 439 numa
ralı Bakanlar Kurulu Kara/ıyla Hac seyahati ile il
gili işlemlerin yürütülmesi Diyanet îşleri Başkanlığı
na bir görev olarak verilmiştir. Diyanet işleri Başkan
lığımız aynı kararın 8 inci maddesi gereğince Hac se
yahati düzenleme çalışmalarında Türkiye Diyanet 
Vakfıyla işbirliği yapmaktadır. Hac ve Umre seya
hatleri bu karar ek ve tadilleriyle bunlara dayanıla
rak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yürütül
mektedir. 
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1979*dan itibaren işbaşına gelen hükümetlerce, bu 
hükümet kararında çeşitli değişiklikler yapılmış ise 
de dinî maksatla yapılan Hac ve Umre ibadetleriyle 
ilgili seyahatlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütül
mesi ilkesi daima korunmuştur. Hükümetimizce de 
hu kararnamede bir değişiklik yapılmıştır, tik defa 
bu yıl daha önce Hacca gidip gitmediklerine bakıl
maksızın, her vatandaşın Hacca müteadd'it defa gitme 
imkânı sağlanılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1979 öncesi dönemlerde Hac 
ibadeti yapmak isteyen vatandaşlarımız yeterli dinî 
rehberler verilmeden, sağlık tedbirleri alınmadan, ra
hat bir şekilde ibadet edebilmeleri için gerekli iskân 
şartları hazırlanmadan hatta bazı hallerde gidecekleri 
ülke için gerekli vizeyi almadan Hac yolculuğuna çı
kıyorlar, çıkarılıyorlar, neticede de büyük güçlükler
le karşılaşıyorlardı. Bugün, önceden alınan ciddî ted
birlerle bu aksaklıkların hiçbiri ile karşılaşılmamakta, 
kanunî olmayan ödemeler yapılmamaktadır. 

iMekke ve Medine'de evler zamanında kiralanmak
ta, Arafat ve Minatta rahat bir şekilde ibadet ede
bilme imkân ve şartları hazırlanmaktadır. Hac ve 
Umre seyahatleri artık devlet güvencesi altında, ciddî 
sağlık tedbirleri ile ve dinî kaidelere uygun olarak 
yabancı ülkelere karşı, hükümetimizin, devletimizin 
onurunu korur biçimde gerçekleştirilmektedir. Bu du
rumdan vatandaşlarımız son derece memnundur. Bu
gün Türkiye'nin Hac organizasyonu, Suudî Arabis
tan ve çeşitli İslam ülkelerinin takdir ve övgülerine 
mazhar olmaktadır. Başta Pakistan olmak üzere pek 
çök İslam ülkesi, Türkiye'nin Hac organizasyonunu 
örnek olarak almaya gayret etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Altunakar, Hac ziya
retiyle Umre ziyaretinin müsavi şartlarla cereyan et
tiğini belirtiyor; Hacca gidenlerden, Umre yolcuların
dan daha fazla para alınmasını haksız buluyor, bunun 
kusurunu da hükümetimize yüklemek istiyorlar. 

(Hac ve Umre seyahati için müracaat eden vatan
daşlardan tahsil edilen ücretin miktarlarını tespit yet
kisi Türkiye Diyanet Vakfına ait değildir. Bu ücret. 
Bakanlıklararası Hac Komisyonunun da kararlarının 
ışığında Hac İşleri Yüksek Kurulunca tespit ve ilan 
edilmektedir. 1985 yılında karayolundan Hacca gide
cek vatandaşlarımızdan Hac İşleri Yüksek Kurulunca 

tespit edilerek tahsil edilen 636 bin liranın dökümü 
şöyledir : 

500 bin lirası hacı adayları için alınacak döviz, 
Bu dövizin yaklaşık 250 bin liralık kısmı hacı adayı
na para olarak verilmekte, kalan kısmı Mekke ve 

Medine'de ev kirası, Arafat, Mina intikaİleriyle çadır 
parası, Suudî Arabistan'a giriş ücreti,'görevli yolluk 
ve yevmiyeleri ve benzeri için harcanacaktır. 

5 bin lirası, üç aylık pasaport ve harç pulu içindir. 
Daha evvel 2 875 lira olan bu meblağ, en son dü
zenleme ile 5 bin liraya çıkarılmıştır; aradaki fark 
Diyanet Vakfınca karşılanacaktır. 

54 500 lira otobüs ücreti; 4 500 lira Hac rehberi, 
sağlık personeli giderleri, Maç ve tıbbî malzeme har
camadan karşılığı; 13 750 lira elbiselik kumaş, zem
zem bidonu, seyahat çantası, künye ve bu yıl ilik 
defa hacı adaylarına verilecek şişirrneli seyahat ya
tağı bedeli; 35 785 lira Bakanlıklararası Hac Komis
yonunca satın alınacak dövizlerde 45 günlük sürede 
meydana geleceği tahmin edilen döviz kuru farkı; 
5 000 lira Arafat ve Mina'da yenilecek yemeklerin 
ücreti ve nihayet yüzde 5 ihtiyat akçesi olarak İ8 390 
lira hesap edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Umre masrafları ile Hac mas-
raflarinı mukayese etmek ve birlikte değerlendirmek 
de fevkalade yanlıştır. Çünkü, Suudi Arabistan Hü
kümeti, Hac mevsimindeki girişlerde kişi başına 274 
Suudi Arabistan Riyali giriş ücreti almaktadır. Umre 
ziyaretlerinde bu ücret söz konusu değildir. 

Hac mevsiminde ibadetin bir gereği olarak hacı^ 
lar, belli günlerde Arafat ve Mina'ya giderler ve ora
larda kalmak zorundadırlar. Bu sebeple, Arafat ve 
Mina'da hacılar için çadır kurulur. Suudi Arabistan 
Hükümetince tespit edilen maktu Arafat ve Mina'ya 
intikal ve çadır ücreti toplamı 250 Suudi Arabistan 
Riyalidir. Umre yolcuları böyle bir ödeme de yap
mazlar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, bu kadar detaylı cevaba ne lüzum var
dır? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, yerinizden lütfen ko
nuşmayın efendim. 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, zamanımız zaten kısıtlıdır. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY {Devam
la) — Suudi Arabistan Hükümetince her yıl yayın
lanan Hac Talimatına göre, Hac mevsiminde Mekke' 
de ev kirasının taban seviyesi ikisi başına bin, Medi
ne'de ise 600 Suudi Arabistan Riyalidir. Biz, önce

den aldığımız fevkalade tedbirlerle bu seviyeyi Mek
ke'de ortalama 700-800, Medine'de ise 350-400 Suudi 
Arabistan Riyali seviyesine indirebilmişizdir. 

Umre mevsiminde bu meblağlar Mekke'de 120 Mâ 
150 riyal, Medine'de ise 80 ilâ 100 Suudi Arabistan 
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Riyali seviyesinde bulunmaktadır. Görülüyor ki, Hac j 
mevsimi ile Umre mevsimi arasında sadece ev kira
larında dahi yedi sekiz kat fark vardır. Gündem dışı 
konuşmada ifade edildiği gibi, Umre ziyareti ile Hac 
seyahati özellikle ekonomik şartlar bakımından müsa- I 
vi şartlarda devam etmiyor. 

Sayın miiletvekiUeııı, gündem dışı konuşmada Hac 
ücretlerinin Hac mevsiminden dört buçuk ay önce alın
ması da tenkit edilmiştir; Bu Ibir zaruretin icabıdır. 
1985 yılında 40 ila 45 bin ıkişiye ulaşacağı tahmin edi-
ien muıkaddes belde yolcusu vatandaşlarımızın rahat I 
bir şekilde ibadet etmelerini temin etmemiz, onları I 
sokak ortasında bırakmamamız gerekiyor. Nitekim şu I 
günlerde 4 kişilik 'bir kiralama ekibi Mekke ve Medi- I 
ne'de kiralama işlerini sürdürmektedir. Bu seyahat için I 
yaklaşık olarak 1 500 otobüs kiralanacak, yeteri kadar I 
uçak temin edilecektir. Pasaportlar alınacak, Suudi I 
Arabistan ve Irak vizeleri Diyanet Vakfınca sağlana
caktır. Elbise, seyahat çantası, seyyar yatak, künye ve I 
benzeri diğer malzemenin temin edilmesi zarureti var-. I 
dır. 

Takdir buyurulacağı gibi bunlar yolcu sayısının I 
tespitinden sonra yapılacak olan ve zamanı gerektiren I 
işlerdir. Bu hususları dikkate almayıp meseleyi bir fa- I 
iz konusu olarak görmek ve göstermek, 'bu hususta I 
izin verirseniz politika yapmaktır. Nitekim, Hac işini I 
bizim gibi organize etmeye çalışan bazı kardeş ülke- I 
lere Hac ücreti çok daha erken tarihlerde tespit edil- I 
mekte ve mesela kardeş Pakistan'da bu iş için ücretler I 
Hacdan 8 ilâ 10 ay önce alınmaktadır. Parayı yatı- I 
ranlarm tamamı da Hacca gönderilmemekte, tespit I 
edilen kontenjan dışında kalanların paraları Hac dö- I 
neminden sonra iade edilmektedir. I 

Hepinizin bildiği gibi Hac ibadeti dinen zengin I 
olanlara farzdır. Tarlasını, hayvanını, ailesinin yıllık I 
nafakasını satarak Hacca gidilmez. Malî imkânları bu- I 
lummayanların 'kendilerini zorlayarak, hacı olma he- I 
vesi ile yola çıkmaları tasvip edilecek bir davranış de- I 
ğildir. Parası hazır olan bu yola çıkar. I 

Bu sebeple aynı konuşmacının ifade ettiği gibi I 
köylü ve çiftçi vatandaşlarımızın para bulamamış ol- I 
maları nedeniyle, bu seyahat için müracaat edeme- I 
miş olmalarının Hac ibadetini engelleyen bir zorlama I 
olarak kabulüne imkân görmemekteyiz. I 

Bunun yanı sıra .ilk defa Hac ibadetine gidecek I 
olanlardan da konut fonuna 50 bin lira gibi bir ra- I 
kamın ödenmesi söz konusu değildir. Dünkü konuş- I 
mada bu rakamın da ödendiğinden (bahsedilmiştir. I 

Muhterem milletvekilleri, izahatımdan da anlaşıla- I 
cağı gibi, Hac seyahatlerinin Diyanet îşleri Başkanlı- I 
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ğınca yürütülmesi, vatandaşımızın can güvenliği, ra
hatı, sağlığı ve yapılan Hac ibadetinin farz, vacip ve 
sünnetlerine uyularak eksiksiz olarak yapılması 'bakı
mından çok faydalı olmuştur. Kutsal bir görevin, di
nimizin farzı olan bir ibadetin geçmiş dönemlerde se
yahat şirketlerince kâr vasıtası'haline dönüştürülme
sinin büyük mahzurları ve sıkıntıları yaşanmıştır. Biz 
halihazırda bu ibadetin ticaret aracı olarak görülme
sini benimsemiyoruz. 200 bin İkaya bu ibadet yapıla
bilir mi? Takdir yüce heyetindir. Böyle bir meblağ 
değil ibadete, Suudi. Arabistan'a yapılacak 2 günlük 
turistik seyahate dahi yetmez. 

Bu uygulama vesilesiyle hükümetimize yönelik it
hamlara bir mana verememekteyiz. Hele dün konu
şan sayın üyenin, «Bu uygulamanın' rejimi sarsacağı, 
despot'ik ve müstebit bir zihniyetin tezahürü olarak 
görüleceği» ithamları büyük hak'sızlıktır ve çok yan
lış bir değerlendirmedir. Yapılan uygulama meri mev
zuata uygunldur; aksüni söyleyenlere ispat yolu açık-
tıır< 

Hac seyahatlerinin her geçen sene daha rahat, da
ha huzurlu, manasına ve vecibelerine daha uygun bir 
şekilde düzenlenmesi en büyük dileğimizdir. Tüm gay
retlerimiz bu yöndedir. Ayrıca, bu konunun politik 
bir havaya sokulmasını da tasvip etmediğimizi, arz 
ediyor, konuşmacının dün sözlerinin başında belirtti
ği «Nasipsiz, despotik ve müstebit zihniyet» sözlerini 
kendilerine iade ediyorum. (ANAP ve Bağımsızlar sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kana 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yapılan bu konuşma hükümet adına 
mı, şahsı adına mı oldu? 

BAŞKAN — Hükümet adına konuştular. Başta 
sordum, hükümet adına konuşacaklarım bildirdiler. 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bit-
miştirBi 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde 
TBMM'ni temsil edecek Türk Grubu için, siyasî par
ti gruplarınca gösterilen adaylara dair Başkanlık tez
keresi (514$) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
«Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» bölümü

nün 1 inci sırasında yer alan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım efendim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Tür

kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 12 kişilik 
Türk grubu için aday olarak gösterilen asil ve yedek 
üyelerin adları ilişik listede belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubu Üyeleri 

Asıl Üyeler 
Anavatan Partisi Grubu (6 Üye) 

Profesör Fethi Çelikbaş (Burdur) 
İsmet Özarslan (Amasya) 
ismet Ergül (Kırşehir) 
Hüseyin Şen (Artvin) 
Muhlis Arıkan (Samsun) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (istanbul) 

Halkçı Parti Grubu (3 Üye) 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 
Paşa Sarıoğlu (Ağrı) 
Tülay öney (istanbul) 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu (2 Üye) 
Kâmran inan (Bitlis) 
Yılmaz Altuğ (Sivas) 

Bağımsızlar (1 Üye) 

Yedek Üyeler 

Anavatan Partisi Grubu (6 Üye) 
Mehmet Timur Çınar (Manisa) 
Mustafa Sabri Güvenç (Niğde) 
Ata Aksu (Gaziantep) 
Rıfkı Atasever (Tekirdağ) 
Osman Doğan (Şanlıurfa) 
Göjçsel Kalaycıoğlu (Ankara) 

Halkçı Parti Grubu (3 Üye) 
Mustafa Çelebi (Hatay) 
Arsan Savaş Arpacıoğlu (Amasya) 
Muhteşem Vasıf Yücel (Zonguldak) 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu (2 Üye) 
Ebubekir Akay (Erzurum) 
Aziz Kaygısız (Kars) 

Bağımsızlar (1 Üye) 
BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığının tezkeresindeki bu üyeler bilgi
lerinize sunulmuştur. Bağımsız üyelerin adaylığı bil- t 

dirilince seçim yapılacaktır. (MDP sıralarından «Bil
dirildi» sesleri). 

Efendim, Başkanlığa bildirilmemiş. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLER} 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — TBMM'nin Kuruluşunun 65 inci Yıldönü
münün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi 
amacıyla yapılacak görüşmeler için TBMM Genel 
Kurulunun 23 Nisan 1985 Salı günü saat 14.00'te top
lanmasına dair Danışma Kurulu önerisi t 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun bir 
önerisi vardır, okutup, onayınıza sunacağım. 

Buyurun efendim : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 37 

Tarih : 16.4.1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65 

inci Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının 
belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23 Ni
san 1985 Sah günü saat 14.00'te toplanması öneril
miştir. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grubu Başkanvekiü 

Onural Şeref Bozkurt 
Halkçı Parti Grubu Başkanvekiü 

Fenni Islimyeli 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu Başkanvekiü 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

b) Başkanlık Önerileri 

/.i — TBMM'nin Kuruluşunun 65 inci Yıldönü
münü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kut
lamak ve günün önem ve anlamını belirtmek amacıy
la 23 Nisan 1985 Salı günü yapılacak TBMM Genel 
Kurul toplantısında başka bir konunun görüşülme
mesine ve konuşacaklar ile konuşma sürelerine dair 

l Başkanlık önerisi (5/44) 
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BAŞKAN — Şimdi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, bunu da oku
tup onayınıza sunacağım : 

Başkanlık Önerisi 
16.4.1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 65 

inci Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay
ramını kutlamak ve günün önem ve anlamını belirt
mek için, 23 Nisan 1985 Salı günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda özel bir görüşme 
yapılması hakkında, İçtüzüğün 19 uncu maddesine 
göre Danışma Kurulunun görüşüne uygun olarak 
Başkanlığımızca hazırlanan önerileri Genel Kurulun 
onayına sunuyorum. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
Başkanlık önerileri : 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu

nun 65 inci Yüdönümü ve Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramı olan 23 Nisan 1985 Salı günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bir görüşme 
açılması, 

2. 23 Nisan 1985 Salı günü Genel Kurulun ya
pacağı toplantıda başkaca bir konunun görüşülme
mesi, 

3. Görüşmelerde; 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına on 

dakika süre ile söz verilmesi, 
b) Siyasî Parti Grupları başkanlarına onar da

kika süre ile söz verilmesi, 
c) Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ül

ke parlamenterlerinden en yaşlı parlamentere on da
kika süre ile söz verilmesi, 

Önerilmiştir. 
BAŞKAN — Sayın Divan Üyesinin okumuş ol

duğu öneri bitmiştir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nm turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz efendim. 

