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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-

Sayfa 
299 

300 

333 

300 

300 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Samsun Milletvekili Berati Erdoğan' 

in, Sinop ve çevresinde vukubulan heyelan 
nedeniyle yöreye götürülen hizmetler ve va
tandaşın hükümetten istekleri konusunda gün
dem dışı konuşması 300:301 

B) Tezkereler ve Önergeler 301 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gide

cek olan Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuz-
türk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/772) 301 

2. — Federal Almanya ve Pakistan'a gide
cek olan Devlet Bakam Mustafa Tınaz Ti-
tiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakam Ahmet Karaeyli'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/773) 302 

3. — Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi 
Arabistan ve Romanya'ya gidecek olan Dışiş
leri Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanhğı tez
keresi (3/774) 

4. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun dönüşüne kadar Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyiş-
Ieri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/775) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

Sayfa 

302 

302 

302,339 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 302 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel ya
pımına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/332) 302 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği 
seminerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/294) 302 
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Sayfa 
3. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 

Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/302) 302 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memurlarından 
bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket et
tikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/305) 303 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, Türk - Iş'in Hükümete sunduğu 
önerilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 303 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 303 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/309) 303 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/312) 303 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki 
sözlerini yayımlayanlar hakkında açılan dava
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/316) 303 

10. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yöne
tim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/325) 303 

11. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/317) 303 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Malatya Hinin bazı köylerinde vatandaş
lara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/318) 303 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
m, şeker pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

14. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/334) 303 

Sayfa 
15. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, 

sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu per
soneline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/326) 303 

16. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 303 

17. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, 
narenciye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 303 

18. — Balikesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir Hinde bazı Devlet memur
larının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/330) 303 

19. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 303 

20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/336) 303 

21. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal' 
in, hâkim ve savcıların naklen yapılan atama
larına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/338) 304 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 339 
1. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir' 

in, düşük faizli devlet tahvillerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in yazılı 
cevabı (7/427) 339 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, ülkemizdeki ziraat traktörle
rine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/434) 339:347 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, ülkemizdeki kooperatif birlik
lerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/448) 348:349 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kooperatifçiliğin devletçe des
teklenip yaygınlaştırılmasına ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/450) 349:353 
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Sayfa 
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlü
ğünün bazı müteahhitlere kiraladığı iş maki
nelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı îsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/451) 353:355 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi 
Oktay'ın, Suudi Arabistan gezisinde Türk hos
tes ve pilotlarına kıyafet devrimine aykırı giy
siler giydirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ce
vabı (7/482) 356:357 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum ve ilçelerinde bazı 
bankalarca verilen kredilere ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı ismet Kaya Er-
dem'in yazılı cevabı (7/483) 357:358 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İlinde tamamlanmamış 
fabrikalara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakam Ahmet Karaevli'nin yazılı ce
vabı (7/484) 358:359 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 

Sayfa 
Bankasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral' 
m yazılı cevabı (7/486) 3 59:3 60 

10. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, traktör satımlarından Katma Değer 
Vergisi alınmamasına ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/488) 360:361 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, elektrik işlerinin Türkiye Elektrik Ku
rumuna devredilmesi nedeniyle belediyelerin 
zarara uğradığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü-
rel'in yazılı cevabı (7/489) 361:362 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 304,334 

1. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/16, 1/17) (S. Sa
yısı : 276) 304,334:338 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14KX)'te açıldı. 
Genel Kurulun 17 Nisan 1985 tarihli 87 nci Bir

leşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 65 inci Yıldönümü
nün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi 
amacıyla yapılan birleşimde : 

Başkan Necmettin Karaduman ve 
ANAP Genel Başkanı Turgut özal, 
HP Genel Başkanı Necdet Calp, 
MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp ile 
Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke 

parlamenterlerinden en yaşlı parlamenter sıfatıyla 

Japonya Temsilciler Meclisi Üyesi Susumu Kobayas-
hi; 

Birer konuşma yaptılar. 

24 Nisan 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 14.45'te son verildi. 

Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İçel Samsun 

Durmuş Fikri Sağlar Süleyman Yağcıoğlu 
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T. B. M. M. B: 90 24 s 4 « 1985 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 4 . 1985 Çarşamba 

O: 1 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekilleri İsmail Saruhan ve 

Osman Işık/ın; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mev
zuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanunun 7 ve 18 inci Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/229) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1985) 

Raporlar 
1. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 

Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/531) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1985) (GÜNDEME) 

2. — 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Ko
nut Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/603) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 24.4.1985) (GÜNDEME) 

3. — İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman 
ve 13 Arkadaşının; Eğridir İlçesi Adının Eğirdir Ola
rak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 284) (Da
ğıtma tarihi : 24.4.1985) (GÜNDEME) 

4. — Kalkınmada öncelikli Yörelerde Sözleşmeli 
Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/545) 
(S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 24.4.1985) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Çu

kurova Elektrik Anonim Şirketine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.4.1985) 

2. — Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Öz
bek'in, soğuk nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin za
rarlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) (Başkan
lığa geliş tarihi: 18.4.1985) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19.4.1985) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Kars Milletvekili Musa Ogün'ün, kalkın

mada öncelikli yörelerin altyapı sorununa ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.4.1985) 

BtRÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Raşkanvekili Halil İbrahim Kara] 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağaoğlu (Samsun), Duımuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Samsun Milletvekili B er ati Erdoğan'ın, Sinop 

ve çevresinde vuku bulan heyelan nedeniyle yöreye gö
türülen hizmetler ve vatandaşın hükümetten istekleri 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Sinop'ta 
heyelan bölgesinde meydana gelen afetlerle ilgili bir 
gündem dışı konuşma vardır, 

Samsun Milletvekili Sayın Berati Erdoğan; buyu
run efendim. 

— 300 — 
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ıBERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Balkan, 
muhterem milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce 
hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle selamlarım. 

'Bildiğiniz gibi, Sinop ve Zonguldak bölgelerimiz
de çok nadir görülen heyelan hadisesi vuku bulmuş
tur. (Bunlardan Sinop bölgesine geçen hafta içinde git
tim ve heyelan bölgesindeki vatandaşlarla, muhtar
larla teker teker görüştüm, onların dertlerini ve prob
lemlerini dinledim ve sizlere bu konuda bilgi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem miMetvekilleri, Sinop'un 427 köyünün 
1 545 mahallesi mevcuttur, yani Sinop toplam olarak 
1 972 yerleşim yerine sahiptir. 

Bugüne kadar 80 köyde heyelan ihbarı alınmıştır 
ve heyelanın olduğu gün, vatandaşların ve muhtarın 
ifadesini söylüyorum. Sinop Köy Hizmetleri ti Mü
dürü hadise mahallinde bulunmuştur. Hemen ertesi 
gün de Bayındırlık ve Mân Bakanlığı Sinop Bölge 
Müdürlüğü derhal vatandaşın yardımına koşmuştur. 

Yine vatandaşların ifadesine göre, evlerini terk et
mek istemeyen birçok vatandaş, vali ve ilgililerin yar
dımı ile, ikazı ile ve bazıları da jandarma ile evle
rinden çıkarılmış, lbu şekilde bir can kaybına sebe
biyet verilmemiştir; şayan-ı şükrandır. 

Tabiî ki iklim şartlarının çok gayrî müsait olma
sı, bölgenin fevkalade dağınık olması sebebiyle gerek
li şekilde köy hizmetlerinin götürülemediği söylen
mektedir; fakat şunu iftiharla belirtmek isterim ki, 
bugün hiçbir köyümüzün yolu kapalı değildir. Sade
ce köy mahalle aralarında kapalı yollar mevcuttur, 
iklim ve hava şartlarının müsait olması halinde derhal 
köy hizmetleri gerekli vasıtalarını hazırlamış olup ka
palı yollara gönderecek ve yollar açılacaktır. 

En çok felaket gören yerler; Erfelek, Ayancık ve 
Türkeli bölgeleridir. 