Sözlü soruların 1 inci sırasında Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir'in Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1„ — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (31771) 

BAŞKAN — Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının, 2 sayın milletvekiline izin verilmesine 
dair bir tezkeresi vardır. Okutup, ayrı ayrı onayınıza 
sunacağım efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 16.4.1985 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

İstanbul Milletvekili İmren Aykut, 31 gün maze
reti nedeniyle 16.4.1985 tarihinden geçerli olmak üze
re, 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan, 1 ay hastalığı 
nedeniyle 8.4.1985 tarihinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Tekrar okutup, ayn ayrı oylarınıza 
sunacağım efendim; 

İstanbul Milletvekili İmren Aykut, 31 gün maze
reti nedeniyle 16.4.1985 tarihinden geçerli olmak üze
re, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Divan 
Üyesinin okuduğu 1 inci maddeyi onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan, 1 ay hastalığı 
nedeniyle, 8.4.1985 tarihinden geçerli olmak üzere, 

BAŞKAN — Sayın Divan Üyesinin okuduğu 2 
nci maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir izinli olduk
larından soru ertelenmiştir efendim. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu •- Hükümet İşbirliği Semineri» 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, basında yer alan «Ordu - Hükümet 
İşbirliği Semineri» ne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi yer almaktadır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Sayın Cüneyt Canver buradalar mı efendim? Yok
lar. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan burada
lar mı? Yoklar. 

Soru ertelenmiştir efendim. 
i., — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
ibrahim Ural'ın, bazı şirketlere verilen gemi kredi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulun
maktadır. 

Sayın ibrahim Ural buradalar mı? Yoklar. 
Cevaplandıracak sayın bakan?.. Buradalar. 
Sayın ibrahim Ural ikinci defa bulunmadığı için 

sözlü soru düşmüştür. 
4. — İzmir Milletvekili Işüay Saygın'ın, Buca'nın 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, izmir Milletvekili 
Işüay Saygın'm, Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Işılay Saygın buradalar mı efendim? Yok
lar. 

Cevaplandıracak sayın bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir efendim. 
5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka

ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye üçok'un, Ankara Belediyesi evlendirme memur
larından bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket et
tikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Bahriye Üçok buradalar mı? Buradalar. 
Cevaplandıracak sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, Türk-İş"in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba-~ 
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — 6 ncı, 7 nci, 8 inci 9 uncu 10 uncu 
i ve 11 inci şuradaki sözlü sorular 30 gün mehil isten

diğinden ertelenmişlerdir efendim. 
12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Feridun Şakir Öğünç buradalar mı? Yok
lar. 

Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir efendim. 
13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma

latya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, Malatya ilinin bazı köylerinde 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ayhan Fırat buradalar mı? Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 
kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/319) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, ithal kömürün bazı il ve ilçeler
de farklı fiyatlarla satıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Ayhan Fırat buradalar efendim. 
Cevaplayacak sayın bakan?.. Buradalar. 
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Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Teshin için getirtilmiş olan ithal kömür fiyatları

nın farklı il ve ilçelerde yöneticilerin becerilerine gö
re ayarlanmış olmasına dair aşağıdaki suallerimin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınca sözlü olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya 

1. İskenderun limanında tonu 8 000 TL.'den tes
lim edilen ithal teshin kömürün Malatya'da 27 390 
TL. Elazığ'da 16 700 TİL. Arapkir'de 18 000 TL. Do
ğanşehir'de 16 000 TL. Akçadağ'da 18 000 TL.'den 
satılmasının izahı mümkün müdür?. 

2. İskenderun'dan 1 ton kömürün Malatya'ya 
19 3O0 TL.'den 100 Km. uzaklıktaki Elazığa da 8 700 
TL.'den taşınması nasıl izah edilebilir?. 

3. Bu fiyatlandırmalar hangi ekonomik kuralla
ra uygun olarak yapılmıştır?. 

4. Malatya'da çetin kış şartlarında hu kömürü 
almaya mecbur olan vatandaşların haklarını Hükü
met korumayacak mıdır?. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı; buyurun efendim. (Alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUÎDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; değerli arkadaşım Malatya Milletvekili 
(Sayın Ayhan Fırat'ın ithal kömürü hakkındaki sual
lerini cevaplandırmak üzere huzurlarınızı işgal etmiş 
butanuyorum. 

Sualler okundu; sadece cevap olarak arz edece
ğim. 

1 inci sualin cevabı : İthal kömürünün İskende
run limanında FOB satış fiyatı 8 bin Türk Lirası ola
rak, Bakanlar Kurulunun 9.1.1985 tarih ve 18630 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanan 84/8925 sayılı kara
rı ile tespit edilmiştir. 

Kömür satış tevzi depolarındaki satış fiyatı, kö
mür FOB fiyatına; nakliye, depo, tahmil - tahliye, 
fire ve yüzde 10 itibarî gider payının ilavesi ile te
şekkül etmektedir. 

Malatya deposundaki ithal kömürünün satış fi
yatı 24 900 TL. olara'k, yukarıda açıklanan esaslar 
çerçevesinde tespit edilmiştir. Bu fiyata Katma De
ğer Vergisi dahil değildir. 

Malatya İlinin çevresindeki di ve ilçelere göre fi
yat farklılığı, nakliyelerin değişik fiyatlarla değişik 
firmalarca yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bu fi

yatlara depo masrafları ve çeşitli diğer giderler da
hil olduğu takdirde, bu rakam meydana gelmektedir. 

2 nci sualin cevabı : İskenderun Limanında FOB 
8 bin TL.'ye satılan ithal kömürünün Malatya İline 
nakliye bedeli 13 450 liradır. Soruda belirtilen 19 300 
TL. ile gerçek nakliye bedeli olan 13 450 TL. ara
sındaki fark, yukarıda da izah edildiği gi'bi, depo, 
tahmil - tahliye, fire ve yüzde 10 itibarî gider payı 
ve KDV'den meydana gelmektedir. 

Kömür satış tevzi müesseselerinin bulunmadığı il
lerde, kömür nakliyeleri il kömür tahsis kurullarının 
görevlendirdiği mutemetler vasıtasıyla yapılmaktadır. 
Bu da iller arasında farklı fiyatları meydana getir
mektedir. 

Cevap 3. Birinci soruda da belirtildiği gibi, depo 
satış fiyatları; kömür FOB fiyatına nakliye, depo, 
tahmil - tahliye, fire ve yüzde 10 itibarî gider payı 
ilavesiyle bulunmaktadır. 

Cevap 4. Hükümetimiz vatandaşın kömürsüz 
kalmasını önlemek için kömür ithal etme kararını al
mış ve ithal kömürün vatandaşa ucuz fiyatla intika
lini sağlamak için gerçek maliyetinin çok altında İs
kenderun Limanında FOB fiyatını tespit etmiştir. 

Bütün hizmetler vatandaşın kömürsüz kalmama
sına matuftur ve bunda da gayeye ulaşılmıştır. Zira, 
ağır kış şartlarına rağmen Doğu ve Güneydoğu ille
rinde, mevcut kömür satış tevzi depolarından halen; 
Malatya deposunda 15 261 ton, Kars deposunda 
11 943 ton, Erzurum deposunda 4 959 ton, Van de
posunda 3 954 ton, Sivas deposunda 992 ton, Kay
seri deposunda 3 246 ton, İskenderun deposunda da 
2 236 ton olmak üzere ceman 42 591 ton ithal kömü
rü stokumuz mevcuttur. 

Bu cümleden olarak, kömür satış tevzi deposu 
bulunmayan merkezî büyük illerimizde süratle yemi' 
depoların açılması planlanmış ve ilgililere gerekli 
emirler verilmiştir. 

Ayrıca Sayın Ayhan Fırat arkadaşımız 4 üncü 
sualinde, «Çetin kış şartlarında bu kömürü almaya 
mecbur olan vatandaşların haklarını hükümet koru
mayacak mıdır?» demektedir. Hükümet bu vatandaş
larımızın haklarını sonuna kadar korumuştur ve ko
rumaya da devam edecektir. 

Suale göre, burada bütün kömürün 27 390 lira
dan satıldığı gibi bir ifade vardır. Onun da cevabını ve
reyim : 

Malatya'ya bu sene 107 732 ton kömür tahsis edil
miştir. Bunun 30 bin tonluk tahsisi ithal kömürüne 
aittir. 8.4.1985 tarihine kadar 17 867 ton ithal kömü
rü gitmiştir. Bunun 15 bin tonu da halen depoda 
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durmaktadır, 2 bin tonu satılmıştır. Yani 105 bin to
nu normal fiyatla satılmıştır; öbürü, nakliye ihale
sinin belki o günün şartlarına göre biraz pahalı ya
pılmış olmasından dolayı 24 bin liraya çıkmıştır ve 
24 bin liraya satılan kömür miktarı da 2-3 bin ton 
civarındadır. Yani 107 bin ton kömürden 2-3 bin to
nu 24 bin liradan satılmıştır. Gelecek sene için bü
tün bunların tedbirleri alınmaktadır. 

Arkadaşıma, bana bunları açıklamak fırsatını 
verdiği için teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Bakanı. 

Sayın Ayhan Fırat, sayın bakanın vermiş oldu
ğu izahat sizi tatmin etti mi efendim?. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Etmedi efendim; 
müsaade ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın milletvekil
leri, çok mühim bir konuya temas etmek istiyorum. 
İstirham ediyorum, önlerindeki yazıyı okuyanlar lüt
fen 5 dakikalarını ayırsınlar ve bu konuyu dinlesin
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, sesim kısık; çünkü dün 
Ağrı'dan geldim, Ağrı'daki kömür rezaletini yaşa
yanlarla konuşarak geldim. Lütfen beni dinleyin, 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir dakika, bir hususu 
belirteyim; süreniz 5 dakikadır. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kömür İskenderun'a 
geliyor, 8 bin liraya veriliyor. Bu kömür alınıyor, 
Malatya'ya getiriliyor 27 390 liraya veriliyor. İçinde 
KDV varmış, şu varmış, bu varmış... Vatandaş KDV' 
sini, indirmesini, bindirmesini, firesini anlamaz. Ma
latya'da 27 390 lira. Sorumda da var; yalansa yalan 
desinler. Yok, değil. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜIREL (Arafcalya) — Yalan demediikki zaten. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Elazığ'da 16 bin 
lira arkadaşlar. Malatya'dan 100 kilometre daha ileri 
gidince fiyat 11 bin lira düşüyor. Bunu bir hükümet 
nasıl izah edebilir, istirham ediyorum? Malatya'nın 
kazalarında 16 bine var, 18 bine var, 22 bine var. 

Muhterem arkadaşlarım, Ağrı'da 27 390 lira; 
Malatya'da olduğu gibi. Ta 400 kilometre daha uza
ğa gidiyor, aynı fiyata satılıyor. Aradaki Elazığ'da 
16 bin liraya satılıyor. Bunu kim izah edebilir? Han

gi KDV ile izah edilir, hangi indirme, bindirmeyle 
izahı mümkündür? Mümkün müdür bunun izahı 
arkadaşlarım, istirham ediyorum? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL ((Antalya) — Kömürüne göre deği
şiyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, hepsi 
pahalı kömür değil, deniyor. Kömürden kömüre 

• fark var; kalorisine göre fiyat, dağına göre kar... 
ithal kömüre 27 bin lira veren arkadaşım, 4 bin ka
lorili kömür alıyor, öbür ucuz kömür 18 bin lira. 
Orada Gölbaşı kömürü var. «Soykan» adı altındaki 
kömür var, 2 bin lira. Vatandaş devlete parayı veri
yor ki, aldanmasın; ama 100 kilometre ileride 11 bin 
lira daha ucuza satılan kömür aynı kömür olursa 
veya Malatya'nın yanında, burnunun dibindeki Gün-
düzbey Belediyesi bu kömürü 22 bin liraya satarsa 
olur mu? Bu vatandaşa neyi izah edefsiniz, istirham 
ediyorum? 

MUSTAFA DEMİR (Şanlıurfa) — Gidip oradan 
alisin! 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ha, gidip oradan 
alsın; dloğru, serbest rekalbet değil mi? 

Arkadaşım, devlet inandırıcı olmalı. Devlet, say
gınlığını buradan kazanır. Ben hiçbir vatandaşa bu
nun cevabını veremedim. İşte Malatya gazetelerinin 
kupürü; her gün boy boy yazı yazıyorlar. 

2 gün önce arkadaşlarımla Ağrı'daydım, istir
ham ediyorum, Ağrı'da vatandaş diyor ki, «Yarım 
ton kömür alamıyorum». İşte arkadaşlarım şahittir. 
27 390 lira veriyor, Elezığ'da 16 bine satılan kömüre, 
yarım ton alıyor, öbürünü alamıyor. 

Arkadaşlar, biz de soğukta oturduk. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Kömürün 

tonu Elazığ'da da 27 bin lira. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bütün samimi
yetimle söylüyorum... 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden lütfen konuş
mayınız, 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, kömür varsa niye Ağrı'daki vatandaşa kö
mür verilmiyor? 

Bakın arkadaşlar, 4 üncü aydayız. Ben bu öner
geyi vereli 1,5 ay oldu; 1 ay daha beklesek yaz gele
cek. Şimdi iben soruyorum; ithal kömür kesildi mi, 
kesilmedi mi? Bu memlekette dünya kadar kömür 
var; niye ithal ediliyor? Yaz geldi, daha ne ithal edi
liyor? Kömür varsa Ağrı'daki vatandaşa yetiştirin 
kömürü1. 
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Sayın milletvekilleri, bunun izahı yoktur. Bunun 
izahı, bazı yerlere işte «serbest rekabet kuralları» 
dediğimiz o kuralların 100 kilometre ileriye 11 bin 
lira farkla gittiğini gösteriyor. Devlet inandırıcı ol
mak zorundadır; hele Türkiye'nin şarkında. Ben o 
muhitin insanıyım, ben orada yetiştim. Bu vatanda
şın cebinden aldığınız 10 bin liranın hesabını sittin
sene sorarlar bize. Size değil bize soruyorlar; siz 
gidin haydi haydi soracaklar. Devlet olarak bu pa
rayı almaya hakkınız yok. Elazığ'dan kömür alıp 
Malatya'ya getirse 6 bin lira daha ucuza getiriyor; 
ters döndürünce veya kömürü Malatya'nın bir na
hiyesinden alsa 22 bine alıyor. Böyle bir şey olur mu 
arkadaşlar; serbest rekabet kuralları bu derece tersi
ne mi işleyecektir? 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Serbest rekabet soy
gun demek değildir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen konuşmanızı bağ
layınız efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bu kürsüde hiçbir zaman, zamanı mı geçirmedim, 
saygı duydum, hemen kesiyorum. 

Teşekkür ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 

SUDİ TÜREL (Antalya) Sayın Başkan, soruyu 29 
Martta vermiş; bu ise 4 ay önce olmuş. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim; 
soru üzerinde konuşmayalım. 

15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/322) 

16. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ka-
rdkaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/323) 

BAŞKAN — Efendim, 15 inci ve 16 neı sıradaki 
sorular Sayın Fırat 'tarafından soruılmuşibıır. İçtüzü
ğümüzün 97 noi (maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 
aynı 'birleşimde görüşülmesi caiz değildir. O itübarla 
bu soruları geçiyoruz. 

17. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'tn, Me-
den İşleri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia 
edilen soruşturmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/324) 

•BAŞKAN — 17 nci sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Maden İşleri Genel Müdürlü
ğünde yaptırıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin 
Enerji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
Önergesi vardır. 