Erfelek'te Dereköy, Yeniçam, Kazmasökü, încir-
pınar köyleri; Ayancık'ta Hacıoğlu, Babaçay, Zaviye, 
Kozsökü, Mustafa Kemal Paşa köylerinden; Türkeli' 
de de 13 köyden heyelan ihbarı alınmış, bunlardan 18 
hane etkilenmiştir. Valilikçe felaketzedelere gerekli 
yiyecek yardımı zamanında yapılmıştır, 3 sağlık ekibi 
teşkil edilmiş ve heyelan bölgesindeki bütün vatan
daşlar sağlık kontrolünden geçirilmişlerdir. Bölgede 
Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğünün 9 dozeri, grey
deri hizmete hazırdır ve birçok yerlerde hizmet et
mektedir, 

Vatandaşların elbetteki bazı talepleri vardır Hükü
metimizin bunları dikkate alacağı düşüncesiyle bura
da ifade ediyorum : Yerleşim yerlerinin bir an önce 
tespiti istenmektedir. Ben hadise mahallinde iken Is- | 
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parta Jeoloji Fakültesinden bir ekip jeolojik etütler
de bulunmak üzere orada idiler. Aynı şekilde Samsun 
19 Mayıs Üniversitesi de hadise mahallinde gerekli 
jeolojik etütleri yapmıştır. Bayındırlık ve İskân Mü
dürlüğü jeologları 70 köyün jeolojik etüdünü bitir
miştir, 10 köyün de etütleri devam etmektedir. Bu 
çalışmalar neticesi vatandaşa gerekli yerleşim yerleri, 
ümit ediyorum kısa zamanda gösterilecektir. Vatan
daş, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine 
olan borçlarının ertelenmesini talep etmektedir. Tek
rar un, yağ, şeker, sabun yardımı yapılmasını istedi
ler demiyorum, bölgenin insanının bir özelliğini tespit 
ettim, istemekten fevkalade utanıyor, çekiniyor; ama 
bu yardımın tekrar yapılması gerektiğini ben burada 
arz ediyorum. Aynı zamanda evlerinin kereste ihtiya
cının karşılanmasının da talep etmektedirler. 

'Muhterem milletvekilleri, felaket 'bölgesinde, zama
nında müdahale ederek gerekli tedbirleri alan, vatan
daştan ilgi ve alakasını kesmeyen, şartların elverdiği 
ölçüde hizmeti götüren, başta Sayın Sinop Valisi ol
mak üzere, Sinop Köy Hizmetleri îl ve Bölge Mü
dürlüklerine, Kastamonu'daki Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğüne, Sinop Bayındırlık ve iskân Müdürlü
ğü İlgili ve elemanlarına huzurlarınızda teşekkür et
meyi bir borç bilirim. 

Hepinizi en derin saygı ve hürmetlerimle selam
larım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztûrk'ün dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakam Kâ
zım Oksay'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/772) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimize 
geçiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkanlı
ğının 4 adet tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere 24 Ni

san - 6 Mayıs 1985 tarihleri arasında Amerika Bir
leşik Devletlerine gidecek olan Millî Savunma Baka
nı Zeki Yavuztûrk'ün dönüsüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm ve
killik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilıgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN ~ Bilgilerinize sunulmuştur£ 

2. — Federal Almanya ve Pakistan'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/773) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
«Türk Halıcılığı» konulu seminere katılmak üze

re 21 - 23 Nisan 1985 tarihleri arasında Federal 
Almanya'ya ve görüşmelerde bulunmak üzere, 24 - 29 
Nisan 1985 tarihleri arasında da Pakistan'a gidecek 
olan Devlet Balkanı Mustafa Tınaz Titizdin dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunanım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabis

tan ve Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va
hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/774) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
20 Nisan - 7 Mayıs 1985 tarihleri arasında gö

rüşmelerde bulunmak üzere Avustralya, Yeni Zelan
da, Suudi Arabistan ve Romanya'ya gidecek olan 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs
tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — Sayın mületvefcilleri, şimdi günde
mimizin «Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan, Ağrı Milletvekilli ibrahim 
Taşdemir'in, istanbul - Taşkışla'nın turistik otel ya
pımına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın İbrahim Taşdemir?... Yok. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştİTj 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekille etmesinin, Başbakan Vekilinin tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarımı. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/775) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi ökutuyorumı: 

Tüıikiye Bülyük Millet Meclisi Başkanlığına 

«Osmanlı 'Devrinde Türk Sanatı ve Kültür Sergi
sinin açılış törenine katılmak ve iki ülkeyi ilgilen
diren kültür ve turizm konularında görüşmelerde 
bulunmak üzere, 24 - 27 Nisan 1985 tarihleri ara
sında Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönü
şüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına; Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ve
killik ötmesinin, .Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Belgilerinize sunulmuştur. 

VE CEVAPLAR 

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

BAŞKAN — 2 nci sıradaki sözlü soruya geçiyo
ruz. 

Sayın Canver?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak "sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki sözlü soruya geçi
yoruz. 

Sayın Işılay Saygın?... Burada. 
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Bu soruyu cevaplandıracak sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir* 
4. — 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 — 4 üncü sıradaki soruya geçiyoruz. 
Sayın Bahriye Üçok?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

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

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

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

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

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

BAŞKAN — 6/307, 6/308, 6/309, 6/312, 6/316 
ve 6/325 basmayazılı sözlü sorular möhil verildiği 
için ertelenmiştir.* 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

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

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

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

BAŞKAN — 6/317, 6/318, 6/322 ve 6/334 esas 
numaralı sözlü sorular, soru sahipleri görevli oldu
ğu için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 6/326 esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz. 

. Saym Oktay?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir.] 
16. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

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

BAŞKAN — 6/328 esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz. 

Sayın Hilmi Biçer?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İçel Milletvekili Edip özgene'in, narenci

ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 6/329 esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz, 

Sayın özgenç?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak saym bakam?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgU'in, 

Balıkesir İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) 

BAŞKAN —. (6/330) esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz. 

Sayın Abacıgil?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 

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

BAŞKAN — (6/331) esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz. 

Sayın Sağlar?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst dü

zey yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 
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BAŞKAN — (6/336) esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz., 

Sayın Erel?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, hâkim 

ve savcıların naklen yapılan atamalarına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

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) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, 
«Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki 276 sıra sayılı; 7129 sayılı Banka
lar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Bundan önceki birleşimlerde 35 inci madde hariç, 

tasarının 42 nci maddesine kadar görüşülmüş ve ka
bul edilmişti. 35 inci madde ise komisyona veril
mişti. 

Şimdi 42 nci maddeyi okutuyorum': 

Yönetim kurulu üyelerinin akrabalarına kredi 
MADDE 42. — Bir bankanın yönetim kurulu 

ve kredi komitesi başkan ve üyeleri Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 
numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulu
nan kimselere ait kredi, teminat ve kefalet taleple
rinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkın
da oy veremezler. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir* 

(1) 276 S. Sayılı Basmayazı 16.4.1985 tarihli 
86 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — (6/338) esas numaralı sözlü soruya 
geçiyoruz. 

Sayın Vardal?... Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?... Yok. 
Bu soru da ertelenmiştir. 

Böylece, gündemimizin «Sözlü Sorular» kısmı 
bitmiştir, 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER E KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

43 üncü maddeyi okutuyorum': 
İştirak ve kuruluşlarla işlemler 
MADDE 43. — Bir bankamın iştirak veya ku

ruluşlarının yönetim veya denetim kurullarında bu
lunan kimselerin aynı zamanda bu bankanın men
subu olması bu iştirak veya kuruluşun banka ile iş
lem yapmasına engel değildir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kredi açma yetkileri 
MADDE 1. — 1. Gerçek ya da tüzel bir kişi

ye teminat karşılığı verilecek kredilerden; 
a) 10 milyon üraya kadar olanlar, genel mü-

dürlüklerce ya da kendilerine verilen yetki içerisinde 
bölge veya şuibe müdürlüklerince, 

b) 100 milyon liraya kadar olanları, genel mü
dürlüğün yazılı önerisi ve 'kredi komitesi kararı ile, 

c) 100 milyon liradan fazla olanları, genel mü
dürlüğün yazılı önerisi üzenine yönetim kurulu kara
rı ile, 

Açılalbilir,, 
2. Yötki sınırlarının tespitinde bir kişiye ve onun 

sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açılan kre
dilerin toplamı birlikte dikkate alınır., 

3. Krediler, yalbancı banka ve benzeri kredi ku
rumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mek
tupları ve Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve şartlar 
dahilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt 
dışına verilen teminat mektupları hariç olmak üzere, 
ancak adına açıldıkları kişilere kullandırılabilir. 