Sayın Salih Akan buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı?,. Bura

dalar. 
Sözlü soru önergesini okuituyoruım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Sayın (Sudi Türel «tarafından sözlü olarak 
cevaplandırnlımasını saygilarımla arz ederim. 

iSaih ALCAN 
, , Tekirdağ 

Soru 1. Teftiş Kurulu Başkanlığının Maden İş
leri Genel (Müdürlüğünde yapılan soruşturma sonucu 
düzenlenen 31.7.1984 (tarihli 130/27 sayılı tahkikat 
raporu Sayın Ba'kan Cemal Büyükbaş'a sunulduktan 
sonra; 

— Tahkikat raporuna isıtıinaden teftiş kurulu baş
kanlığının adı geçenler için öngörüldüğü disiplin ce
zaları uygulanmış mıdır? 

— Uygulanımamışsa sebebi nedir? 
Soru 2. iResımî evrakta ve (PTT mazbatasında 

tahrifat, sahtekârlık gibi yüz kızartıcı 'bir suç söz 
konusu olduğuna göre, konu 'Cumhuriyet savcılığına 
intikal ettirilmiş mıidir? 

—Tahkikat raporu Cumhuriyet savcılığına intikal 
ettirilmedi ise sebebini açıklar mısınız? 

Soru 3. İsmi geçenler halen hangi görevlerde bu
lunmaktadırlar? 

Soru 4. Adı geçen ihale - sicil 1310 sayılı ma
den sahası hakkındaki olur kaldırıllımış mıdır? Di
ğer sahalardan da ruhsat harcı ve damga resmî ne
den zamanında alınmamıştır? ıŞu anda alınmış mıdır? 

(BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
(Bakanı; buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ 'KAYNAKLAR BAKANI 
SUİDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Tekirdağ MMetvekili Sayın Salih Al
can'ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yaptırıl
dığı ifade edilen soruşturmaya iliişkin sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Cevap 1. IMaden İşleri Genel Müdürlüğünde 
(Şimdiki ismi Maden Dairesi Başkanlığıdır) Teftiş 
Kurulunca tahkikat yapılmıştır. Konu disiplin kuru
luna intikal ettirilmiştir. Disiplin kurulunca gerekli 
inceleme yapılmış ve karara bağianımıştır. Disiplin 
kurulu kararı tarafımdan onaylanmıştır. 

Sualin 2 nci paragrafında bir tireyle, «Uygulan-
mıamışsa sebebi nedir?» diye bir sual daha var. Bu 
uygulandığına göre, artık sebebi olmaması iktiza 
eder. 
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Cevap 2. ISöz konusu kişiler devlet memuru sta
tüsünde olduklarından, İMemurin Muhakemat Ka
nunu kapsamında bulunmaktadırlar, malumllarınız 
olduğu üzere, ©u nedenle tefiüiş kurulunca hazırlanan 
fezlekenin adlî mercie gönderilmeden önce Danış
mayın onaydan geçirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 
Fezleke Danıştaya initıifcal ettirilmiş olup, sonucu •bek
lenmektedir. Bizim ihtiyarımızda değil şu anda. 

Cevap 3. İsmi geçenlerden birisi emekli olmuş, 
diğeri maden dairesinden ayrılarak kadrosunun bu
lunduğu kuruluşa iade ediıknıiş, bir diğeri ise maden 
dairesindeki eski görevine devam etmektedir. Bunlar 
müfetıtiş raporlarına göre. 

Cevap 4. Maden Kanununun 62 noi maddesin
de madencinin yerine getirmekle .görevli olduğu hu
suslar belli bir süreye bağlanmış olup, bu görevlerin 
süresi içerisinde yerine getirilmesi hallinde ıtatbik edi
lecek müeyyide açık bir şekilde belirtimişitir. Bü
tün sahalar için ruhsat harcı ve Damga Vergisinin 
verilen süre içerisinde yapılması zorunludur. İhale 
sicil 1310 sayılı kömür sahası için 1974 yılında ruh
sat harcı ve Damga Vergisinin Maden Kanununun 
62 nci maddesine göre verilen 6 aylık süre içerisinde 
yatırılmaıması nedeniyle işkilime hakkı talebi iptal 
edilmiştir. Saha sahibi o tarihte trafik kazası geçir
diği dçin ruhsat harcı ve Daımga Vergisini süresi için
de yatışmadığını beyan etmiş ise de, itirazları 62 nci 
ımadde çerçevesinde yeterli görülmediğinden kabul 
edilmiştir. 

Olayın vukuundan 9 yıl sonra eski hak; sıahli'binin 
1974 yılında geçirdiği (trafik kazasına ilişkin rapor
ların yeniden değerlendir ilmesi sonucu saha hukuku
nun kaldığı yerden eski sahibine verilmesi hakkında 
7.12.1983 tarihinde olur alınmıştır. İAncak, konunun 
bakanlık teftiş kurulunca incelenmesi sonucunda ha
zırlanan tahkikat raporunda vuku bulan kazası Ma
den Kanununun 62 nci maddesi uyarınca istenilen 
hususun yerine getirilmesini önleyici nitelikte görül
mediğinden 7.12.1985 tarihli olurun iptali istenmiş 
ve konu 15.10.1984 tarihinde olura bağlanarak key-. 
fiyet valilik kanalıyla saha sahibine tebliğ edilmiş
tir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Salih Alcan* sayın bakanın vermiş olduğu 

izahat sizi tatmin etti mi? 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Ben kendim de bir 
açıklamada bulunmak istiyorum. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
Sayın milletvekilleri; sayın bakanımın verdiği cevap
lara teşekkür ederim. Ancak bu olay, kendisinin gö
revde bulunduğu zamanda olmamıştır. Ben size kısa 
ve öz bir açıklama yapmak istiyorum. 

1. Maden İşleri Genel Müdürlüğüne gelen yazı 
1.11.1982 tarihi ile geldiği halde, bir genel müdü
rün PTT mensupları ile anlaşarak bu 1.11.1982 tari
hinin 4.11.1982 veya 7.11.1982 olarak değiştirilip, 
bazı kişilere tarih değiştirmek kaydıyla çıkar sağlan
dığı açık seçik müfettiş raporları ile ortadadır. 

31.7.1984 tarihli ve 130/27 sayılı rapor, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlı
ğınca, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan 
soruşturma sonucu düzenlenen tahkikat raporudur. 
Düzenlenen raporun, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın 
Sırrı Vidinlisan imzası ile düzenlendiği ortadadır. 
15.10.1984 tarihi ile Sayın Bakan Cemal Büyükbaş'a 
da aynı rapor «Olur» imzası ile iletilmiştir. 

Ayrıca bu raporun birisi, İbrahim Şükrü Kalli-
oğlu hakkındaki gerekli disiplin cezasının verilmesi 
için Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna, M. Hüsnü 
Esen hakkındaki gerekli disiplin cezasının verilmesi 
için bir nüshasının MTA Genel Müdürlüğüne, Nedim 
Şölener hakkındaki gerekli disiplin cezasının veril
mesi için bir nüshasının Etibank Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi gerektiği söylenmektedir. İstenen ce
zalar ise aynen şöyledir. 

«M. Hüsnü Esen'in, (Şu anda emekli olmuştur; 
1985 yılında) MTA Personel Yönetmeliğinin 106 nci 
madde (g) fıkrasına göre, daimî olarak görevden çı
karılma cezası ile cezalandırılmasına» der. 

İkinci olarak, «Nedim Şölener'in, disiplin yö
nünden Etibank Genel Müdürlüğünün Personel Yö
netmeliğinin 88 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 
uzun süreli durdurma cezasına çarptırılmasına» der. 

Üçüncü olarak, «Maden İşleri Genel Müdürlü
ğünü yürüten İbrahim Şükrü Kallioğlu'nun, (Şu an
daki görevi Maden Dairesi Başkanlığıdır, halen gö
revine devam etmektedir) disiplin yönünden yukarıda 
belirtilen tutum ve davranışlarının 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin 
(1) fıkrasına göre, kademe ilerlemesinin durdurul
ması cezası, ayrıca aynı kanunun değişik 132 nci mad
desine istinaden adı geçenin genel müdürlük göre
vinden alınmasının makamın yüksek takdirleriyle ye
rinde olacağı» denmektedir. 
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Kanunun 106 ncı maddesi aynen, «Personelin 
daimî olarak görevden çıkarılması» der. Ki bu per
sonelin bir daha enstitüye atanmamak üzere işten 
çıkarılmasıdır, (g) fıkrası ise, «Muhtelif istihkaklar 
için tanzim edilecek evrak, beyanname vesaireyi men
faat kastı ile hakikat hilafına tanzim ve tevdi etmek 
veya bu gibi evrakı, tahkikata aykırı olduğunu bile
rek kabul ve tasdik etmek suretiyle haksız tediyeye 
sebep vermek» der. 

Nedim Şölener'in, Etibank Genel Müdürlüğü Per
sonel Yönetmeliğinin 88 inci maddesinin (b) fıkrası
na göre, uzun süreli durdurma cezası ile görevin 
yerine getirilmesinde keyfî olarak veya garaz yahut 
kin dolayısıyla kişilerin gereksiz şekilde yarar veya 
zararına neden olan davranışlarda bulunmaktan ce
zalandırılmasını ister. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, lütfen 'bağlayın efen
dim; süreniz tamamlanmıştır. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Bitiyor efendim. 
İbrahim Şükrü Kallioğlu hakkında ise, ki şu anda 

halen Maden Dairesi Başkanlığındadır, Disiplin ce
zaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve 
derhal uygulanır» der. 

«Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme 
veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler 
valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, 
genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire 
başkanlığı görevlerine atanamazlar» denir. Fakat şu 
anda kendisi Maden Dairesi Başkanlığını yürütmek
tedir. Hiçbir hadise veya suç işlememiş gibi kendi
sine en yüksek makam verilmiştir. 

Takdirlerinize sunarım. En derin saygılarımla. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
18. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 

Halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

BAŞKAN — 18 inci sırada İçel Milletvekili İh
san ETgin'in Başbakandan s'özlü soru önergesi var. 

20 gün mehil istendiği için ertelenımıiştir efendim. 
19. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö

netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Ankara Milletve-
ıkili Seyfi Oktay'ın, sıkıyönetimce işlerine son verilen 
'kamu personeline iliş'kin -Başbakandan sözlü soru 
önergesi mevcuttur. 

Sayın Seyfi Oktay buradalar mı efendim?. Bura
dalar. 

Cevaplandıracak sayın bakan buradalar mı efen
dim?. Y<yk<lar. 

Soru ertelenmiştir efendim. 
20. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

21. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 20 nci ve 21 inci sıradaki sorular 
sahipleri izinli olduklarından ertelenmiştir efendim. 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) ' 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Balıkesir 'Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir İlinde bazı Devlet me
murlarının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Davut Abacıgil buradalar mı efendim?. Bu
radalar. 

Cevaplandıracak sayın bakan?... Yoklar. 
»Soru ertelenmiştir efendim. 
23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, bakanlı'kta zorunlu nakil ya
pıldığı iddialarına ilişkin M'illî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar buradalar rnı efen
dim?. (Buradalar. 

Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı bu
radalar mı efendim?. Yoklar. 

Soru ertelenmiiş'tir efendim. 
24. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-

ra'nın zeytin "üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

'BAŞKAN — 24 üncü sırada, Bursa Milletvekili 
Mehmet Kemal Gökçora'nın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi var; fakat kendisi gö
revli olduğu için sorusu da ertelenmiş oluyor efen
dim. 

25. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 
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BAŞKAN — 25 inci sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Salim Erel 'buradalar mı efendim?. Burada
lar. 

Cevaplandıracak sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önce 'bakanları sorsanız daha rahat 
edeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden lütfen konuş
mayalım; çünkü o zaman İçtüzüğü zedeliyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları {1/16, 1/17) {S. Sa
yısı : 276) (1) 

'BAİŞIKAN — Şimdi gündemin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Kblmfeyonılıardan Geden Diğer İşler» kis-
t ı n geçiyorum. 

1 inci sıradaki, 276 sıra sayılı, 7129 Sayılı Banka
lar Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ll'iş-
'kin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Müzakerelere 'banlamadan hatıraları tazelemek 

için bir hususu 'bilhassa arz etmek istiyorum : Hü
kümetin, 'komisyonun ve grupların maddeler üzerin
de konuşma süreleri 10'ar dakika, şahısların 5'er 
dakikadır. Kendimizi buna göre ayar edersek müza-
•kereleri selametle yürütmüş oluruz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Çoğunluk yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluk yoksa, bunun 
ne şekilde olaoağının usulü var. 

Efendim, oylamaya geçtik, oylama bitsin, ondan 
sonra. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) —Oylama bitti efen
dim. 

(7) 276 S. Sayılı Basmayazı 16.4.1985 tarihli 86 
ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

M. TURAN BAVEZÎT (Kahramanmaraş) — Es
tağfurullah. 

BAŞKAN — İçtüzüğü zedeliyoruz. Onun için lüt
fen yerinizden konuşmayalım. 'Bunun dçin ayrıca 'bir 
sözlü soru verebilirsiniz efendim. 

M. TURAN BAYEZtT -(Kahramanmaraş) — Es
tağfurullah, İçtüzüğe saygılıyım efendim, kastım yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Efendim, böylece sözlü soru önergeleri de sonuç
lanmış bulunuyor. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Dün fou tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü madde
lerini müzakere edip sonuçlandırmış, 4 üncü madde
sine gelmiştik. 

4 üncü maddeyi okutuyorum efendim. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bankaların Kuruluşu 

Kuruluş izni 

MADDE 4. — Türkiye'de bir bankanın kurulma
sı veya yabancı ülkelerde kurulmuş 'bir ıbankanm Tür
kiye'de şube açması için Bakanlar Kurulundan izin 
alınması şarttır. 

BAŞKAN — Efendim, 4 üncü madde okunmuş
tur. 

4 üncü madde üzerinde grupları adına, şahısları 
adına söz isteyen var mı?. Yoktur. 

4 üncü maddeyi, komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim; şimdi lüt
fen isimleri tespit edelim. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Üner, İçel Milletve
kili Ducmuş Fikri Sağlar, Kırklareli Milletvekili Erol 
Ağagil, Uşak Milletvekili Yusuf Demir, Konya Mil
letvekili Salim Erel, Zonguldak Milletvekili İsa Var-
dal, Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan, Bilecik Mil
letvekili Yılmaz Demir, İzmir Milletvekili Hüseyin 
Aydemir, Ankara Milletvekili M< Seyfi Oktay ayağa 
•kalkarak yoklama isteminde tıulundular.) 

III. — YOKLAMA 
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VI. — İKANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

/. — 7129 Sayıh Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) 
(S. Sayısı; 276) (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi 5 inci maddeyi okutuyorum. 
Bu maddenin müzakeresinden sonra, maddeyi oylar
ken yoklama hususunu mevkii tatbike koyacağım 
efendim. 

Kuruluş şartları 
MADDE 5. — 1. Türkiye'deki bankaların; 
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
b) Ortak sayısının 100'den az olmaması, 
c) Kurucularının müflis olmaması veya yüz kı

zartıcı suçlardan mahkûmiyetlerinin bulunmaması, 
d) Hisse senetlerinin tamamının ada yazılı ol

ması, nakit karşılığı çıkarılması, itibarî değerlerinin 
100 bin lirayı geçmemesi ve menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasına kote edilmesi, 

e) Merkez şube dışındaki her şube için sahip 
olmaları gerekli özkayna'k tutarı hariç olmak üzere, 
özkaynaklarının 1 milyar liradan az olmaması, 

f) Anasözleşmelerinim bu Kanun hükümlerine uy
gun olması, 

Şarttır. 
2. İktisadî devlet teşekkülleri veya kamu iktisadî 

kuruluşlarının bağlı ortaklığı şeklindeki bankalar 
1 inci fıkranın (b) ve (d) bendi hükümlerine tabi de
ğildir. 

3. Sermayenin >% 10 ve daha fazlasını temsil 
eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aş
ması sonucunu veren hisse senedi devirleri müsteşar
lığın iznine tabidir. Sermayenin |% 10 ve daha faz
lasına sahip olan ortakların kurucularda aranan ni
telikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden or
taklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yarar
lanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 

4. Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine yol 
açan işlemler ile 3 üncü fıkraya göre izin alınmadan 
yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz. 