BAŞKAN — Bu madlde üzerinde söz isteyenler?... 
Madde üzerinde söz isteyen yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kaibul edilmiştir. 

FENNÎ İSL1MYEL1 (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, 44 üncü maddede önergemiz vardı. 
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'BAŞKAN — Sordum, olmadığını söylediler efen-
dlim* 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — 44 üncü mad
denin üçüncü bendiyle ilgili, müşterek (bir önergemiz 
vardı efendim., 

BAŞKAN — Efendim, buraya intikal etmemiş; 
madde oylanmıştır efendim. 

FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Orada efen
dim, önergemiz orada. 

BAŞKAN — Efendim, madde oylandığı için ar
tık yapılacak bir işlem yoktur. 

MEHMET KOCABAŞ (îçel) — Önerge hükü
metle mutabık kalınarak verilmişti. 

BAŞKAN — Önerge yok efendim^ 
45 inci maddeyi okutuyorum: 
Açık krediler 
MADDE 45. — 1. Bir gerçek ya da tüzelkişiye 

kişisel taahhüde dayanan ve tek imza karşılığında 
verilen açık kredilerden; 

a) 1 milyon liraya kadar olanları genel müdür-
lüklerce veya yönetim kurulunca verilen yetki içe
risinde, bölge veya sulbe müdürlüklerince, 

b) 10 milyon liraya kadar olanları genel mü
dürlüğün yazılı önerisi üzerine kredi komitesi kara
rı, ile, 

c) 10 milyon liradan fazla olanları genel mü
dürlüğün yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu ka
rarı ile, 

Açılalbilir. 
2. 44 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkrası hüküm

leri saklıdır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,, bir noktayı 

biraz daha açıklayayım: 
«Söz isteyenler?...» hitabı Genel Kurula aMir ve 

bu hitabın içerisine bakan, hükümet, komisyon ve 
gruplar olmak üzere herkes dahildir. Bu söz verme 
işleminden sonra, «Söz isteyen yok» dediğimiz zaman 
sayın hükümet veya komisyon, «Söz istiyorum» der
se, söz vermem. Söz isteyen kişi, Genel Kurula hi
tap ederek söz alacağı zamanı tayin eder, sözünü 
ister ve alır. 

45 inci madde üzerinde söz isteyen?... Yokj 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde bu şekli İle kalbul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorumc 
Hesap durumu belgesi alınması; 
MADDE 46. — 1. Bankalar açacakları krediler 

ve verecekleri kefalet ya da (teminatlar için, talepte 

'bulunanlardan Türkiye Bankalar Birliğince tespit olu
nacak örneklerine uygun ve yetkililerin imzalarını taşı
yan en son hesap durumunu almak zorundadırlar. 
Bu hesap durumlarının kredilerin kullanıldığı sürece 
her yıl hesap dönemlini izleyen 7 ay içinde alınmasına 
devam edilir. 

2. Hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye 
Bankalar Birliğinin görüşü alınarak müsteşarlıkça 
tespit ve ilan olunur. 

3. Kurumlar vergisi ya da yıllık beyanname ve
ren gelir vergisi yükümlüsü olan kredi müşterilerine 
ait hesap durumlarında 'bağlı ıbulunan vergi dairesi 
ve hesap numaralarının gösterilmesi gereklidir. Bu he
sap durumlarına vergi dairesine verilen bilanço ya da 
işletme hesap özeti eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen?,.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Müsaade eder

seniz soru sorabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, tabiî sorabilirsiniz. (Söz 

isteyenler?...» dedikten sonra hemen söz isterseniz 
söz veriyorum efendim. 

FENNİ ÎSUMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan elimi kaldırıyorum, ama siz bu tarafa bakmı
yorsunuz? 

BAŞKAN — Baktım efendim. «Soru soracağım» 
dersiniz, ifadenizde bunu lütfedersiniz, daha açık 
olur. 

Buyurun efendim. 
FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Erendim öğ

renmek istediğim nokta şu: Bankalar, hesap durum
larım, kredinin kuUanıMjğı sürece, her yıl hesap dö
nemini izleyen 7 ay içinde almaya devam edebilir 
mi? Birinci sualim bu. 

«Bankalar açacakları krediler ve verecekleri ke
falet ya da teminatlar için, talepte bulunanlardan 
Türkiye Bankalar Birliğince tespit olunacak örnek
lerine uygun ve yetkililerin imzalarım taşıyan en son 
hesap durumunu almak zorundadırlar. Bu hesap du
rumlarının kredilerin kullanıldığı sürece her yıl he
sap dönemini izleyen 7 ay içinde alınmasına devam 
edik» diye bir amir hüküm var. Gerçekten hesap 
durumunda değişiklik olmayanlarda buna ihtiyaç var 
mı? Bunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon sözcüsü 
veya başkam. 

Sayın Komisyon Başkanı lütfen mikrofona yakla
şarak konuşunuz ve soruyu da özetleyerek tekrar edi
miz. 
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PLAN VF BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI. 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Efendim, «Kre
di talebinde bulunanlar ve hesap durumu değişmeyen? 
ler de her 7 ayda son hesap durumlarını bildirmek 
zorunda mıdırlar?» diye bir sual var. Buradaki key
fiyet, krediyi kullanan kişinin hesap durumunu sis
tematik olarak murakabe edebilmektir. Bu (bakımdan, 
hesap durumu değişmese bile, kişinin bunu vermesi 
gerdkir. Çünkü, burada getirilen hüküm bir genel 
hükümdür; hesap durulmunun değişip değişmediğine 
göre değişiklik arz eden iblir mahiyet ihtiva etmemek
tedir. 
N Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı,, 

Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
İştirakleri 
MADDE 47. — 1. 38 inci maddenin 1 inci fık

rasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların işti
raklerine yatıracakları kaynakların toplamı öz kaynak
larını aşamaz, 

2. Bankalar ve sermayelerinin % 50'sinden fazla
sına sahip oldukları iştirakleri; kamu kuruluşu şek
linde olanlar hariç banka sermayesinin % lO'undan 
fazlasına sahip olan ortakların, yönetim kurulu baş
kanı ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayeleri
nin % 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkla
ra iştirak edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum1: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edil
miştir. 

48 inci madldeyi okutuyorum: 
Sermaye azaltıcı işlem yasağı 
MADDE 48. — Bir bankanın iştirak ettiği ortak

lık ve kuruluşlar, sermayelerine iştirak eden banka
nın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak 
kalbul edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

BAŞKAN — 48 indi madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Soru sormak isteyen var mı? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Emtia ticareti yapma yasağı 
MADDE 49. — 1. Bankalar ticaret amacı ile 

emtia alım ve satımı ile uğraşamazlar. Basılı ve kül
çe halinde altın alım ve satımı bu hükmün dışındadır^ 

2H ıBankalar, alacaklarından dolayı edinmek zo
runda kaldıkları ticarî emtia edinme tarihinden iti
baren dokuz ay içinde elden çıkarırlar. Elden çıkar
manın imkânsız veya banka için büyük zarar doğu
racağı hallerde veya haklı sebepler (bulunduğu tak
dirde, bu süre Müsteşarlık tarafından uzatılabilir. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?... Yok. 

Sorusu olanlar?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
Gayrimenkul üzerine işlemler 
MADDE 50. — 1. 38 inci maddenin 1 inci fık

rasındaki sınıra dahil olmak üzere 'bankaların gayri-
menkullere yatıracakları kaynakların toplamı öz kay
naklarını geçemez. 

2J Bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım 
ve satımı ile uğraşamazlar ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca alınan kararlara uygun olarak 
bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduk
ları sayı ve büyüklüğün üstünde herhangi bir şekilde 
gayrimenkul edinemezler. 

3. Bankaların, sermayesine % 10'un üstünde ka
tıldıkları ortaklıklarla bunlarım sermayelerinin çoğun
luğuna sahip oldukları ortaklık ve kuruluşların iş ko
nularının gerektirdiği işyeri, fabrika, imalathane ve 
eklentileri gibi gayrimenlkuller dışında gayrimenkul 
edinmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
iznine bağlıdır. 

4.; İBankalar, gayrimenkul inşaat veya ticareti ile 
uğraşan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş 
yapan gerçek ve tüzelkişilere kredi açamazlar. Ancak 
aşağıda belirtilen iştirak ve kredilere bu hüküm uygu
lanmaz. 

a) Yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gi
bi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin 
inşaat taahhüdü ile uğraşan ortaklıklara bankalarca 
yapılan iştirakler; 

ib) (a) bendinde (belirtilen konularda iş yapan 
'banka işitiraklerine ve diğer gerçek ya da tüzelkişilere 
yalnız bu alanlarda kullanılmak üzere açılan kredi
ler; 
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c) Özel kanunlarda belirtilen esas ve şartlar da
hilinde sosyal konut edinmeye veya bu konutları in
şa etmek ya da ettirmek üzere açılan krediler; 

d) Her çeşit (taşınmaz mal yapımının taahhüdü 
işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilere verilen temi
nat irteflötuplam; 

5. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zo
runda kaldıkları gayrimenikulleri, edinme gününden 
başlayarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar. 
Bu süre içinde elden çıkarmanın imkânsız olduğunun 
ya da banka için büyük zarar doğuracağının belge
lendiği hallerde bu süre müsteşarlık tarafından uzatı
labilir. 

6. Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme 
konusunda yetki veren özel kanun hükümleri sak
lıdır. 

'BAŞKAN — 50 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 

Buyurun Sayın Saruhan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Bankalar Kanununun 50 inci 
maddesine göre, uzun yıllardan beri inşaat işleriyle 
uğraşanlara bankalardan ticarî kredi verilmiyordu. Oy
sa diğer küçük işletmecilere, yani sermayesi oldukça 
küçük olan esnafa dalhi ticarî kredi verilmektedir. Çok 
büyük sermaye ile çalışmış olsa dahi mesken üreti
miyle uğraşanlara bu kredi kullandırılmıyor. Oysa, ti
carî bir faaliyet içerisinde, ekonomide kredinin yarar
larını hepimiz biliyoruz. Kanun kredi kullanmada kı
sıtlama getirmiş olmasına rağmen, bu krediler kapadı 
yollardan yine kullanılmaktaydı. 

Böyle karmaşık yoldan ticarî kredi kullandırmanın 
doğru olmayacağını düşünerek, sözü edilen 50 inci 
maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendini değiştirmek 
üzere bir önergemiz vardır. Sayın komisyon ve hükü
metimizin bu önergeye katılması ve yüce heyetinizin 
de kabul etmesi halinde böyle kapalı yollardan ıticarî 
kredi kullanma yerine, yasal yollardan ticarî kredi 
kullanan inşaat sektörüne bir yeşü ışık yakılacağına 
inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Söz isteyen başka sayın üye olmadığı için soru 

sormak isteyenlere sırayla söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Topkaya. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Şimdi efen

dim, görüştüğümüz 50 inci maddenin 1, 2, 3, 5 ve 6 
ncı fıkralarında «gayrimenkul» kelimesi, 4 üncü fık
ranın (d) bendinde ise «taşınmaz mal» tabiri kulla

nılıyor. Hukuk lisanında bugün artık «gayrimenkul» 
kelimesi yerini «taşınmaz mal» a terk etmiştir. Kanun
daki bu «gayrimenkul» tabirlerinin «taşınmaz mal» 
olarak düzeltilmesinde bir sakınca var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Topkaya sorunuzu kime tev
cih ediyorsunuz; hükümete mi? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Hükümete 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA EDREM (İzmir) — Gayrimen-
kulle taşınmaz mal aynı anlamdadır, yalnız kanunun 
birçok maddelerinde «gayrimenkul» olarak geçtiği 
için bir inceleme yapmadan doğrudan doğruya bu 
maddede geçen «gayrimenkul» kelimelerini «taşınmaz 
mal» olarak değiştirirsek, diğerleriyle çelişkili bir du
rum ortaya çıkarır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — O zaman 
buradaki «taşınmaz mal» tabirini çıkaralım, «gayri
menkul» yapalım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Tabiî, «ta
şınmaz mal» daha geniş bir anlam taşıyor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, zaten bu konuda ve
rilmiş 2 önerge var. Önergeler işleme konduğu zaman 
bu konu halledilmiş olacaktır. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, bir açıklamada bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz sırası Sayın Is-
limyeli'de. 

Buyurun Sayın tslimyeli. 
FENNİ ISLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Başka

nım, şu hususun hükümet tarafından açıklanmasını 
rica ediyorum : 

Bankaların gayrimenkul edinmeleri bankaların öz 
kaynaklarıyla sınırlandırılmıştır. Yani bankalar öz 
kaynaklarından daha fazla gayrimenkul edinemezler. 
Esas anafikir budur. Yalnız devlet bankaları bugün 
özellikle lojman politikası bakımından fevkalade sı
kışık bir durumdadır. Devlet bankalarında çalışan me
murlar özel sektör bankalarında çalışan memurlara 
nazaran fevkalade düşük ücret almaktadırlar. Devlet 
bankaları kendli memurlarına lojman tahsis etmek su
retiyle tatmine çalıştıklarında, gayrimenkul limitine 
lojmanlar da dahil olduğu için bir sıkışıklık bahis ko
nusudur. özellikle lojmanlar için bir istisna getiril
mesini bu kere düşünüyor musunuz? 

ıBunu öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sanıyorum sorunuzu hükümete tevcih 
ettiniz. 

FENNİ ISLİMYELl (Balıkesir) — Evet efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kamu 'ban
kalarının sermayeleri büyük ölçüde arttığı için gay-
rimenkullerin öz kaynakla sınırlanmış olmasından do
layı bankalardan bakanlığımıza bu yönde bugüne ka
dar herhangi bir müracaat olmadı. Çünkü bunların 
sermaye artırımları ve öz kaynakları özel bankalara 
nazaran fazla olduğu için, herhangi bir rahatsızlık 
yoktur. Bu yönüyle de bu konuda bugüne kadar in
tikal etmiş bir müracaat bulunmadığı için, zannedi
yorum şu anda herhangi bir şey yapılmasına ihtiyaç 
olmayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Soru sormak isteyen bir kişi daha var; buyurun 

Sayın Kazancıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Bir açıklama efendim. 
BAŞKAN — Soru olarak size söz veriyorum. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Açıklamada bulunacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Açıklama aşaması bitti efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Beyefendi söz aldılar. 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu, evvela söz iste
yenlere, yani açıklama da dahil, beyan da dahil olan
lara söz veriyorum. O aşama bitti, şimdi soru kısmı
na gelmiş bulunuyoruz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Peki efendim. 

BAŞKAN — Soru şeklinde sormak isterseniz bu
yurun efendim. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, şimdi «taşınmaz mal» deyimi karşılığı bi
zim Medenî Kanununun mülkiyet faslında her mad
dede «gayrimenkul» olarak geçer. Bu, yerleşmiş bir 
tabir olduğu halde, Türk Dil Kurumunun ve Hukuk 
Kurumunun önderiiğiyle son zamanlarda mahkeme 
kararlarında, hatta zabıtlarında «taşınmaz mal» ola
rak geçmektedir. Artık hukuk lisanında «gayrimen
kul» ifadesi, «taşınmaz mal» şeklinde kati olarak tes
pit edilmiş ve katileştirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, böyle bir harekete Meclisimizin de önder 
olması gerekir. Meclisimizde mahkemelerde kullanı
lan tabirin aksine bir ifade kullanılmasını doğru bul

madım. Onun için bütün «gayrimenkul» kelimelerinin 
«taşınmaz mal» şeklinde değiştirilmesinde ne gibi 
mahzur görüyorlar? Bunun izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğ
lu. 