5. Hisse senetlerinin ada yazılı olması şartı özel 
kanunla veya özel kanuna dayanılarak kurulan ban
kalar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN —-r Maddenin okunması tamamlanmış
tır efendim. 

Madde üzerinde gruplar ve şahıslan adına söz al
mak isteyen var mı? 

'Buyurun Sayın Fenni Islimyeli. 
FENNİ ISLJİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; gerçekte bu tasarının en mü
him maddelerinden birini görüşmekteyiZi Sermaye 
yapısına taalûk eden ibu madde üzerinde bir öner
ge de vermiş bulunuyorum. 

Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir ci
het, zannediyorum 5 inci maddenin beşinci bendiy
le ilgili bulunmaktadır. Bu bentte, «Hisse senetleri
nin ada yazılı olması şartı özel kanunla veya özel 
kanuna dayanılarak kurulan bankalar hakkında da 
uygulanır» denmektedir. 

5 inci madde bankaların bir anonim şirket şek
linde kurulmasını ve hisselerinin eski tabirle «Esha
ma münfcasem» dediğimiz, hisselere aynlmasını ön
görmektedir. Anayapı bu, Fakat özel kanunla ku
rulmuş olan Türkiye*de öyle müesseler var ki, bun
lar hisse seneti çıkarmamıştır; kanun gereği çıkar
mamıştır, statüleri gereği çıkarmamıştır. Bunun kla
sik misali, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıdır. 

Ziraat Bankası, bilindiği veçhile bir iktisadî dev
let teşekkülüdür ve 107 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 2 nci maddesi, Ziraat (Bankası ser
mayesinin 50 milyar olduğunu ve tamamının devle
te ait olduğu zikreder. Şu halde, bunun hisse sene
di çıkartması bahis konusu olmadığından, verdiğim 
ıbir önerge ile münhasıran anonim şirket şeklinde ve 
özel kanunlarla kurulmuş olan bankaların hisse sene
di çıkartmasının isalbetli olacağı görüşünü savunuyo
rum. Bu noktada bir önerge verdim, teşvik ve tak
dir görürse teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Fenni fclim-
yeli. 

Madde üzerine başka söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

Madde üzerimde sual sormak, isteyen var mı? 
Yok, 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük M'ileft Meclisi Başkanlığına 

233 ve 107 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lere göre kurulu bulunan T.C. Ziraat Bankasında 
olduğu gibi özel Kanuna dayanılarak kurulan kamu 
'banlkalarmdan bir kısmının sermayeleri hisselere 
bölünmemiştir. Sermayenin tamamı devlete ait olup 

— 2 1 6 • • — 
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hisse senetleri çıkarılmamıştır. Alda yazılı hisse se
nedi tanzimi de bahis konusu değildir. 

Bu itibarla Bankalar Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnameyle, ilgili kanun tasarısının 5 inci 
maddesinin 5 inci bendinin «Hisse senetlerinin ada 
yazılı olması şartı özel kanunla veya özel kanuna 
dayanılarak A.§. şeklinde kurulan 'bankalar hakkın
da da uygulanır» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ferit Melen Ertuğrul Göklgün 

Van Aydın 
Fenni îslimyeli Haydar Koyuncu 

Balıkesir Konya 
Ali Bozer Ebulbekir Akay 
Ankara Erzurum 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, oylamadan saymanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, isteminizi yapacağız, otu
runuz. önergeyi oya sunuyorum, önergeyle birlikte 
maddeyi oya sunarken size soracağım tekrar. 

M. TURAN BAYBZ1T (Kahramanmaraş) — İç
tüzük, «oylamaya geçilmeden» diyor; lütfen değer
lendirin. 

BAŞKAN — «Oylamaya geçilmeden» diiyor,, 
M. TOKAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy

lama yapıyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır, önergeyi oya sunuyorum. 

önerge kabul edilirse; «önergeyle birlikte maddeyi 
oylarınıza sunuyorum» derken, size soracağım efen
dim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Yani esas olan işi uzatmamak ve kolaydan hal 
yoluna doğru gitmektir; benim yapmış olduğum odur 
buna rağmen siz mademki bu işin bu şekilde ya
pılmasını arzu ediyorsunuz. .3 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Es
tağfurullah, iben arzu etmiyorum, içtüzüğün emrini 
hatırlatıyorum. 
. BAŞKAN — Hayır, İçtüzüğün anlamı bu şekil

dedir. 
Şimdi okuyorum efendim1: 
Sayın Mehmet Üner?... Buradalar. 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar?... Buradalar. 
Sayın Erol Ağaigil?... Buradalar. 
Sayın İsa Vardal?.* IBuradalar. 
Sayın Salih Alcan?... Buradalar. 
Sayın Yılmaz Demir?*.. Buradalar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye klatıhyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞIJU ^Malatya) — Katılıyoruz, 

BALKAN — Hükümet?,.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendini, Sayın Fenni îslimyeli ve 
arkadaşları 'tarafından verilmiş bulunan önerge ko
misyon ve hükümet tarafından kaıbul edilmiştir. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul eden
ler... 

Sayın Hüseyin Aydemir?.., 'Buradalar. 
Sayın Salim Erel?... Buradalar. 
Sayın Seyfi Oktay?... Buradalar, 
Sayın Yusuf İDemir?... Buradalar. 
Bu 10 arkadaşımız çoğunluk olmadığını bildirmiş

ler ive yoklama istemişlerdir, 
Şimdi yoklama yapacağız. 
Evvela bu arkadaşlarımızdan başlamış bulun

duk. Şimdi Adana mıilletvekiHerinden yoklama işle
mine devam ediyoruz. 

(Adana MdlHetvekülerİnden itibaren yoklamaya 
devam edildi) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 
çoğunluk olmasın diye özellikle salonu terk ediyor
lar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, 'bu şekilde yapmışlardır 
ve neticesi itibariyle görüyorum. Lütfen yerinizden 
konuşmayın efendim. Biz, normal olan işlemi yapa
cağız efendim. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, bu
rada yalnız iktidar kalmaya mecbur değildir, mu
halefetin de kalması gerekir. Yoklama isteyenler bu
radalar mı efendim? 

BALKAN — Yoklamaya devam ediyoruz efen
dim. 

(Amasya Milletvekili tsmet Özarslan\ian itiba
ren yoklamaya devam edildi) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, vaki mü
racaat üzerine yapmış okluğumuz yoMamada 172 
sayın üye bulunmuştur. Sonradan gelenler tezkere ile 
geldiklerini blMirmlişlerdir ve bu suretle yetersayı
mız mevcuttur. 

m . — YOKLAMA 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO 

1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmün-'' 
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) 
(S. Sayısı : 276) (Devam) 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde bir önerge 
vardı; komisyon ve hükümet bu önergeye katılmış
lardı. Binaenaleyh, o önergeyi tekrar okutuyorum 
ve ondan sonra da oylarınıza sunacağım. 

«!Bu itibarla Bankalar Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnameyle ilgili Kanun Tasarısının 5 in
ci maddesinin 5 inci bendinin «Hisse senetlerinin ada 
yazılı olması şartı özel kanunla veya özel kanuna 
dayanılarak A.Ş. şeklinde kurulan bankalar hakkın
da da uygulanır.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Van Milletvekili Ferit Melen ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar okuttum 
ve bütün milletvekilleri buna muttali oldular. 

Şimdi oylarınıza sunuyoramı: Kaibul edenler... Ka-
Ibul eitmeyenler... önerge 'kaibul edilmiştir, 

Komisyondan gelen 5 inci maddeyi bu önergey
le ve değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler.., 5 inci madde, gelen 
önergeye göre değişiklik şekliyle kaibul edilmiştir efen
dim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum1: 
Yabancı bankaların Türkiye'de sulbe açma şartları 

MADDE 6. — 1. Türkiye'de şube açmak sure
tiyle faaliyet gösteren yabancı bankaların, 

a) Sermayesinin tamamına yabancı bir Devletin 
sahip olduğu bankalar hariç, uyruğunu taşıdıkları ül
ke kanunlarına göre anonim ortaklık veya eşiti bir 
statüye sahip olmaları, 

b) Türkiyeye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 5 
inci maddede belirtilen miktardan az olmaması, 

c) Anasözleşmelerinin Ibu Kanuna aykırı hü
kümler taşımaması, 

. d) Kuruldukları veya faaliyette 'bulundukları ül
kelerde mevzuata aykırı hareketlerinden dolayı mev
duat kabul veya bankacılık işlemleri ile uğraşmaktan 
men edilmemiş olmaları, 

e) Yönetim merkezi müdürü ile şube müdürle
rinin veya bunların yardımcılarının Türkiye'de mu
kim veya Türkiye Cumlhuriyeti vatandaşı olması, 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

i) Bankalar Kurulunca, gerekli görülecek diğer 
şartları taşımaları, 

Şarttır. 
2. Türkiye'de şube açan veya açacak olan ya

lbancı bankaların kuruldukları ülkelerde, millî banka
ların şube açarak faaliyet göstermek istemeleri halin
de, o ülkeler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, 
bu Kanunun yabancı bankalar için koyduğu şartlar
dan daha ağır olduğu veya sonradan ağırlaştığı tak
dirde, Bakanlar Kurulu karşılık olarak ilgili yabancı 
bankalardan aynı şartları yerine getirmelerini iste
yebilir ve bu talebe uymayanların izinlerini iptal ede
bilir. 

BAŞKAN — Efendim, 6 ncı madde okunmuş
tur, 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?... 6 ncı mad
de üzerinde söz isteyen yok. 

6 ncı maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... Etme
yenler... 6 ne: madde komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kaibul edilmiştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Başvuru 
MADDE 7. — Türkiye'de banka kurmak veya 

yabancı ülkede kurulmuş bankalarca Türfkiye'de şu
be açmak üzere Müsteşarlığa verilecek başvuru di
lekçelerine;1 

1. Banka kurulmasında; 
a) Kurucuların, Müsteşarlık ve Sanayi ve Tica

ret Bakanlığınca hazırlanmış örneğe uygun şekilde 
ve noter huzurunda, düzenleyip imza edecekleri bi
rer beyannamenin, 

b) Ortaklık anasözleşmesinin, 
c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı ola

rak gösteren bir raporun, 
d) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek di

ğer bilgi ve belgelerin, 
2. Yalbancı bankaların Türkiye'de sulbe açmala

rında ilgili ülke resmî makamlarınca onaylı; 
a) Banka anasözleşmesinin, 
b) Türkiye'de şube açılması nedenlerini ayrıntılı 

olarak açıklayan bir raporun, 
c) Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kâr - zarar 

cetvelleri ile müsteşarlıkça istenecek diğer bilgi ve 
belgelerin, 

Eklenmesi gerekir. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi Sayın Divan Üyesi

ne okuttum efendim. 
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7 nci madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Sayın Tutum, sorumu soracaksınız efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başka soru soracak varsa lütfen 

izhar buyursunlar efendim. 
Sayın Tutum, Sayın îsa Vardal. 
Evvela Sayın Tutum; buyurun. 
CAHİT TUTUM (BaUkesk) — Sayın Başkan, 

(İV a) bendinde «Kurucuların, Müsteşarlık ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış örneğe uy
gun şekilde ve noter huzurunda düzenleyip imza ede
cekleri birer beyannamenin» deniyor. 

«Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanmış» ifadesi doğru bir ifade değildir Sayın 
Başkan. «Bakanlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığın
ca» demesi gerekirken, neden müstakil olarak müs
teşarlığı (bir bakanlıkla eşdeğer düzeyde alıyor ve 
onunla birlikte hazırlanacağını söylemektedir? Han
gi manada alıyor, bunun tavzihini istirham ediyo
rum.. 

BAŞKAN — Sayın komisyondan mı istiyorsunuz, 
sayın hükümetten mi? Onu da tasrih edin efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümetten. 
BAŞKAN — Hükümetten istiyorsunuz. 
Evet, Sayın Bakan, buyurun. Oturduğunuz yerden 

konuşabilirsiniz efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bir banka 
v kurulurken, müracaaltlarını Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığına yapar. Bütün hazırlıkları yaptıktan 
Sonra ve gerekli bilgilerle, Bakanlar Kuruluna bir 
banka kurulması için bir müracaat intikal ettirile-
cefcse, bu hazırlığı müsteşarlık yapar. Onun için de, 
(beyannamenin içinde neler ihtiva edeceği; şahısların 
isimleri, kurucu olanların isimleri, malî durumları, 
hu banka için diğer istenilen hangi bilgiler varsa, 
bunlarla formun tanzimidir. Burada istenilen for
mun tanzlirriirti yapacak olan yerin müsteşarlık ol
ması gerekir. Yalnız, belki bakanlık kelimesiyle yer 
değiştirilmesi ve «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 
müsteşarlıkça yapılacak» şeklimde ifade olunabilir. 
Bakanlık öne alınabilir; fakat müsteşarlık yerine 
bakanlığın konulması doğru bir hareket olarak biz 
görmüyoruz, yeri bu müsteşarlıktır; çünkü orası ne 
lazım olduğunu tespit eder. Ancak, yer değiştirmesin
de bir mahzur yoktur. «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Müsteşarlıkça hazırlanmış» demek örneğe uygun 
olabilir; şekil itibariyle efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın tsa Vardal, buyurun sorunuzu sorunuz efen-
düm. 

ÎSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, be
nim soracağım soruyu Sayın Cahit Tutum bey sor
dular, gerekli cevabı da sayın bakan verdiler. Ancak, 
buradaki müsteşarlık, bakanlıkla eşdeğerde midir? 
Onun açıklanmasını istiyorum. 'Müsteşarlığın bağlı ol
duğu bir bakanlık var; niçin bakanlıktan bahsedilmi
yor da, müsteşarlıktan bahsediliyor? Bu teamül mü
dür? Bunu soruyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Devlet Plan
lama Teşkilatı da müsteşarlıktır, kanunen belirli ko
nularda bazı yetkiler verilmiştir. Bankaların kurulu
şuyla alakalı teknik bilgileri toparlayıp, kurulması ko
nusunda ilgili bakan ve Bakanlar Kuruluna hazırlığı 
getirme mevzuunda yapılacak hazırlıklar için burada
ki müsteşarlığa böyle bir yetki verilmesinin, bakan
lıkla aynı ayar tutulmuş anlamına gelmemesi lazım. 
Birçok konularda Devlet Planlama Teşkilatına da, 
müsteşarlık olmasına rağmen, bazı konularda hazırlık 
çalışmalarını yapmak ve toparlama yönünde yetki 
verilmiştir; «Müsteşarlık hazırlayacaktır, teklif ede
cektir» şeklinde hükümler kanunlarda da yer almış
tır. Bu yönüyle, bunun bakanlık olarak yapılması mah
zurludur; tamamen teknik bir konudur. Banka kuru
luşu hakkında, bakanlığa hangi bilgilerin verileceğini 
gösteren bir formül hazırlanmasıdır bu ve tamamen 
tekhlifc bir konudur, bakanlık olarak yapılmasına da 
lüzum yoktur.* 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 'Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı da tekniktir Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. Sayın İsa Vardal sordular, şimdi onun cevabı 
verildi efendim. 

Tamam mı Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısı. 

Sayın Melen, buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Aslında «Bakanlık» de

se, gene müsteşarlık meşgul olacaktır. «Bakanlık» de
menizde mahzur yok; doğrusu odur. Fakat, madem
ki ters iş yapmak istiyor hükümet, neden burada müs
teşarlık da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bakanlık? 
Ona da «Müsteşarlık» desin. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısı, 

Sayın Melen'e cevabınız?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET 'KAYA ERDEM (İzmr) — Efendim, 
burada şu var; Sanayi (Bakanlığına bağlı bir organ. 
Sanayi Bakanlığı, bildiğimiz kadarıyla, Ticaret Kanu
nunun uygulanmasıyla, buna ait hususları tespit et
inde görevleri arasında olan bir bakanlıktır. Buna bağ
lı olan, müsteşarlık dediğimiz, bir organa, görevleri be-
liırlenmiş bir teşekkül olmadığı için, hükmî şahsiyet 
olarak biz burada, «Sanayi ve Ticaret Bakanlığı» de
mek zorundayız; ama müsteşarlık, 18 sayılı Kanunla 
belirli .görevleri yapmak üzere 'kurulmuş bir organ
dır, Başbakanlığa bağlı olarak. Dolayısıyla, bu ko
nularda «Müsteşarlık bu işi yapacaktır» dememiz, ka
nun ve hukukî yönden bir mahzur teşkil etmez ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı. 