Sayın Topkaya da bu soruyu sormuştu, siz de 
sordunuz. 

Sayın Bakan bu soruya bir cevabınız var mı efen
dim?., 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Cevap ver
dik, genelde bir mahzur yoktur, yalnız arkadaşlar in
celiyorlar; değiştirilmesinde büyük bir sakınca yok
sa müzakereler sonunda bir önerge verilirse onu da 
düşünebiliriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu konuda diğer önergeler de ışık tutacaktır, on

dan sonra ayrı bir önerge ile bu yola gidilebilir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkanım, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bu «gayrimen
kul» ve «taşınmaz mal» konusuna değinmek istiyo
rum. 

Bir kanunun uygulanmasında manevî unsur çok 
önemlidir. Kanun metinlerinin kamuoyunda, vatan
daş nezdinde çok açık - seçik olması, rahatlıkla be-
nimsenebilmesi ve anlaşılabilir olması lazımdır. 

Şimdi bizde «gayrimenkul» dendiği zaman herkes 
gayrimenkulun ne olduğunu biliyor. Hemen akla bir 
konut geliyor vesaire. «Taşınmaz mal» dediğiniz za
man bu tabir biraz daha teknik bir mahiyet ihtiva 
ediyor. Gerçi taşınmaz mal ve gayrimenkul aynı ma
nadadır, fakat vatandaşın bunu anlaması da çok 
önemlidir. Yani kanundaki ifadelerin vatandaş tara
fından anlaşılabilir olması gerekir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Vatan
daş anlıyor, anlıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Kullanılan tabi
rin neyi kastettiğini bilmesi de çok önemlidir. 

Şimdi bakınız burada, «Bankalara gayrimenkul 
üzerine borç verme konusunda yetki veren özel ka
nun hükümleri saklıdır» yerine sizin ifadenizi ele 
alacak olursak, «Bankalara taşınmaz mal üzerine borç 
verme konusunda yetki veren özel kanun hükümleri 
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saklıdır» dersek, vatandaş buradaki «taşınmaz mal» 
tabirini anlamakta güçlük çekebilir. 

Bu maddede eşanlamlı iki kelimenin ayrı ayrı 
kullanılmasını ben pek yadırgamadım. Şu açıdan : 
Bizde eşanlamlı kelimeler kanunlarımızda kanun yap
ma tekniği bakımından çok kullanılmaktadır. Dola
yısıyla burada bir eşanlamlı kelimenin kullanılmış ol
masını pek yadırgamak doğru olmaz. Bu eşanlamlı 
kelimelerden bir tanesi, kamuoyunda, vatandaş nez-
dinde daha fazla kullanılabilir ve kabul edilebilir bir 
nitelik taşıyorsa, bir kelimenin eşanlamlısının kanun
da bulunmasında bir mahzur olmayabilir. 

Bu açıdan bu şekilde kalmasında ben teknik açı
dan bir mahzur görmediğimi ifade etmek isterim 
efendim. Aksi takdirde bütün kanunlarda bir eşde
ğerli kelime tasfiyesi yapmak gibi bir yola gideriz 
kanun yapma tekniği bakımından. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
Sayın üyeler, bu konuda bir inceleme yapıldığın

dan ve belki de bir önerge verileceğinden bahsedildi. 
Onun için bu konuyu burada kapatıyorum. Önerge 
geldikten sonra tekrar bu konuyu görüşeceğiz. 

Sayın Kuşhan, sizin bir sorunuz var, buyurun efen
dim. 

IÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
îslimyeli'nin sorduğu soruya sayın 'balkan bir cevap 
verdiler. Ben şimdi kendilerine onun üzerine soruyo
rum : Türkiye'de para değeri 'böylesine düşmeye de
vam ettiği ve gayrimenkullerin fiyatları böylesine yük
selmeye devam ettiği sürece, bu Kanunun geçerlilik 
süresini, sayın takanımız acaba kaç yıl olarak düşü
nebiliyorlar? Onun açıklamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kanun, 5 
milyon, 10 milyon diye rakamla ifade ettiği miktarlar 
için Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir. 1.1.1983 ta
rihi esas alınmak suretiyle fiyat endekslerindeki artış
lara ıgöıre, bu rakamları değiştirme yetkisi Bakanlar 
Kuruluna aittir. Bu yönüyle bu rakamları bir kanun 
değişikliği yapılmadan devamlı düzenleme imkânı 
vardır. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki sorular da bitmiştir. 
©ir önerge vardır, bu önergeyi okutuyorum ve 

işleme koyuyorum.:. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 276, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Kanun Hük

münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının 50 inci 
maddesinin 4 üncü bendine bağlı (d) fıkrasının aşa
ğıdaki yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Saygılarımızla. 

>(d) fıkrası : Her çeşit taşınmaz mal yapımının ta
ahhüdü ve inşaat işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişi
lere verilen nakdî kredi ve teminat mektuplar^ 

Gerekçe : Hükümet programında belirtilen serbest 
rekabet esasına dayalı uygulamaya geçiş döneminde 
ve durgunluk haline gelmiş ekonomiyi canlandırma 
tedbirleri yanı sıra mesken üretimini teşvik eden ka
nunlarla inşaat sektörü her türlü vergi ve harçtan mu
af tutulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu metni ay
nen kaldığı takdirde, inşaat sektörüne 'bugüne kadar 
yapılmış darbenin devamı sağlanmış olacaktır ki, bu 
tutum hükümet icraatıyla bağdaşmaz. Sözü edilen 
madde ile inşaat işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelki
şilerin kredi kullanması eskiden olduğu gibi yasak
lanmış "olacaktır. Hükümetimizin ekonomik uygula
masına paralellik sağlanması ve yasağın kaldırılması 
düşünülerek hazırlanmıştır. 

Fuat öztekin ismail Saruhan 
Bolu Ankara 

Hazım Kutay Nihat Harmancı 
Ankara Konya 

Sabahattin Araş Osman Işık 
Erauırum Ankara 

Kemal Or Behiç Sadi Abbasoğlu 
Konya istanbul 

Mehmet Ali Doğuşlu Togay Gemalmaz 
Bingöl Erzurum 

Hayrettin Elmas Metin Gürdere 
İstanbul Tokat 

Yavuz Köymen 
Giresun 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi dinle
diniz. önergeyi işleme koymadan önce küçük bir 
usul meselesini tekrar hatırlatıyorum : 

Önerge üzerinde konuşma hakkı, yalnız komisyon 
önergeye katılmadığı zaman vardır ve önerge sahibi, 
önergesi üzerinde konuşabilir. Komisyon önergeye 
katıldığı zaman böyle bir hak söz konusu değil, za
ten kabul edilmiş oluyor. 

'Bununla şunu demek istiyorum : Komisyon veya 
hükümetin her zaman söz hakkı vardır varsayımı 
ile herhangi bir zaman önerge konusunda söz iste-
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yemez. Yalnız, Jhükümet ve komisyon, «katılıyoruz» 
veya «katılmıyoruz» ifadesini beyan ederken, çok kı-
ısa olarak niçin katılmadığını, niçin katıldığını o sı
rada beyan edebilir. Onun dışında önergeler konu
sunda başka 'bir söz hakkı söz konusu değildir. Bu 
usul meselesini dikkatlerinize sunuyorum, önergeye 
katılınmadığı zaman önerge sahibine söz hakkı gayet 
tabiî vardır. 

Şimdi, önergeyi işleme koymak için, biliyorsunuz, 
takip ettiğimiz usul; komisyona ve hükümete öner
geye katılıyor musunuz diye soruyorum, ondan sonra 
ona göre işlem yapıyorum. 

önerge okundu. Bu önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI 'ÎSMET KAYA ERDEM (îzmir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tıldığına göre, bu önergeyi Genel Kurulun oylarına 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

50 inci maddeyi, şimdi kabul ettiğiniz değişiklik 
önergesiyle aldığı yeni şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler...; Etmeyenler... 50 inci madde 
bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum : 

ISEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 
Hesap ve Kayıt Düzeni 

Hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinde yek
nesaklık 

MADDE 51. — 1. Bankaların hesap dönemi 
takvim yılıdır. 

2. Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile 
kâr ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birliği ta
rafından Ihazırlanıp Müsteşarlığın onayı ile yürürlüğe 
girecek olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve 
kâr ve zarar cetveli ile bunların uygulanma ve dü
zenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak 
tutmak ve düzenlemek zorundadırlar. 

3.: Yabancı 'bankaların hesap, 'bilanço ve kâr ve 
zarar cetvelleri, bunların Türkiye'ye ayırdıkları ser
maye ile Türkiye'deki işlemlerini gösterir. 

4. 'Bankalar hesaplarını ve bilançoları ile kâr ve 
zarar cetvellerini kesirleri dikkate almamak suretiyle 
Türk Lirası üzerinden düzenlerler 
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BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Soru sormak 'isteyenler?., Yok. 
Maddeyi 'bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

'bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka'bul edil
miştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
Hesap uygunluğu 
MADE 52. — Bankalar işlemlerini kayıt dışı bıra

kamayacakları ve gerçek mahiyetlerine uygun düşme
yen bir şekilde muhasebeleştiremeyecekleri gibi kanu
nî ve yardımcı defterleri ile kayıtları, şubeleri, yurt içi 
ve" yurt dışındaki muhabirleri ile hesap uygunluğu 
sağlamadan bilançolarını kapatamazlar. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Yok. 
52 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler... Kabul etmeyenler... 52 nci madde kabul edil
miştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Belgelerin saklanması 
MADDE 5.3. — Bankalar aldıkları yazılarla faa

liyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün 
olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etme
yecek kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile 
alınmış suretlerini tarih ve numara sırası ile düzenle
yerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. Bun
ların Müsteşarlıkça tespit olunacak esas ve şartlar 
dairesinde mikrofilm şeklinde de saklanmaları müm
kündür, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Sorusu olanlar?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Kalbul etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 
'Bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin ilgili mercilere 

igönderilmesi ve ilanı 
MADDE 54. — 1. Bankalar bilançoları ile kâr 

ve zarar cetvellerinin denetçilerince onaylı birer ör
neğini genel kurullarının toplandığı tarihten itibaren 
1 ay içinde yönetim kurulu ve denetçilerinin raporları 
ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi 
ederek Resmî Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir 
gazete ile ilan etmek zorundadırlar. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bu
lunan bankaların Türikiye'deki*faaliyeÜerine ait bikra-: 
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çoları ile kâr ve zarar hesapları Türkiye'deki yöne
tim merkezleri 'tarafından düzenlenir ve müıdürler ku
rulları tarafından imzalı olarak merkezlerinin son bi
lanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile birlikte 1 inci fık
radaki mercilere tevdi ve aynı fıkraya göre ilan olu
nur, 

3. ilan olunan bir bilanço veya kâr ve zarar cet
velinin gerçeğe aykırı olduğu tespit olunduğu takdir
de, igili banka, Müsteşarlığın talimatı üzerine 15 gün 
içinde düzeltilmiş ıbilanço veya kâr ve zarar cetvelini 
düzeltme beyanı ile birlikte aynı gazetelerle ilan et
mek zorundadır. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Sorusu olanlar?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum i Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
Yabancı ülkelerdeki şubelerin hesapları 
MADDE 55. — Türkiye'de kurulan bankalar ya

bancı ülkelerdeki şubelerine ayırdıkları sermaye ie 
bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren bir cetve
li yıllık bilançoları ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı i e Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına tevdi etmek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Sorusu olanlar?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Üç aylık hesap özetleri i e diğer cetveller 
MADDE 56. —- 1. Bankalar, mart, haziran, ey

lül ve aralık ayları sonu itibariyle, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinin görüşü 
alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenecek esasla
ra ve örneğe uygun olarak üç aylık hesap özeti dü
zenlemek zorundadırlar.-

2. Üç aylık hesap özetleri genel müdür ie genel 
muhasebe müdürü veya sorumlu muhasebeci tarafın
dan imza edilmiş ve mevcutsa denetçiler taarfından 
onaylanmış olarak Bakanlıkça belirlenecek süreler 
içinde bu Müsteşarlığa ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına gönderilir. 

3. Müsteşarlık 'bu Kanun uygulamasını izlemek 
amacıyla bankalardan 'belirleyeceği esaslar ve örnek
lere uygun olarak cetvel, rapor ve malî tablolar iste
meye, malî bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile 
ilgili standart rasyoları, bu rasyolar ile malî tablo-
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ların gerekli görüldüğü 'takdirde yayınlanmasına iliş
kin usul ve esasları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası ve Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini ala
rak tespite yetkilidir. Bankalar (bu cetvel, rapor ve 
malî tabloları Müsteşarlığa tevdi etmek ve tespit edi
lecek rasyolara uymak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Soru sormak isteyen?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soru sormak istiyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan öğren

mek istiyorum : 4 devreye ayrılmak suretiyle ban
kaların müsteşarlığa hesap -özetlerini, yani bir nevi 3 
aylık bilançolarım çıkarıp göndermeleri emredilecek 
bu Kanun maddesine göre. Sayın bakanlık bunun iş
leyebileceğini ve bankaların bugünkü işleyişi içinde 
bu 3 aylık sürelerin hemen hitamında veya müsteşar
lığın kendilerine tanıyacağı süre - ki bu süre pek uzun 
olmayacaktır - içerisinde bu hesap özetlerini veya bir 
nevi 3 aylık bilançolarını çıkarıp gönderebileceklerine 
inanıyorlar mı? 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (îzmir) — Söz konu
su madde, bugüne kadar 7129 sayılı Kanunda da 
mevcuttur; 1958 yiından beri uygulanan bir madde
dir. Biraz geç olmakla beraber, 3 aylık hesap durum
larını çıkarıyorlar ve bu bir ölçüde alışkanlık ha
line geçti, özeiikle makineleşme, yeni kompütür sis
temi 'bu işin gecikmesini asgarî hadde indiriyor. Bu 
yönden bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yine 

bununla İlgili olarak bir soru daha sormama müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, «Bir 

sike gecikme» dediniz, o süreyi söylemenizde bir mah
zur yoksa bankalar için veya ooıek olarak bir tanesini 
söyleyebiir misiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Azamî 45 
gün içinde geliyor. Müddetinin hitamından itibaren 
45 gün içinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sorular sorulmuş
tur. 
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Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 56 ncı madde kabul edil
miştir,: 

57 nci maddeyi okutuyorum : 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Meslekî Disiplin ile Denetime İlişkin Hükümler 

(BİRİNCİ KISIM 

Türkiye Bankalar Birliği 

Üye olma zorunluluğu 

MADDE 57. — Türkiyekle faaliyet gösteren bü
tün (bankalar, tüzelkişiliği haiz Türkiye Bankalar Bir-
liği'ne üye olmak zorundadırlar. Bankalar bu yüküm
lülüğü, bu Kanunun 11 inci maddesine göre banka
cılık işlemlerine 'başlama iznini aldıkları tarihten iti
baren en geç 3 ay içinde yerine getirirler. 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Sorusu olan?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum : 
Birliğin görev ve yetkileri 

MADDE 58. — 1. Türkiye Bankalar Birliği; 
a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek, 
h) Bankaların birlik ve bankacılık mesleğinin 

gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihti
yaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek 
amacıyla, gerekli her 'türlü tedbiri almak ve uygu
lamakla görevli ve yetkilidir. 

2. Birlik bankacılık konusundaki mevzuatı ve al
dığı karar ve tedbirlerin uygulamasını takip eder ve 
Müsteşarlıkça alınması istenen tedbirleri alır. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Sorusu olan da yok. Sorusu olan var mı diye ay
rıca sormayacağım efendim, sorusu olan sesli olarak 
beyan etsin ve böylece bir miktar zaman kazanırız 
oradan. 