Sayın Tutum, siz bir şey soruyordunuz galiba, bu
yurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zatıâliniz Başkan 
olarak sayın hükümete, demin kendilerinin kabul et
tikleri gibi, «bakanlık» deyimini ön© alırlar mı hiç 
olmazsa; onu sorar mısınz Sayın Başkanım? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (tamir) — Gayet ta
biî, hiçbir mahzur yok. 

BAŞKAN — öne almakla hiçbir mahzur olma
dığını ifade ediyorlar efendim. 

Efendim, 7 nci madde üzerinde söz isteyen yok
tu. 7 nci madde üzerinde 3 sayın milletvekili soru 
tevcihinde bulundular. Sayın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı cevaplarını verdi. Bu şekilde 7 nci 
madde üzerindeki müzakereler tamamlanmış oluyor. 
• J nci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
İzin verilme usulü 
'MADDE 8. — 1. Müsteşarlı 7 nci maddeye 

göre yapılan başvuruları inceledikten sonra izin iste
mini uygun gördüğü takdirde, başvuru dilekçelerini 
ekleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gön
derir. İzin istemi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara
fından da uygun görüldüğü takdirde, bakanlık izin 
verilmesini Bakanlar Kuruluna önerir. | 

r 2. Ya'bancı bankaların Türkiye'de şube açmala
rında izin verilmesi için Bakanlar Kuruluna yapı
lacak önerilere, €22A sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu ve ilgili mevzuata göre yejk'ili merciin 
uygun görüşü eklenir. 

3. Verilen izinlere ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarları Resmî Gazetede yayınlanır. Yabancı banka
ların Türkiye'de şube açmaları için özel şartlar ön
görüldüğü takdirde, bunlar kararlarda gösterilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde Sayın DiVan Üyesi 
tarafından okunmuştur. 

8 inci madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
8 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 8 inci madde kabul edilmiştir efendim. 

9 uncu mad'deyi okutuyorum : 
Kuruluş izninin iptali 
IMADDE 9. — Kuruluşuna veya Türkiye'de şu-

>be açmasına izin verilen bankalardan izin verilmesi
ne ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımından iti
baren 1 yıl içinde faaliyete geçmeyen veya herhangi 
bir şekilde faaliyetlerine sürekli olarak en az 1 yıl 
süre ile ara veren veya kuruluş kararnamesindeki 
şartları yerine getirmeyen bankaların bu izinleri Ba
kanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca iptal 
olunur. 

'BAŞKAN — 9 uncu madde, komisyondan gel
diği şekliyle Sayın Divan Üyesi tarafından okunmuş
tur. 

9 uncu madde üzerinde söz isteyen var mı efen
dim? Yok. 

9 uncu madde üzerinde soru sormak isteyen var 
mı? 

Sayın Tutum ve Sayın Vardal soru sormak isti
yorlar. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

izin istemiyle iznin iptali, 'bilinerek farklı usullere mi 
tabi tutulmak isteniyor? Bunu sormak istiyorum; 
çünkü br iznin verilmesiyle, o iznin geri alınması, 
benzer hükümlere tabi olması gerekir diye düşünü
yorum, acaba yanılıyor muyum? 

Bu sorumun sayın hükümet tarafından cevaplan
dırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bakanlar 
Kurulu kararıyla kurulmasına izin verilen bir banka, 
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belirli bir müddet içerisinde kuruluşunu gerçekleştir
mediği takdirde, izin iptal işi aynı usule göre yapı
lıyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, ikinci olarak mı vuzuha 

kavuşmak istiyorsunuz? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum anlaşıl

madı galiba. 
BAŞKAN — Evet, tekrar edin lütfen. Lütfen 

öne gelin efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
8 inci maddede Bakanlar Kurulunun kararından önce 
hazırlık işlemleri var. Devreye Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı giriyor, ilgili bakanlık giriyor; Bakanlar Ku
rulu karar veriyor. İptalde ise Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı devre dışı; doğru mu? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı; buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Doğrudur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Neden devre dı
şı tutuluyor; onu da açıklasınlar. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, neden devre dışı tutu
luyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Devre dışı 
olması şu bakımdan söz konusu : Bankalar, kurulu
şunda Ticaret Kanunu hükümlerine gör& anonim şir-
lk-et 'şeklinde oldukları için, Ticaret Kanunu hüküm
lerine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığının da burada 
bir mütalaası, kuruluş esnasında gerekli. Kuruluşa 
karar verildikten sonra, izin verildikten sonra ban
kanın faaliyete geçmemesi halinde, bunun iptal edil
mesinde ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dev
reye girmesine lüzum yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama şartları ye
rine getirmeyenin de iznini iptal ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet, ora
da gösterilen şartları yerine getirmemiş. Çünkü, baş
ta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bazı şartlarla, kendi
sinin de arzusu üzerine konulan şartlarla bir banka
ya izin vermiş; bunları yerine getirmediği zaman ar
tık bankanın faaliyetine son veriliyor. Bu son veril
me, daha evvel ilgili bakanlığın; Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Bakanlar Kurulunun önerdiği şartların 
yerine getirilmemiş olmasından dolayı yapılan bir iş
lemde bu şartları öne süren yerlere ayrıca tekrar mü
talaaya ihtiyaç görülmemiştir ve zaten uygulama da, 
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7129 sayılı Kanun da, 1958 yılında çıkan, aynıdır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı. 
Sayın İsa Vardal; buyurunuz. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkanım, 

aynı soruyu tekrar ötmemek için; burada ayrıca 9 
uncu maddedeki bakanlık, hangi bakanlık acaba? 
'Müsteşarlığın bakanlığı mı, yoksa bir başka mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet müs
teşarlığın bakanlığı. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Daha başkasıyla 
karıştırma durumu olabilir gibi geliyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 3 üncü 
maddede, «Tanım» kısmında bu bakanlığın ne ma
naya geldiği ayrıca yazılı. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — «ilgili bakanlığın» 
demek lazım sayın bakan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan bir 
küçük sualim var. 

BAŞKAN — Efendim, demin soru periyoduna 
geçtiğimiz zaman Sayın Tutum ve Sayın İsa Vardal 
bildirdiler, «Tamam» dedik. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Elim gözükmedi 
onun için öne geldim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

bu 9 uncu madde, «Herhangi bir şekilde faaliyetle
rine sürekli olarak en az 1 yıl süre ile ara veren veya 
kuruluş...» diye devam ediyor. Bu «en az 1 yıl ara 
veren» tabiri yanlış oluyor. Dolayısıyla, buraya «Sü
rekli olarak 1 yıl veya daba fazla ara veren» de
mek lazım ve maddenin ileride herbangi bir müna
kaşaya mahal bırakmaması için bu şekilde düzeltil
mesini öneriyorum. 

BAŞKAN — Sizinki bu şekilde bir öneri yani. 
Soru içinde bir öneri olmuş oluyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet. Doğrusu 
da budur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı, Sayın Ayhan Fırat'ın teklifine ne diyor
sunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bizim ifa
de tarzımız o manadadır, Sayın Fırat'ın söylediği 
tarzdadır; yani en az 1 yıl ara vermek demek, 1 yıl
dan fazla faaliyetini yapmamış olmak demektir. Açık
lık getirme bakımından, zabıtlara da geçmesi bakı-
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mından bunu bu şekilde açıklamak istiyorum. Aynı 
manadadır. Düşündüğümüz ve buradaki ifade bu ma
nadadır. 

BAŞKAN — Bu şekilde zabıtlara geçmiş oluyor 
efendim. 

Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 9 
uncu maddeyi komisyondan geldiği şekli ile oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 9 uncu madde komisyondan gelmiş olduğu şekli 
ile kabul edilmiştir efendim. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bankaların Faaliyete Geçmesi 

Kuruluştan sonra verilecek beyannameler 

MADDE 10. — 1. Kuruluş izni alan bankalar
dan, Türkiye'de 'kurulanlar, Ticaret Mahkemesince 
kuruluşları onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ve 
ilan edildikten; yabancı ülkelerde kurulan bankala
rın Türkiye'deki şubeleri ise ticaret siciline tescil ve 
ilan edildikten ve Türkiye'ye ayrılan öz kaynakları 
döviz olarak getirilip Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına satılarak karşılığı ilgili hesaplara geçiril
dikten sonra Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına birer beyanname verirler. 

.2. Türk kanunlarına göre kurulan bankaların 
'beyannamelerinde,'' 

•a) Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
b) Bankanın merkezi ve şubelerinin bulunduğu 

yerlerin adresleri, 
c) Sermaye miktarı ile bunun ne kadarının Öden

miş ne kadarının henüz (ödenmemiş olduğu, 
d) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktar

ları, 
e) Bankanın yapacağı işlem türleri, 
Gösterilir ve bu beyannameye bankanın kurulu

şuna ait belgelerin noterce onaylı örnekleri ile kuru
luş bilançosu bağlanır. 

3. Yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye' 
de şube açarak faaliyete geçecek olan bakalar da 
beyannamelerinde,' 

a) Bankanın unvanı ile hangi ülke kanunlarına 
göre kurulmuş olduğu ve merkezinin bulunduğu yeri, 

b) Türkiye'deki şubelerinin bulundukları yerler
le bunların açılma tarihlerini, 

c) Türkiye'deki şubelerine ayırdıkları ve öde
ndikleri sermaye miktarını, 

d) Uğraştıkları işlem türlerini, 
e) IBankanın hangi tarihte kurulduğunu, 

f) Bankanın sermaye miktarı ile ne kadarının 
ödenmiş ve ne kadarının henüz ödenmemiş bulundu
ğunu, 

g) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarla
rını, 

h) 'Merkezinin bulunduğu ülkede ve varsa diğer 
ülkelerdeki şubelerinin bulunduğu yerleri, 

Gösterirler ve Türkiye'deki şubelerin açılmasına 
ilişkin belgelerin ve son bilançolarının noterce onay
lı örneklerini bu beyannameye eklerler. 

4. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 
bulunan yabancı bankalar ikinci şubelerini açtıkları 
tarihten itibaren en geç 1 ay içinde müsteşarlığa ay
rıca bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerin
den birini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu 
yönetim merkezi olarak göstermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Efendim, 10 uncu madde komis
yondan geldiği şekliyle Sayın Divan Üyesi tarafın
dan okunmuştur. 

10 uncu madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
10 uncu madde üzerinde soru... 
Sayın İsa Vardal; buyurun efendim. 
ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

burada takıldığım bir nokta var. Maddenin 3 üncü 
fıkrasının son bendinde, (h) fıkrasından sonra, «Gös
terirler ve Türkiye'deki şubelerin açılmasına ilişkin 
belgelerin ve son bilançolarının noterce onaylı örnek
lerini...» diyor. Bu son bilanço, Türkiye'deki şube
sinin bilançosu mu, yoksa merkezinin bilançosu mu? 
Ona takıldım Sayın Bakanım, o konuda bilgi lütfe
derseniz memnun olurum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsa Vardal. 
Sayın komisyondan mı, sayın hükümetten mi? 

'İSA VARDAL {Zonguldak) — Sayın hükümet
ten soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDİM
CİSİ İSİMET KAYA ERDEM (izmir) — Merkezin 
son bilançosu oluyor. 

BAŞKAN — Cevaplandırılmıştır efendim. 
Başka soru sormak isteyen? Yok. 

m 

Şu halde 10 uncu madde üzerindeki müzakereler 
tamamdır. 

10 uncu maddeyi, komisyondan geldiği şekliyle ve 
Sayın DiVan Üyesinin okuduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu 
madde komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmiştir 
efendim. 
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11 inci maddeyi okutuyorum : 
Bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne izin 
'MADDE 11. — 1. 10 uncu maddede yazılı be

yannamenin alınması üzerine müsteşarlık, ilgililerin 
bu (Kanunda yazılı şartları yerine getirip getirmedik
lerini, bankacılık işlemlerine veya mevduat ka'bulü-
ne başlamak üzere kanunun gerekli kıldığı nitelikleri 
taşıyıp taşımadıklarını inceledikten ve Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra durum
ları uygun bulunanlara beyannamenin verildiği tarih
ten itibaren en geç iki ay içinde bankacılık işlemle
rine veya mevduat kabulüne başlamak üzere izin 
verir. 

2. kapılan inceleme sonucunda durumları uygun 
'bulunmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve 
eksikleri tamamlamaları için uygun bir süre verilir. 
Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında 1 inci 
fıkra hükümlerine göre yeniden yapılan inceleme so
nunda durumları uygun bulunmayanlara sonuç teb
liğ olunur ve haklarında 9 uncu maddeye göre işlem 
yapılır. 

BAŞKAN — 11 inci madde komisyondan geldiği 
şekliyle Divan Üyesi tarafından okunmuştur. 11 inci 
madde üzerinde söz isteyen?.. Yoktur. 

11 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle ve 
Sayın Divan Üyesinin okuduğu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabulü 

izinlerinin kaldırılması 
MADDE 12. — 1. Tl inci maddede yazılı izin

leri almış olan bir bankanın bankacılık işlemleri yap
masında veya mevduat ıkabul etmesinde daha sonra 
sakınca görülmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın 
Önerisi üzerine Bakanlar Kurulu bankanın bankacılık 
işlemleri yapma veya mevduat kabul etme iznini ge
çici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen ve 
tüm teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini kap
sayacak şekilde kaldırabilir. 

2. Bu sakıncanın ortadan kalkması halinde mev
duat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 
Bakanlar Kurulunca aynı usulde verilebilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde komisyondan geldiği 
şekliyle ve Sayın Divan Üyesi tarafından okunmuş
tur. 12 nci madde üzerinde söz isteyenler?. Yoktur. 

12 nci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

12 nci madde komisyondan geldiği şekliyle kabul 
edilmiştir efendim. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Anayasaya göre oy 

nisabı 101'dir. Bakıyorum arkadaşlar tamam değil. 
(ANAP sıralarından «Demin yoklama yaptık ya» 
sesleri) 101 üye olmadıkça maddelerin kabul edilmesi 
yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Melen, demin açık oylama 
istemi ve bir yo'k'lama yaptık. Bunun neticesinde de 
172 üyenin olduğunu tespit ettik. 

FERİT MELEN (Van) — Arkadaşlar lütfen gel
sinler. Mealisin çalışmasını ciddî olarak ele almak 
lazım. İktidar partisi dışarıda eğleniyor. 

BAŞKAN — Efendim, işaret oylamasında bu şe
kilde bir usul takip ediyoruz. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mevduat kabulüne yetkili olmayanlar 
MADDE 13. — 1. Bu Kanun veya özel kanun

larına göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek ve
ya tüzelkişi, aslen veya fer'an meslek edinerek mev
duat kabul edemeyeceği ve bankacılık işlemleri ya
pamayacağı gibi ticaret unvanları ve her türlü bel
geleri ile ilan ve reklamlarında banka kelimesini 
ya da meVduat kabul ettikleri veya bankacılık işlem
leriyle uğraş'tı'kları izlenimini yaratacak hiçbir kelime 
veya tabiri kullanamazlar. 

2. Bu maddenin uygulamasında yazılı veya söz
lü olarak veya herhangi bir şekilde, halka duyurul
mak suretiyle, faiz veya her ne ad altında olursa 
olsun bir ivaz karşılığında, istendiğinde veya belli bir 
vadede aynî veya mîslî olarak iade edilmek üzere 
para alınması mevduat kabulü sayılır. 

Kabul edilen para karşılığında mevduat hesap cüz
danı yerine adî veya ticarî senetler veya makbuz ve
rilmesi durumu değiştirmez. Ayrıca, faiz veya her ne 
a'd altında olursa olsun, bir icaz taahhüt edilip edil
mediğine bakılmaksızın, menkul kıymetlerin ibrazın
da veya belli bir vadede geri alınacağı taahhüdünü 
içeren belgeler eşliğinde satılması da mevduat kabulü 
hükmündedir. 

3. Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, 
yalnız kendi çalışanlarına ait olmak üzere sağlık #ve 
sosyal yardim, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçla
rıyla kurulan sandıkların münhasıran kendi üyele
rinden ve bu amaçlar için topladıkları paralar mev-
'duat sayılmaz. Bu sandıklar statülerine uygun faa
liyette bulunmakla birlikte, nakit mevcutlarını millî 
bankalara yatırmak zorundadırlar. 
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4. (Kalkınma ve Yatırım Bankalarının genel esas
lar dairesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet 
ve kıymetli evrak ihracı suretiyle sermaye piyasasın
dan kaynak sağlamaları mevduat sayılmaz. 

BAŞKAN — 13 üncü ımadde komisyondan gel
diği şekliyle Sayın Divan Üyesi tarafından okunmuş
tur. 

13 üncü madde üzerinlde söz isteyen? Yok. 
13 üncü ımad'deyi komisyondan geldiği şekliyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Şubeler 

İzin 
MADDE 14. — 1. Bankalar merkez şubeleri 

hariç olmak üzere, açacakları veya nakledecekleri 
her ışube için müsteşarlıktan izin almak zorundadır
lar. 

2. Şube açma izinleri Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının uygun görüşü alındıktan sonra verilebilir. 

3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç 
olmak üzere, özel kanunla kurulan bankalar da bu 
madde hükümlerine taJbidir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde (komisyondan gel
miş olduğu şekliyle Sayın Divan Üyesi tarafından 
okunmuştur. 

14 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz mü, soru mu? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz. 
BAŞKAN — Buyurun. 

Sayın Tutum, tazelemek bakımından söylüyorum, 
süreniz 5 dakikadır efendim. 

Buyurun. 
CAHtT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, çok 

değerli üyeler; aslında bu müsteşarlık sözüne fazlaca 
takılmış gibi gözükmemizi yadırgamamanızı özellikle 
istirham ederim. Çünkü, sayın bakanımızın buyur
dukları gibi, Türk hukuk sisteminde alışılmış bir ka
nun tedvin etmiyoruz; yani çokça örneği olan bir 
kanun söz konusu değil. Buradaki güçlük, galiba 
müsteşarlık deyiminden, müsteşarlık diye bir teşkilat 
biriminin Türk idaresinde yavaş yavaş çoğalmaya 
başlamasından kaynaklanıyor. Türkiye'deki müste
şarlıkların birbirlerine benzemeyen özellikleri var. 
Bazı müsteşarlıkların hizmetlerinden Başbakan doğ-
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rudan doğruya sorumludur; yetkisini devretmez, me
sela MİT gibi; ama Devlet Planlama Teşkilatı gibi, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi bazı müs
teşarlıklarla, Başbakanlık yönetime ilişkin bazı yetki
lerini bakana devredebiliyor. 

Şimdi sanıyorum ki, önümüzdeki soru şudur : 
Bankalar Kanununda Maliye Bakanlığına tanınmış 
olan yetkileri müsteşarlığa tanımaktan kaynaklanı
yor. Bu yazım tekniğindeki sıkıntı burada. Yani eski 
Bankalar Kanununda «Maliye Bakanlığı» deyimi ge
çen yerlerde, üzeri çizilmiş «müsteşarlık» yazılmış. 
Sanki Maliye Bakanlığı yerine müsteşarlık kaim ol
muş gibi gözüküyor, hatta buradan kaynaklanıyor. 

Mesela, şimdi incelediğimiz 14 üncü maddede de 
orijinal metinde, yani yürürlükteki kanunda, «Mali
ye Bakanlığından izin almak zorundadır» diye yaz
maktadır. Çizmiş onun üzerini, «Müsteşarlıktan» de
miş ve tabiî hukuk açısından oldukça sıkıntılı bir 
durumla karşılaştık. 

Şimdi benim, sayın hükümetten özellikle açıklığa 
kavuşturulmasını istediğim konular şunlar : Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bakanlığa Bağlı bir ge
nel bütçeli bir kuruluş, okuyorum, 188 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname diyor ki «Başbakan, bu 
müsteşarlığın yönetimiyle ilgili yetkilerini Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı va
sıtasıyla kullanabilir.» 

Şimdi, 1 inci istirham ettiğim tavzihini istediğim 
soru şudur : Başbakan bu müsteşarlığın yönetimiyle 
ilgili ne gibi yetkileri Sayın Başbakan Yardımcımıza 
devretmişlerdir? Açıkça burada ifade edilmesini isti
yorum. Yönetime ilişkin hangi yetkileri, ne gibi yet
kileri var Başbakanın da, Başbakan bu yetkileri Sa
yın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına devret
miştir? Biri bu. 

İkincisi; Anayasamızın 112 nci maddesine göre, 
her bakan kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri al
tındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 
Şimdi bu durum karşısında, ısrarla müsteşarlık den
diğine göre müsteşarlık geçen yerlerde ve müsteşar
lığın doğrudan doğruya kararına, iznine veya izin ip
taline ilişkin yetkilerin kullanılmasında sayın baka
nın haberi olacak mı, olmayacak mı? Benim sordu
ğum ikinci soru bu; çok açık ve net. Eğer müste
şarlık bakandan habersiz, onun onayına sunmaksızın 
bazı işlem ve kararları alabilecekse, o zaman bu müs
teşarlık deyiminin bu şekilde çıplak olarak metinde 
geçmesi bir sakınca tevlit etmez. Ama, hemen' bütün 
kararlarını bakanın onayına sunacaksa, o zaman 
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müsteşarlık diye ayrıca burada ikide bir yineleme
nin, bu metinlerde böyle tekrarlamanın bir anlamı 
olmayabilir. 

14 üncü maddeye göre izin işleminde, «İzin veri
yorum veya vermiyorum» diyecektir müsteşarlık; 
«İzin vermiyorum» veya «veriyorum» dediği zaman 
bakanın haberi olacak mı ve de onun imzasını mı 
taşıyacak, yoksa müstakil olarak mı üçüncü şahısla
ra karşı herhangi bir beyanda bulunabilecektir? Bu 
noktanın açıklığa kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

Teşekkürler. 
BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı; 

buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının 188 sayılı Teşkilat Ka
nunu ile birtakım görevleri belirlenmiştir ve Başba
kanlığa bağlıdır. 

Müsteşarlık olarak Başbakanlığa bağlı olan bir 
organ için Başbakanın bu yetkisini, yönetim ve ken
disine ait yetkilerini bir başbakan yardımcısı veya 
devlet bakanına devredebileceğine dair ayrıca bir 
hüküm vardır. Burada, bazı görevlerini doğrudan 
doğruya kendisi kullanır; (Kanuna göre kullanabile
ceği görevler bellidir) bazılarında da, siyasî organla
rın onayı veya bilgisi dahilinde olacakları için de, 
kendi kanununda bakanlığın veya Başbakanlığın ka
rarına göre veya vereceği talimatlara göre hareket 
edeceği belirlenir. 

Bankalar Kanununda, bakanlık ve müsteşarlık 
olarak bir ayrım yapılmak suretiyle, yani bazı bilgi
lerin ve bazı malumatların doğrudan doğruya müs
teşarlığa verilmesi düşünülerek; her şey bakanlığa 
gelmesin diye, bazı siyasî karar gerektirmeyen- ko
nuların müsteşarlık tarafından yapılması yönünden 
komisyonda bir önerge ile eskiden «bakanlık» olan 
tabirler «müsteşar» olarak değiştirilmiştir. Ancak, 
Anavatan Partili milletvekili arkadaşlarımızın bu 
madde ile alakalı vermiş olduğu ve bu maddede geçen 
«müsteşar» tabirinin «bakanlık» olarak değiştirilme
sini isteyen önerge dolayısıyla yapılan incelemede 
isteğin doğru olduğunu gördük ve önergeye uyduk. 
Çünkü, hakikaten işin bu yönü bir siyasî karardır 
ve bakanlara şube açma izninin bakanlık tarafından 
verilmesi lazımdır. Bir yanlışlıktır, atlanılmıştır; bu 
yönü ile verilen önergeye uyduk. Sizler tarafından 
da tasvip edildiği takdirde bu şekildeki bir değişiklik 
yapılacaktır. Diğer maddelerde de buna benzer bir 

iki «müsteşar» şeklinde geçen tabirler «bakanlık» 
olarak düzeltilmiştir ve burada daima siyasî maka
mın yetkisi dahilinde olacak kararlar için müsteşar
lık değil, bakanlık olması prensibinden hareket edil
miştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı. 
Efendim, 14 üncü maddeyi , Sayın Divan Üyesi 

okuduktan sonra, «14 üncü madde üzerinde söz is
teyen var mı?» diye sormuştum. Sayın Tutum söz 
istediler ve konuştular. Sayın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı da gerekli cevabı vermiş bulundu
lar. 

Şimdi, bu madde üzerinde sayın bakanın da 
bahsetmiş oldukları gibi bir önerge vardır; önerge
yi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankalar Kanunu Tasarısının 

14 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve-teklif ederiz. 

Madde 14/1. — Bankalar merkez şubeleri ha
riç olmak üzere, açacakları veya nakledecekleri her 
şube için bakanlıktan izin almak zorundadırlar. 

Nuh Mehmet Kaşıkçı Göksel Kalaycıoğlu 
Kay serii Arikara 

Mehmet Topaç Ali Rıfkı Atasever 
Uşak Tekirdağ 

Nihat Harmancı 
Konya 

Gerekçe 14. — 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile uyum sağlamak amacıyla tasarının 
söz konusu maddesinin teklif edildiği şekilde değiş
tirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim önergenin okunması ta
mamlanmıştır. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM 

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılıyo 
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, yine 
30 - 35 oyla kabul edildi. 

BAŞKAN — 14 üncü maddeyi bu gelmiş olan 
önerge istikametinde ve değişik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Şube açma izninin usul ve şartları 
MADDE 15. — 1. Bankalarca şube açmak için 

yapılacak başvurular yılda bir defa olmak üzere 
ve müsteşarlıkça belirlenecek zamanlarda yapılır. 
Başvurulara, şube açılacak yerin iktisadî ve ticarî 
durumu ile bankanın o yerde şube açmasını gerek
tiren nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir ra
por ile müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler eklenir. 

2. Şube açma izninin verilmesinde ayrıca ilgili 
bankanın malî bünysi, kanunî yükümlülüklerini ye
rine getirme bakımından genel tutumu, mevduatında-
ki gelişme gibi hususlar göz önünde tutulur. 

3. İzin tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılmayan 
şubeler için verilmiş olan izinler geçersizdir. 

BAŞKAN — 15 inci madde komisyondan geldiği 
şekliyle Sayın Divan Üyesi tarafından okunmuş bu
lunmaktadır. 

15 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Sayın Tutum, sorunuz var mı efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen de yok. 
15 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Şubeler için gerekli özkaynak 
MADDE 16. — 1, Türkiye'de kurulmuş ve ku

rulacak bankalarla yabancı ülkelerde ıkurulmuş olup 
da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulu
nan veya bulunacak bankalar 5 ve 6 ncı maddelere 
göre sahip olmaları gereken özikaynaklanna ek ola
rak en az; 

a) (Nüfusu 1 milyondan fazla olan şdhirlerde 
açılmış ve açılacak her şube için 100 milyon lira, 

b) Nüfusu 500 'binden fazla 1 milyondan az olan 
şehirlerde açılmış ve açılacak her şube için 50 milyon 
lira, 

c) Nüfusu 500 'binden az şehir ve kasabalarda 
açılmış ve açılacak her şube için 25 milyon lira, 

Özkaynak bulundurmak zorundadırlar. 
ı2. • Bankalar, genel nüfus sayımlarından sonra 

geçici sonuçların Devlet İstatistik Enstitüsünce ya
yınlanmasını izleyen 1 yıl içinde şubeleri için 'bulun
durmaları gereken özkaynaklannı sayım sonuçlarının 
.gerektirdiği miktara çıkartmakla yükümlüdürler. 

3. Bankaların şubelerinden biri nam ve hesabına 
işlem yapmak üzere fuar, konferans ve benzeri yer
lerde açtıkları geçici irtibat büroları ve şanj bürola
rı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının dahilî 
muhabirleri tarafımdan Devlet daire ve kuruluşları 
ve askerî kıta ve karargâhlarda açılan sürekli irtibat 
büroları. 1 inci fıkra hükümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Efendim, 16 ncı madde komisyon
dan geldiği şekliyle Sayın Divan Üyesi tarafından okun
muştur. 

16 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; bu maddede bankanın şubele
rinin açılabilmesi için bazı malî şartlar getirilmiştir. 
Tümü üzerindeki görüşmemde de arz ettiğim üzere, 
mesele bankaların öz kaynağını kuvvetlendirmek ve 
güvenceye almaktır. Ancak, 70 sayılı Kararname 1983 
yılının 6 ncı ayında çıkmış, buradaki rakamları ay
nen koymuştur. Yani, nüfusu 1 milyondan fazla olan 
yerlerde 100 milyon, nüfusu 500 binden fazla 1 mil
yondan az olan şehirlerde 50 milyon, nüfusu 500 bi
nin altında olan yerlerde de 25 milyon lira olarak tes
pit ödiılm'iştir. O günün para değerleri ile bugünün pa
ra değerleri arasında fark olduğu gibi, bundan 2 sene 
sonra 1983'te konmuş olan bu değerler, 1/4 değerine 
düşmüş olacaktır. 

O halde ne yapmak lazımdır? Bir kanun tekniği 
içerisinde rakamsal değer kullanmak zaten hatadır, Bu
nu eşelmobil sistemi gibi bir sisteme bağlamak gerekir.; 
Mesela, her sene bütçe yılında bütçe kanunu memurlar 
üçin bir katsayı önerir. Buna benzer bir sistemle, «Nü
fusu 1 milyondan fazla olan yerlerde 2 milyonun büt
çe katsayısı ile çarpımı kadar güvence alınır veya ek 
özkaynak göstermek mecburiyetindedir» deseydik o 
zaman bu 1985 yılı için tahminen 100 milyon olur, 
fakat 1986 yılı için 110 milyon olurdu. Yani şunu arz 
etmek istiyorum; değerler her yıl enflasyon oranında 
kendi kendini yenilemiş olurdu. 

Şimdi 'getirilen tasan olduğu gibi kanunlaşırsa 3-4 
sene sonra bu değerler yıpranmış değer olarak karşı-

ı miza çıkacaktır ki, bunun neticesinde de kendi ken
dini yıprattığı için kanunun tekrar Meclise gelmek du
rumu hâsıl olacaktır. 
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Bunu arz etmek istiyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan Fırat. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sa

yın Fırat'ın sorusunu tamamlamak üzere soruyorum : 
Hükümet, sabit bir rakamı değişken bir katsayı ile çar
pılması esasını getirmeyi düşünür mü, yoksa 'böyle 
sabit, donmuş rakamları mı tercih eder, yani yeniden 
Meclise gelmesini mi tercih eder? Birinci sorum bu. 

2. «Nüfusu 500 binden az şehir ve kasabalarda:» 
deniyor. Burada «nüfus» denince merkez nüfusu mu 
kastediliyor?. 

3. Üçüncü paragrafta «şanj büroları» deniyor. Bu
nun Türkçesini lütfedip koyabilirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tutum. 
İSayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı; bu

yurun ©fendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Görüşülmek
te olan 'tasarıda rakam olarak konulan miktarların aşı
nabileceği ve belirli bir müddet sonra özelliğini kaybe
debileceği düşüncesiyle, 78 inci madde ile 1.1.1983 yılı 
toptan eşya fiyat artışları esas alınmak üzere, bu
rada söz konusu olan rakamıları artırma yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilmiştir. 

Dolayısıyla Sayın Fırat'm ve Sayın Tutum'un dü
şündükleri tarzda bu değerlerin gerilemesi söz ko
nusu değildir. Bu balkımdan buradaki rakamlar Ba
kanlar Kurulu tarafından düzenlenebilir. Bakanlar 
Kurulu 25 milyonu 10Û milyona yükseltme yetkisine 
sahiptir. Bu şekilde bir mahzur teşkil edeceğini zan
netmiyorum. 

Buradaki kasaba ve şehir nüfusları merkez nüfus
larıdır. Bu şekliyle mütalaa edilmektedir. 