Yalnız 'bu madde üzerinde bir önerge var, o öner
geyi okutup işleme koyuyorum : 

Tülkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararna

me ile ilgili kanun tasarısının 58'e 2 maddesindeki 
«Müsteşarlık» deyiminin, hükümet tasarısında olduğu 

gibi «Bakanlık» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Fenni Islimyeli Ali Bozer 
ıBahıkesir Ankara 

Haydar Koyuncu Vecihi Akın 
Konya Konya 

Ferit Melen Bbubekir Akay 
Van Erzurum 

BAŞKAN — Sayın komisyon, değişiklik önerge
sini dinlediniz; bu önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.. 

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

BAŞKAN — önergeye sayın komisyon ve hükü
met katılmaktadır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
KaJnıİ edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

58 inci maddeyi, bu önergeyle değişmiş yeni şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler...: 58 inci madde, bu değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : 
Organlar ve tüzük 
MADDE 59. — 1. Türkiye Bankalar Birliği or

gan seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçe
vesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçek
leştirilir. 

2. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye ban
kaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının 
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk ol
madığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin 
hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha ola
rak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim ku
rulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli in
celemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; 
bir sandık kurulu başkam ve iki sandık kurulu üye
si ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme iş
lemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Se
çim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tes
pit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri ta
rafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden iti
baren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü 
itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve ke
sin olarak karara bağlanır. 
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3. 'Birliğin organları ve çalışma esasları, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının görüşleri alındıktan sonra Bakanlığın öne
risi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konan statüsünde gösterilir. 

4. Bankalar, Birlik Statüsüne ve Birlikçe alına
cak karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 59 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var, okutup işleme ko
yacağım : 

Buyurun okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankalar Kanunu Tasarısının 

59 uncu maddesinin madde başlığının, «Organlar ve 
Statü» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Turan öztürk Osman Işık 
Nevşehir Ankara 

Nuh Mehmet Kaşıkçı Behiç Sadi Abbasoğlu 
Kayseri İstanbul 

Hazım Kutay 
Ankara 
Gerekçe 

Bankalar Birliğine ilişkin maddelerde «tüzük» ta
biri, «statü» olarak değiştirildiğinden madde başlığı
nın da değiştirilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Maddenin başlığının değiştirilmesin1 

isteyen bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

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

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu önergeye 
katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan önerge istikametinde de
ğiştirilen yeni madde başlığı ile birlikte 59 uncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 
Giderlerin karşılanması 
MADDE 60. — Türkiye Bankalar Birliğinin gi

derleri Birlik Statüsü gereğince tespit olunan oy sa
yısına göre bankalara dağıtılır. Bankalar kendilerine 
düşen masraf paylarını statüde belirtilen süre için-
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de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açıla
cak bir hesaba yatırmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Denetim 

Bankalar yeminli murakıpları 
MADDE 61. — 1. Bu Kanun ile ek ve değişik

liklerinin diğer kanunların bankalarla ilgili hüküm
lerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlem
lerinin denetimi, bankaların varlıkları, alacakları, öz 
kaynaklan, borçları, kâr ve zarar hesapları arasın
daki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen di
ğer tüm unsurların tespit ve tahlili bankalar yeminli 
murakıpları ve yardımcıları tarafından yapılır. 

2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer 
hakkında adı geçen Kanunun Ek 1 inci maddesinde
ki yetkilere ve Bankalar Kanununda yazılı görevleri 
;1e kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip 
oldukları gibi Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
ve tüm bankaların kuruluş kanunları hükümleri ile 
diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygu
lamasını da denetlemeye yetkilidirler. 

3. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcı
ları; bankalar, bankaların iştirak ve kuruluşları ile 
diğer gerçek ve tüzelkişilerden yukarıda yazılı kanun 
hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri isteme-
ve, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incele
meye yetkili olup, bunlar da istenilen bilgileri ver
mekle, defter kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bu
lundurmakla yükümlüdürler . 

4. Devlet daire ve kuruluşları, Türkiye Cumhu-
rivet Merkez Bankası, Türkive Bankalar Birliği ve 
benzeri kuruluşlar ile risk santralı teşkilatı istenecek 
her türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli mura
kıplarına ve yardımcılarına verirler. 

5. Bankalar yeminli murakıp yardımcılan ko
nuları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış aday
lar arasından sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. 
En az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı 
vaptıktan sonra yeterlik sınavında basan gösterenler 
ortak kararla bankalar yeminli murakıbı olarak ata
nırlar. Bankalar yeminli murakıpları kurulu başka-
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nının da. bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisi 
vardır. 

6. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları 
Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin et
medikçe denetim yapamazlar. 

7. Bankalar yeminli murakıplarının çalışma tar
zı bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 61 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

Buyurun Sayın Kazancıoğlu, çok kısa ise yeriniz
den konuşabilirsiniz. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Yerimden arz etmek istiyorum. 

BAvŞKAN — Söz istediniz, soru değil?.. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) Evet. 
İkinci kısımda «denetim» deniyor, altında da 

«murakıp» diye geçiyor. 
Şimdi eğer «denetim» deyimini kabul ediyor isek, 

altında da «deneticiler» dememiz lazım. Orada «mu
rakıp» deyimini kullanırsak, altında da «murakıplar» 
dememiz lazımdır. -

Türk Dil Kurumunca kabul edilen son şekli de
netimdir. Buradaki ikili tabirini düzeltmeleri doğru 
olur düşüncesindeyim. Bu hususta acaba ne düşü
nüyorlar? 

BAŞKAN — Soru sordunuz. 
Zaten konuşmak isteyen yoktu. Ben bunu soru ka

bul ediyorum. 
Soruyu cevaplandırmak üzere buyurun Sayın Ba

kan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — İkinci kı
sım denetimdir. Buradaki «denetim» deyimi geniş an
lamdadır. Bu denetimin içinde bankalar yeminli mu
rakıplarının yaptığı denetim var. «İdarî denetim» de
nilen, bundan sonra bakanlığın yetkileri çerçevesinde 
malî bünyeyi güçlendirme, yani bu ikinci kısmın içe
risinde diğer idarî tedbirler var. Bir de bankalar ye
minli murakıplarının yaptığı denetim var. Bu ayrı 
bir kanunla olduğu için, bunun ismi de «Bankalar 
Yeminli Murakıplaradır, çalışmaları ayrı bir kanun
la düzenlenir. 

62 nci madde, aynı kısım içinde, denetim içinde 
idarî tedbirlerdir. 

63 üncü madde, malî bünyenin güçlendirilmesidir. 
Bu şekilde, «denetim» deyimi daha geniş anlamıyla 
alınıyor. Bu denetimin içine neler giriyor, o gösterili
yor. Bu bakımdan, üstündekinin «denetim» altında-

kinin de «murakıp» olarak kalması, ayrı bir kanunla 
da Bankalar Yeminli Murakıpları düzenlendiği için, 
daha doğru olur kanaatindeyim. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz şimdi soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Soruyu sordunuz, cevap verildi. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Asıl soruyu şimdi soracağım. 
BAŞKAN — Asıl soru şimdi?.. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Sorum yanlış anlaşıldı. 
BAŞKAN — Şimdi doğrusunu soruyorsunuz, bu

yurun efendim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, bendeniz şimdiye kadar «murakıp» kelime
sinin bir geniş manası, bir de dar manası olduğunu 
işitmedim; murakıp murakıptır, * her şeyi murakabe 
eder. Şimdi onun yerine kaim olan denetim de aynı
dır. Denetim umumidir, kısmidir diye herhangi bir 
tabir veya bir izah hukuk dilinde ve Türk Dil Kuru
munun izahlarında rastlanmamıştır. Bu Meclis, Dil 
Kurumunun istikametinde, yani Atatürk istikametinde 
yeni terimlere riayet etmekle mükelleftir, mecburdur 
aynı zamanda. 