«Şanj büroları» daha ziyade küçük şubeler, yani 
irtibat büroları şeklinde olan, daha çok para bozdur
ma, döviz bozdurma muameleleri yapan bürolardır. 
Bankacılıkta «Şanj büroları» şeklinde geçtiği için, da
ha evvel 1958 yılında çıkan 7129 sayılı Kanunda da 
aynı ibare olduğu için, aynen muhafaza edilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Para bozdurma 
büroları... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet; 
ama daha başka muameleleri de yaptığı için ve 1958 
yılından beri de alışılmış bir tabir olduğu için, yerine 

bunu tam karşılayacak bir tabir bulunamamış, bu yö
nüyle değişiklik yapılmamıştır. Anlamı budur* 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı. 
Efendim, 16 ncı madde üzerinde söz isteyenler ko

nuştuğuna ve sorular sorulduğuna ıgöre bu maddeyle 
ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararna

menin Kabulüne Dair Kanun tasarısının 16 ncı mad
desinin üçüncü ıbendinde yer alan «fuar, konferans ve 
benzeri yerlerde» ibaresinin kapsamı ve imla kaidesi 
bakımından «turizm, fuar, konferans gibi nedenlerle» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni tslimyeli Ertuğrul Gökgün 
Balıkesir Aydın 

Ferit Melen Haydar Koyuncu 
Van Konya 

Ali Bozer Ebubekir Afcay 
Ankara Erzurum 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu önergeye katı
lıyor musunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon, Sayın Islim

yeli ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan öner
geye katılmaktadırlar. 

Bu önergeyi Sayın Divan Üyesinin okumuş olduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Önerge kabul edilmiş olduğuna göre 16 ncı maddeyi 
bu önerge istikametinde, değişik şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 16 ncı 
madde verilmiş olan önerge ve onun değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Şubelerin birleştirilmesi 
[MADDE 17. — 1. Müsteşarlık bankalardan, 

malî bünyelerini veya kanunî yükümlülüklerinin yeri
ne getirilmesindeki tutumlarını göz önünde bulundu
rarak, gerektiğinde belirteceği şubelerin birleştirilme
sini isteyebilir. Bankalar bu şebelerini müsteşarlıkça 
verilecek süre içinde birleştirmek ve durumu bu sü-
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renin bitimini izleyen bir hafta içinde müsteşarlığa 
bildirmek zorundadırlar. 

2. Şubelerinden bir veya birkaçının faaliyetlerini 
tatil ve tasfiye etmek isteyen 'bankaların da durumu 
bu konudaki kararın alındığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
bildirmeleri şarttır. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok, 

Soru sormak isteyen var mı? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak isti
yorum Sayın Başkanım. 

'ISA VARDAL (Zonguldak) — Som sormak isti
yorum Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM .(Balıkesir) — Sayın Başkanım; 

bu maddenin ikinci fıkrası, «Şubelerinden bir veya 
binkaçının faaliyetlerini tatil ve tasfiye etmek isteyen 
bankaların, da durumu bu konudaki kararın alındığı 
tarihten itibaren. 15 'gün içinde 'müsteşarlık ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına bildirmeleri şarttır» şeklinde. 

Buradaki sorum; daha evvel Maliye Bakanlığına 
bildirme mecburiyeti var mıydı? Bu müsteşarlık dahil 
edilmekte olduğuna göre yeni bir hüküm mü getiri
liyor? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; 'böyle iki ayrı merci bildirim yapıldığın
dan; bu bildirimlerden ıbirini yapıp birini yapmadığı 
takdirde ceza nasıl uygulanacaktır? Müeyyidesi var 
mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısı; 'buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 1958 yı
lında çıkan 7129 sayılı Kanunda «Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerine bildirmeye mecburdurlar» şeklinde hü
küm vardır. Biz bunu burada buna uygun olarak 
değiştiriyoruz. 

'Bildirmeyenlere ait ceza da cezalar kısmında ayrıca 
yer almaktadır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Birine bildirip bi
rine bildirmezse?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Tabiî hu
kukî bir durum oluyor. Bir yere tamamen 'bildirip bil
dirmemesi veya eksik bildirmesi cezaî yönden hukukî 
bir tartışma konusu olabilir. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. 
Sayın tısa Vardal; buyurun efendim. 
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İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
maddenin 1 inci fıkrasında, .şubelerin birleştirilmesi 
için gereken emir verildiğinde, birleştirilme mecburi
yeti getirilmiş. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde 
kanunun 79 uncu maddesine göre de cezaî müeyyide 
öngörülmüş. Ancak bakanlığın bu isteğinin kanunsuz 
olduğuna banka tarafından inanıldığı takdirde, kanun
da bakanlığın bu emrine karşı itiraz merci gösterilmiş 
mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim efendim. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı; buyu

run efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Şimdi, bu
rada herhangi bir suretle birleştirilecek şubelerle ala
kalı olarak, malî bünyelerini ve kanunî yükümlülük
lerini yerine getirmesini göz önünde bıüundurarak, 
daha çok bankalar yeminli murakıplarının yaptıkları 
incelemeler neticesinde, bankaların malî yükümlülük
leri ve çalışmalarının arzu edilen şekilde yapılmasını 
sağlama yönünden zorunlu görülenler 'konusunda, ban
kalar yeminli murakıplarının yaptıkları teklifler üze
rine müsteşarlıkça böyle bir talepte bulunulmaktadır. 

12 nci maddeye göre de, bunlara uymuyanlar hak
kında banka şubelerinin kısmen kapatılması veya... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Bakanım, 
bankanın bir itiraz hakkı yok; tanınması lazım. Belki 
afakî birtakım değerlendirmeler teşkil edebilir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Burada 
tabiî şu oluyor... 

BAŞKAN — Sayın Vardal, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. 

(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Banka
lar yeminli murakıpları1 böyle bir talepte bulunduktan 
sonra, bakanlık bu yetkisini kullanınca hukukî yön
den devlet idarelerinin yaptığı tasarruflardan dolayı. 
Danışitaya bir iptal davası açabilme hakkı mevcuttur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı. 

17 nci madde üzerinde 2 tane önerge vardır; bu 
önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar

name ile ilgili Kanun Tasarısının, 17 nci maddesi
nin 1 inci bendindeki «müsteşarlık» deyiminin, h.ükü-
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met tasarısında olduğu gibi, «bakanlık» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fenni îslimyeli Ali Bozer 
Ballıfcesir Anlkaıra 

Haydar Koyuncu Vecihi Akın 
Konya Konya 

Ferit Melen Ebubekir Akay 
Van Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Kanunu Tasarısının 17 nci maddesinin 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Madde 17/1. — Bakanlık bankalardan, malî.bün
yelerini veya kanunî yükümlülüklerinin yerine geti
rilmesindeki tutumlarını göz önünde bulundurarak, ge
rektiğinde belirteceği şubelerin birleştirilmesini isteye
bilir. Bankalar 'bu şubelerini Bakanlıkça verilecek süre 
içinde •birleştirmek ve durumu hu sürenin bitimini iz
leyen bir hafta içinde Bakanlığa feiMirmek zorunda
dırlar. 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Ahmet Yılmaz 
Giresun 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Nihat Hanmancı 
Konya 

Gerekçe : Madde 17. — 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö

revleri Hakkında 188 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile uyum sağlamak amacıyla tasarının anılan 
maddesinin teklif edildiği şekilde değiştirilmesinin uy
gun olacağı düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet bu 
iki önergeyi de şimdi okutmuş bulunuyoruz. Bizim 
tetkikimize göre ikisi de aynı mahiyettedir. 

Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EİMtROÖLU ^Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

» • 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz efendim?... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, 17 nci madde üzerinde 2 önerge gel

miştir; 2'si de aynı mahiyettedir. Aynı mahiyette 
olan bu 2 önergeyi birlikte oya sunacağım. 

Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Önergeler kalbul edilmiştir 
efendim^ 

17 nci maddeyi, kalbul edilen a'ynı mahiyetteki 
önergelerdeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir efen
dim. 

18 inci maddeyi dkutuyorulm: 

BEŞÎNÖÎ BÖLÜM 
Teşkilat ve Organlar; 

İBÎBJİ'NCl KISIM) 
Genel Kurul 

Genel kurulda oy. hakkı ve kullanılması 
MADDE 18. — 1. Genel Kurulda ortakların, 

sahip oldukları pay sayısı kadar oy haklan vardır. 
2. Bankaların genel kurullarında, sermayenin 

% 1 ve daha f azasına sahip olan ortaklar ile yöne
tim kurulu Ibaşkan ve üyeleri, denetçiler ve birinci 
derecede imza yetkisine sahip planlar vekil olarak 
oy kullanamazlar. 

3. tkinci fıkra dışında kalan kimselerin vekil ola
rak kullanalbilecekleri azamî oy sayısı, toplam oy sa
yısının % l'ini aşamaz. 

BAŞKAN — 118 inci madde üzerinde 'söz iste
yen?... Yok. 

1'8 inci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kahul edenler..? Kalbul 
etmeyenler... 18 inci madde komisyondan gelmiş oldu
ğu şekliyle kalbul edilmiştir efendim. 

19 uncu tmaddeyi okutuyorum: 
Temsilci! 
MADDE 19. — Banka genel kurullarında müs

teşarlık bir temsilci bulundurur. Temsilci, genel ku
rul tutanağını imzalar. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

19 uncu maddeyi komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle oylarımıza sunuyorum: Kalbul edenler.;. Et
meyenler... 19 uncu madde Komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kalbul edilmiştir efendim. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Sermaye artırımında özel karar nisabı ve anasöz-

leşme değişikliği 
MADDE '20. — 1. 64 üncü madde uyarınca, ban

ka sermayesinin artırılmasında müsteşarlıkça zorun
luluk olduğu bildirilen hallerde, genel kurulların ser
maye artırımı konusundaki kararları sermayeyi tem
sil eden toplam oyların % 51'i ile alınabilir. 

229 — 
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2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ban
kaların anasözleşme değişikliklerine izin verilefcil-
ınesi müsteşarlığın uygun görüşünün alınmasına bağ
lıdır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

20 nci madde üzerinde söz isteyen olmadığına 
göre, 20 nci madde üzerinde verilmiş 2 tane öner
ge vardır; okutuyorum efendimi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar

nameyle İlgili Kanun Tasarısının 20 nci maddesinin 
1 inci ve 2 nci 'bendindeki «Müsteşarlık» deyimi
nin, hükümet tasarısında olduğu gibi, «Bakanlık» ola
nak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fenni Islimyeli Ali Bozer 
Balıkesir Ankara 

Haydar Koyuncu Vecühi Akın 
Konya Konya 

Ferit Melen Ebuibekir Akay 
Van Erzurum 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankalar Kanunu Tasarısının 

20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki, 
«müsteşarlıkça» ifadesinin, «Bakanlıkça» olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Turan Öztürk Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Nevşehir Kayseri 

Behiç Sadi Ablbasoğlu Osman Işık 
İstanbul Ankara 

Hazım Kutaıyi 
Ankaraı 

Gerekçe : Tasarının 64 üncü maddesinde bakan
lık yetkisinde bulunan 'bir tasarruf atıfta bulundu
ğundan uyum sağlanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın îslimyel'i ve arkadaşlarının 
vermiş olduğu bir önerge var, bir de Sayın Kaşık
çı ve arkadaşlarının vermiş olduğu önerge vardır. 
Bizim tetkikimize göre aynı mahiyette 2 önergedir. 
İkisini birlikte Itek işleme tabi tutuyoruz. 

Sayın komisyon ve hükümet önergelere katılıyor
lar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROÖLU flMalaJtya) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın hükümet 
önergelere katılıyorlar. 

Sayın milletivekilleri, 20 nci madde üzerinde bun
dan evvelki maddede de olduğu gibi 2 tane önerge 
var, fakat 2'si birbiriyle 'bağdaştırılacak ve birisi di
ğerinin kapsamına girecek vaziyettedir. Binaenaleyh 
bu 2 önergeye, birleşik olarak sayın komisyon ve 
sayın hükümet katılmaktadır. Bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler„. Etmeyenler... önerge
ler kaibul edilmiştir. 

20 nci maddeyi 'birleşik işleme konmuş bu öner
geler istikametinde değişik şekliyle oylarınıza arz 
ediyoruımı: Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir efendim. 

21 inci maddeyi okutuyorum: 

IIKINCI KISIM 

Yönetim Organları 

Yönetim kurulu 

(MADDE 2İ1. — 1, Bankaların yönetim kurulla
rı 5 kişiden az olamaz. Banka genel müdürü, bulun
madığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabiî üye
sidir. Bu Kanunun 24 üncü maddesinde genel mü
dür için öngörülen şartlar, süre hariç yönetim kurulu 
üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. 

2. Türkiye'de sulbe açmak 'suretiyle faaliyette 
bulunan yabancı bankaların Türkiye'deki yönetim 
merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluk
larını taşıyan, bankanın merkez müdürünün de da
hil olduğu üç kişilik bir müdürler kurulu kurulur. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Sorum var Sayın 
Başkam-

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Genel müdür bu 

5 kişilik yönetim kuruluna dahil midir, hariç midir? 
Zabıtlara geçmesi bakımından bunu rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın DevM Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 

cevap lütfeder misiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSIMET KAYA ERDEM (tfzmir) — Yönetim 
kurulları 5 kişidir. Genel müdür ayrıca yönetim ku
rulunun tabiî azasıdır. yönetim kurulu olarak asga
rî 5 kişidir, genel müdür onun dışındadır ve ilave
dir; 6 kişi olur. 
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BAŞKAN — Efendim, bir soru sorulmuştur ve 
cevaplanmıştır; 21 inci madde üzerindeki müzakere 
de bitmiştir. 

21 inci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul 
etmeyenler... 21 inci madde komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kalbul ddalmisjtir efendim. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetim kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yü

kümlülüğü! ! 

MADDE 22. — Banka yönetim kurulu başkan 
ve üyelerinden her birinin banka sermayesinin en az 
% l'ini temsil eden hisse senedine sahip olmaları 
ve yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra bu hisse' 
senetlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
veya bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına makbuz karşılığında yatırmaları zo
runludur. Ancak, banka sermayesinin % l'i 10 mil
yon lirayı aşıyorsa fazlası aranmaz. 

2. Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı ban
kaların ölüdürler kurulu başkan ve üyeleri Türki
ye'ye ayrılan ve fiilen ödenen sermaye miktarı üze
ninden hesaplanan meblağ nakten veya Devlet tah
vili olarak yatırmak zorundadırlar. 

3. Devlet daire ve kuruluşları ile bankalar ve 
diğer kuruna ve ortaklıkları temsilen seçilen banka 
yönetim kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yüküm
lülüğü temsil ettikleri daire, kuruluş, banka, kurum 
veya ortaklıklar tarafından yerine getiriliri 

4. Yukarıdaki hükümler gereğince tevdi olunan 
hisse senetleri veya teminat akçeleri bir borca kar
şılık gösterilemez, tierhin ve adına tevdi olundukları 
kişilerin 'banka yönetim kurulu üyeliği görevinden 
doğan malî sorumlulukları dışında haczedilemez. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz 'isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri;-bu madde, halkın parasının 
güvenceye alınmasına ilişkin olarak getirilmiş bir mad
dedir. Yani bu madde, Türkiye'de 1982'deki banka 
batma olaylarından sonra bankaları daha ciddî ça
lışmaya sevk eden başlıca maddelerden bir tanesidir. 

Getirilen şart nedir? Banka Yönetim kurulu üye
lerinin en az yüzde 1 oranında hisse senedi sahibi ol
malarını ve bu hisse senetlerini görev yaptıkları sü
rece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına rehin 
olarak vermelerini öngörüyor. Neden? Eğer kasten 
hir şey yaparlarsa, vatandaştan toplanan 100 milyar
larca mevduatı sorumsuzca harcadıkları takdirde bu 
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paralarını güvence olarak Merkez Bankasında bu
lundurulmasını Merkez Bankası yoksa Ziraat Ban
kasında bulundurulmasını öngörüyor. Ancak, madde
nin 'birinci paragrafının sonunda bir kayıt konmuş, 
deniyor ki, «10 milyon liradan fazla ise fazlası aran
maza 

'Muhterem arkadaşlarım, 1 milyar lira sermayeli 
bir bankadaki paranın yüzde biri 10ı milyon lira eder. 
Bugün Ziraat Bankasının sermayesi 50 milyara çık
mıştır, topladığı mevduat trilyonu aşmıştır? Bugün en 
küçük bir özel banka da 150 - 200 milyar lira mev
duat topluyor. Siz halktan 150 - 200 milyar toplaya
caksınız, 5 kişinin 10'ar milyondan 50 milyon liralık 
hisse senedini Merkez Bankasına emanet ettirirken 
sakınca duyacaksınız... Böyle güvence olmaz. Eğer 
o harikanın sermayesi 5 milyar lira ise 50 milyon 
liralık hisse senedini güvence olarak Türk Merkez 
Bankasına vermelidir. Ayrıldığı takdirde derhal iade 
şartı var. O halde, eğer yönetim kurulu üyeleri halk
tan topladıkları mevduatı kasdî olarak üç beş firma
ya yedirmezse korkacakları hiçbir şey yok. Bu gü
venceyi, o halkın parası karşılığında yüzde 1 oranın
da hisse senedini Merkez Bankasına yatırmalıdır. Do
layısıyla, birinci paragrafın son kısmındaki «ancak»la 
'başlayan, «Banka sermayesinin yüzde l'i 10 milyon 
lirayı aşıyorsa fazlası aranmaz» kısmı bu maddeden 
çıkartılmalıdır. Neden çıkartılmalıdır? Halkın yara
rına düşünüldüğü için bu maddeden çıkartılmalıdır ve 
halkın ^nevduatı güvence altına alınmalıdır. 

Bu hususta 'bir önergemiz vardır, lütfederseniz 
sizlerin, yüce Meclisin yardımıyla bu güvencenin te
min edilmesini arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan Fı
rat. 

Efendim, 22 nci madde üzerinde başka söz iste
yen?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
d S I İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 22 nci madde 70 sayılı 
Kanun Gücünde Kararname ile getirilen bir madde 
değildir, 7129 sayılı Kanunla 1958 yılından beri uy
gulanan ve hiçtir değişiklik yapılmamış olan madde
dir. 
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AYHAN FIRAT. (Malatya) — 20 bindi efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Hayır, 
gayet tabiî buradaki rakamlar mesela orada yüzde 1 
olarak, daha evvelkinde 10 bindi, hatta sonra 20 bi
ne çıkmıştır, «20 binden fazlası aranmaz» der. Bu
rada getirilen rakam, ki gayet tabiî rakamlar 19'58'le 
mukayese edildiği zaman «10 milyondan fazlası aran
maz» denilmektedir. Buradaki rakam yönetim kurul
ları için bir nevi sorumluluk hissi duysunlar, biraz 
daha temkinli hareket etsinler diye getirilen bir hü
kümdür. Yoksa mevduat 'sahiplerinin hakkını koru
mak için ve onlar için bir garanti manasında değildir. 
Şu bakımdan değildir, belirtmek istiyorum : Mevdua
tın korunması, mevduat sahiplerinin hakkının ko
runması hakkında Bankalar Kanununun değişik mad
delerinde ayrıca garantiyi sağlayacak hükümler var
dır. Mevduat munzam karşılıklarının Merkez Banka
sına yatırılması, 'belirli ölçülerde krediler verirken ara
nacak şartlar gibi birtakım hükümler vardır. Bu yön
den buraya konulan 10 milyon rakamı daha evvel arz 
ettiğim manadadır ve 1958 yılından beri uygulanan 
bir maddedir. 'Bu yönüyle bir değişiklik yapılması 
konusuna ihtiyaç olmadığı kanaatini taşıyorum ve 
bunu arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı. 

Başka söz isteyen?.. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz, yoksa soru mu 
efendim? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Soru mahiyetin
de, 

Efendim, şunu arz ediyorum : Tasarının gerekçe
sine bakarsak, bu rakamın güvenceye matuf olduğu
nu 22 nci maddenin gerekçesi söylüyor efendim. 

Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

Efendim, 22 nci madde üzerinde bir önerge var
dır; okutuyorum efendim. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sa fazlası aranmaz» ifadesinin metinden çıkartılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Fırat E. Fahrettin Özdilek 
Malatya Konya 

Mehmet Üner Durmuş Fikri Sağlar 
Kayseri tçel 

Erol Ağagil ismet Turhangil 
(Kırklareli Manisa 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat ve arkadaşları 
tarafından verilmiş 22 nci madde üzerindeki önerge
ye sayın komisyon katılıyor musunuz efendim? 

IBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

IBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın hükümet katılıyor musunuz efendim?. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, 22 nci madde üzerindeki 
önergeyi Sayın Divan Üyesi 'biraz evvel okumuş bu
lundular; sayın komisyon ve sayın hükümet bu öner
geye katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştii'. 

Şimdi önerge kabul edilmediğine göre komisyon
dan gelen ve üzerinde görüşülmüş bulunan 22 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 22 nci madde komisyondan gelmiş olduğu 
şeklîyle kabul edilmiştir efendim. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
IKredi Komitesi' 
MADDE 23. — 1. Bankalarda bu Kanunda ya

zılı görevleri yapmak üzere, yönetim kurulu tarafın
dan, üyeler arasından seçilecek iki üye ile banka ge
nel müdür veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi 
kurulur. 

2: Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gös
teren yabancı bankalarda müdürler kurulu aynı za
manda kredi komitesi görevini görür. 

3. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kre
di komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki ye
dek üye seçilir. 

4. IKredi komitesinin oybirliği ile verdiği karar
lar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar 
yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır. 

5. Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyet
lerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu 

Görüşülmekte olan Bankalar Kanununun 22 nci 
maddesi birinci fıkrasının son cümlesi olan «Ancak, 
banka sermayesinin yüzde l'i 10 milyon lirayı aşıyor-
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üyelerinden herbiri, kredi komitesinden, komitenin 
faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve 
gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkili
dir. 

IBAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

123 üncü madde üzerinde soru soracak olan?.. 
Ydk. 

'23 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 23 üncü madde komisyondan geldiği şek
liyle kabul edilmişltir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

Genel müdür ve yardımcıları 

MADDE 24. — Banka genel müdür ve yardımcı
larının, hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacı
lık veya mühendislik - işletmecilik dallarında yüksek
öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletme
cilik dallarında, genel müdürlüğe atanacakların en az 
10 yıl genel müdür yardımcılıklarına atanacakların ise 
en az 7 yıl tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

•BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

24 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... 24 üncü madde komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Jç Denetim 

Denetçiler 

MADDE 25. — 1. Bankaların Denetçileri iki
den az olamaz. 

2. Denetçilerin yükseköğrenim görmüş bankacı
lık veya muhasebe konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
kimselerden seçilmeleri şarttır. 

BAŞKAN 
yen?.. Ydk. 

25 inci madde üzeninde söz iste-

25 inci madde üzerinde ibir önerge vardır, okutu
yorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
276 sıra sayılı bankalar hakkındaki tasarının 25 

inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de-
ğişıtirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Denetçilerin yükseköğrenim görmüş ve bankacı
lık, hukuk ve muhasebe konularında bilgi ve tecrübe 
sahibi kimselerden seçilmeleri şarttır.» 

Ali Bozer 
Amlfcara 

Mustafa İzci 
Manisa 

Ertuğrul Gökgün 
Aydıin 

Ahmet Süter 
îzlrndr 

Yılmaz Hooaoğlu 
Adana 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

îsmet Tavgaç 
Bursa 

Musa öğün 
Kars 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

BAŞKAN — Efendim, 25 İnci madde üzerinde 
bir önerge vardı, sayın Divan Üyesi okudu, Sayın 
komisyon, Sayın Ali Bozer ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu bu önergeye katılıyor musunuz? 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 25 inci madde üzerindeki 
önergeye sayın komisyon ve sayın hükümet katılmak
tadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 

25 inci maddeyi, kabul edilmiş bulunan önerge 
istikametinde yapılan değişiklikle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..;. Kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Denetçilerin görevleri 
MADDE 26. — Denetçiler Türk Ticaret Kanu

nu hükümlerine göre banka genel kuruluna hitaben 
düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka yılbaşından 
itibaren her üç ayda bir ibankanın bu Kanun ve diğer 
mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor dü
zenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dö
nemi izleyen bir ay içinde banka yönetim kuruluna 
ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

26 ncı madde üzerinde soru sormak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kocabaş. 
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MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Sayın Başkan, 
burada «Banka yönetim kuruluna ve Müsteşarlığa gön
dermekle yükümlüdürler» deniliyor ama, ileride hükü
met politikası gereği bir değişiklik zuhur ettiğ takdir
de durum ne olacaktır? Yani, bu belki müsteşarlık 
olur, belki bakanlık olur. Diyelim ki, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı önümüzdeki sene Hazine ve Dış 
Ticaret Bakanlığı oldu veya bir süre sonra hükümet, 
ıbu müsteşarlık yürümüyor, t>unu tekrar 'bir ıbakanli'k 
bünyesine alalım, dedi. Bu bakanlık, Maliye Bakanlığı 
da olabilir, devlet bakanlığı da olabilir veya bir başka 
bakanlık da alabilir. Bu takdirde ileride bir karışıklı
ğa neden olmaması için bu ibarenin, «Banka yönetim 
kuruluna ve ilgili 'bakanlığa» şeklinde veya «Banka 
yönetim kuruluna ve ilgili mercie» şeklinde değiştiril
mesi ıbizi biraz daha rahatlatmaz mı acaba? 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METÎN EMİROĞLU (Malatya) — Müsaade eder
seniz ben arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon buyurunuz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

EMİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, kabul 
edemiyoruz. Çünkü münferit bir olay değil, yani bel
ki özünde söylediğiniz mantıklı geliyor; fakat ka
nunun içerisindeki tanzim tarzının bir esasa müstenit 
olması lazım. Sadece bu maddeyi düzeltmek konuyu 
halletmiyor. Tanımlar kısmında müsteşarlık tanımlan
mıştır. Dolayısıyla bakanlık tanımı da vardır. Biz bu
rada bir bankanın denetimi, kuruluşuna izin verilmesi, 
şubelerinin birleştirilmesi veya ayrılması gibi bankanın 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Hayrulldh Olca'nın, Selçuk 

İlçesi zeytin ve Belevi köylerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudl Türelin yazdı 
cevabı(7/463) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanımızca yazılı olarak cevaplanmasına 
ıtavassutunuzu saygı ile arz ederim. 

Hayrullah Olca 
İzmir 

faaliyetini yürütmesine esas olan hususlarda 'bakanlığa 
yetki verdik. Ancak şimdi denetçilerin görevleriyle 
ilgili raporlarının müsteşarlığa verilmesi ve müsteşar
lığın bunları inceledikten sonra bankanın tasarrufları 
konusunda nihaî karar verme yetkisine sahip olan il
gili bakanlığa bu raporları değerlendirerek sunması 
daha uygun geliyor. Bu bakımdan denetçilerin rapor
larını müsteşarlığa verme keyfiyeti, müsteşarlığın bun
ları bu konudaki nihaî kararı vermesi gereken ba
kanlığa iletmesi açısından daha yerinde oluyor efen
dim. Bu açıdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 26 ncı madde üzerinde söz 
isteyen olmamış, bir soru tevcih edilmiş, soru komis
yonumuzca cevaplandırılmıştır. 

26 ncı maddeyi komisyondan gelmiş olduğu haliy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..î Etmeyen
ler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum ]: 
Banka müfettişleri 
MADDE 27. — Bankaların, işlemlerinin bankacı

lık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek 
üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

27 nci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...; 
27 nci madde komisyondan gelmiş olduğu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma saatimiz dolmuştur.: 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 18 Ni
san 1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

Küçük Menderes Havzasında Selçuk İlçesine Bağ
lı «Kuş Cenneti» diye anılan Zeytin Köyünün 6 000 
dekar, aynı İlçeye bağlı Belevi Köyünün 2 000 de
karlık verimli arazileri kışın yan derelerin taşıdığı 
sularla bataklık haline gelmektedir. 

1. Bataklık haline dönüşen bu araziyi yararlı 
bir hale getirmek için ne gibi tedbirler almayı düşü
nüyorsunuz? 

Zeytin Köyünün bu arazisini korumak için açılan 
kanallar ise kullanılmayacak durumdadır. Bu kanal-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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lan açmak için bir çalışma yapmayı düşünüyor mu
sunuz? 

"1. Belevi Köyünde «Belevi Gölü» diye adlandı
rılan bu arazinin kışın sular altında kalmasına neden 
olan Halka Çayı, Kursak Çayı ve Karagöl Suyu gibi 
yan derelerin araziye zarar vermesini önlemek için 
ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 16 . 4 . 1985 
Müşavirliği 

Sayı : 71.053,2-1195 

Konu : Yazılı Soru önergesinin.cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 27.3.1985 gün ve Gen. Sek. 7/463-3060-12256 

sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen İz

mir Milletvekili Sayın HayruUah Olca'nın, İzmir İli 
Selçuk tlçesi Zeytin ve Belevi köyleri arazisinin su 
taşkınlarından önlenmesine ilişkin yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1. İzmir - Selçuk - Zeytin köyü arazisinin taş
kından korunması konusu, Eleman bataklığının ku
rutulması adı altında daha önceki yıllarda DSİ Genel 
Müdürlüğünce ele alınmış ve 530 Ha. arazinin (kuru
tulması sağlanmıştır. 

Kurutulan arazinin çok düşük olması sebebiyle 
deniz suyu dalga tesiriyle kabararak arazide drenaj 
kifayetsizliğine sebep olmakta ve bu durumun önlen
mesine de imkân görülmemektedir. 

• • m 
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Ayrıca yağışlı mevsimlerde Küçük Menderes neh
ri yatağında yükselen sularında kabarmasıyla, açılan 
kanalların dolduğu tespit edilmiştir. Küçük Menderes 
nehrinin stabl hale gelmiş olan yatağında herhangi 
bir düzenleme yapılmasının ekonomik olmıyacağı an-* 
laşılmıştır. 

Eleman b'ataklığındaki kurutulmuş arazide zarar
ların asgariye indirilmesi bakımından DSİ Genel 
Müdürlüğünce gerekli İşletme ve Bakım Faaliyetleri 
içinde temizlik işlemleri yapılmakta olup bundan 

sonrada yapılmaya devam edilecektir. 
2. İzmir - Selçuk - Belevi köyü arazisinin Hal

ka ve Kursak dereleri ile Karagöl suyu taşkınların
dan korunması konusu da, Belevi gölünün kolma-
tasyonla kurutulması adı altında, DSİ Genel Müdür
lüğünce etüd edilmiş bulunmaktadır. 

Konu, DSİ Genel Müdürlüğünün 1986 yılı uygu
lama programı tasarısına önerilmiş olup, gerekli tah
sisat temin edildiği Itiaıkdirde aynı yıl içinde işe 'başla
nacaktır. 

Adı geçen Halka ve Kursak deresi ile Karagöl 
suyu Belevi gölüne mansap olmakta ve bu derelerin 
İslahı kolmatasyon işi tamamlandıktan sonra bilâ
hare düşünülecektir. 

Belevi gölünde halen 1 500 da. su altında kalan 
arazîr, projemin tahakkuku üe kuıruıtulmuş olacak
tır, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 

*» 
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SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ağrı Milletvekilli ibrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

3. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi 'kredilerine ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/301) 
4. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
iklin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türk - Iş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Şalkıir öğünç' 
ün, işsizlik sorununa 'ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

8. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve (Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

9. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

10. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil-
letvekillerinıin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

12. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya ilinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 
kömürün bazı il ye ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/319) 

15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

16. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
kaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

17. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ma
den işleri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia edi
len soruşturmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

18. — içel Milletvekili Ali ihsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

(Devamı arkada) 



19. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen 'kamu personeline (ilişkin. 
Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/326) 

20. — \Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

21. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiPin, 
Balıkesir Hinde 'bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) 

23. — tçel Mületvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

24. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ra'nın zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

25. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan; 
sözlü soru önergesi (6/336) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde 
Karamaıme ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16,1/17) 
(S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 11.4.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlü'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirtmesine Dair ICavvun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. '— Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütiçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1985) 
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