Bu itibarla bu «denetimin» kabul edilmesi ve 
«murakıp» yerine «denetici» olarak adlandırılması 
doğru olur. Acaba ne düşünüyorlar, lütfederler mi? 

BAŞKAN — Düşüncelerini beyan ettiler efendim. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, ama izah ediyorum, Türk dil lügatında yok
tur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğlu, 
onu güzel izah ettiniz. 

Yalnız bir noktayı arz edeyim efendim. Komis
yonlar ve hükümetler getirdikleri tasarıyı savunurlar 
efendim. Onun için, şurası şöyle olsa daha iyi olmaz 
mı? Burasını böyle değiştirsek daha iyi olmaz mı so
rusunun arkasından bir değişiklik önergesi gelmeli. 
Biraz evvel, «taşınmaz» ve «gayrimenkul» tartışması 
yaptık havada kaldı. Sayın bakan nereden haberdar 
oldu bilmiyorum, «Arkadaşlar incelemektedirler, bir 
önerge gelecek» dediler, ben öyle anladım; ama sa
yın bakanın sorumluluğu değil bu önergenin gelmesi 
veya gelmemesi. Onu da hemen yüce heyetinize arz 
edeyim. Maddelere, metinlerde değişiklik yaptırtmak 
isteyenler lütfen çalışsınlar, önerge hazırlasınlar, öner
ge sunsunlar, önergeyi burada tartıştırsınlar; o zaman 
değiştirtmek ihtimali var efendim, değiştirilebilmek 
ihtimali var. 
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Bu karşılıklı soru ve cevaplardan. sonra yine de 
bir değiştirme mekanizması işlemeye başlamamıştır; 
ta ki, bir değişiklik önergesi gelsin; adı da üzerinde 
bu önergelerin, değişiklik önergesi. Bunu yaptırtmak 
için önergeyi vermek lazım efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bir sorum 

var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Görüşmek

te olduğumuz maddenin 7 nci fıkrasında, «Bankalar 
yeminli murakıplarının çalışma tarzı bir yönetmelik
le düzenlenir» denmektedir. Bu yönetmeliği Merkez 
Bankası mı çıkaracak, Bankalar Birliği mi, müsteşar
lık mı, bakanlık mı çıkaracak? 

BAŞKAN — Bunu kim çıkaracak diyorsunuz?.. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Zapta geç

mesi bakımından söylüyorum. 
BAŞKAN — Anlıyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bakanlık 
çıkarıyor ve zaten çıkmıştır. Bankaların çalışma dü
zenine ait mevcut bir yönetmelik vardır. Şimdi bu ye
ni tasarı kanunlaştıktan sonra, buna uygun bir deği
şiklik gerekiyorsa, yönetmelikte tekrar değişiklik ya
pılacaktır. 

BAŞKAN - - Teşekkür ederim Sayın Bakan; so
ru cevaplandırılmıştır sanıyorum. 

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
İdarî tedbirler 
MADTJE 62. — 1. Bankalar yeminli murakıpla-

rınca yapılan denetlemeler sonucunda, bu Kanun ve 
ilgili diğer mevzuata aykırı ve bankanın emin bir şe
kilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlem
leri tespit olunan banka mensuplarının, haklarında ay
rıca kanunî kovuşturma yapılmakla beraber, Bakan
lığın talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunlu
dur. Bu kimseler, Bakanlığın izni olmadıkça hiçbir 
bankada çalıştırılamazlar. 

2. Bakanlık, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuata 
aykırı işlemlerini verdiği süre içinde düzeltmeyen ve 
kanuna aykırılıkların giderilmesi ve önlenmesi konu
sunda alınmasını istediği tedbirleri almayan bankala
rın, sorumlular hakkında yapılacak kanunî kovuştur-
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ma saklı olmak üzere, avans ve reeskont kredilerinin 
durdurulmasını, açılan kredilerin geri alınmasını Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasından istemeye, ya
rarlandıkları teşvikleri durdurmaya yetkilidir. 

3. Bu Kanun veya özel kanunlarına göre yetkili 
olanlar dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin mev
duat kabul ettikleri veya bankacılık işlemleri yaptık
ları, ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve 
reklamlarında banka kelimesini ya da mevduat kabul 
ettikleri veya bankacılıkla uğraştıkları izlenimini ve
ren kelime veya tabirleri kullandıkları tespit olun
duğu takdirde, sorumlular hakkında kanunî kovuştur
maya geçilmekle beraber, gecikmesinde sakınca görü
len hallerde, Bakanın talebi üzerine valiliklerce, bun
ların işyerleri geçici olarak kapatılabileceği ve ilan ve 
reklamları durdurabileceği gibi kanuna aykırı belge
lerle ilan ve reklamları toplatılabilir. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
İdarî denetim 
MADDE 63. — Mevduatı toplamı genel mevduat 

hacminin (toplamının) % 3 ünü aşan bankalara Ba
kanlık bir denetçi atayabilir. Bu denetçi, bu Kanun 
ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre denetim
lerini yapar. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

Buyurun Sayın Sadıklar. 

CAFET TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; daha önce de arz 
ettiğim gibi, bankalar üzerine denetimi olduğundan 
fazla yüklemeye başladık Daha önceki tekliflerde 
bu şekilde bir idarî denetim yoktu. Bankaları; yeminli 
banka murakıpları, müfettişleri, maliye müfettişleri, 
hesap uzmanları teftiş ediyordu. Bu madde ile bir de 
Özel murakıplık müessesesi ihdas ediyoruz. Bu ka
dar fazla murakabe içinde, denetim içinde birçok 
karışıklıklar da ortaya çıkabilir. 

Kaldı ki, burada büyük bankaların, mevduatı çok 
olan bankaların denetimi bahis konusudur. Toplam 
mevduatının yüzde 3'ünden fazla mevduat toplayan 
büyük bankalar birkaç tanedir ve onların üzerinde 
denetim yapan Devletin ve Maliye Bakanlığının mu
rakıpları vardır zaten. Bu bakımdan, tekrar murakabe 
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için yeni bir murakıplık müessesesi ihdas etmek çok 
fazla ve lüzumsuz olur. Ayrıca, eğer murakabe ge
rekiyorsa, büyük bankaları değil, küçük bankaları 
Devletin daha sıkı denetlemesi gerekir. 

Bu sebeple bu maddenin metinden çıkarılması için 
bir önerge takdim ediyorum. Uygun görülürse, zan
nederim kanunda bir bütünlük sağlamış oluruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Sayın Sadıklar yalnız önergeniz gelmedi efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Veriyorum efendim. 
BAŞKAN — Siz önergeniz hakkında önceden ko

nuştunuz, teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Başka sorusu olan?.. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soru sormak istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan, sorunuzu 

sorun ve kime soruyorsanız onu da belirtin. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, hü

kümetten öğrenmek istiyorum. 
Mevcut kanunlarda ve halen görüşmekte olduğu

muz kanunda bankalar yeminli murakıpları müesse
sesi biraz daha etkin şekilde getirilmekte. Ayrıca, 
bankaların teftiş kurulları var ve ayrıca bankalar, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca da denet
lemeye tabi tutulmakta. Bundan sonra 63 üncü mad
deyle getirilmek istenen idarî denetimde, bakanlığın 
böyle genel mevduatın yüzde 3 'ünü aşan bankalar 
için yeniden bir denetçi atamasındaki maksadı nedir? 
Bir açıklama yapıp konuya bir açıklık getirebilirler 
mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir)•— Bankalara 
7129 sayılı Kanunla bankalar yeminli murakıpları 
sistemi getirilmiştir. Bu yeni getirilen bir şey değildir. 
Yani bankalar yeminli murakıplarının denetim siste
mi ve bunların kendi müfettişlerinin denetimi, hali
hazırda, bugüne kadar da yapılan bir denetim şek
lidir. Biliyorsunuz Yüksek. Denetleme Kurulu, yalnız 
kamu bankaları içindir, özel bankalar için böyle bir 
konu söz konusu değildir. Zaten bu Devlet bankala
rında denetçi söz konusu olmadığı için, Yüksek De
netleme Kurulu da zaten denetliyor. Onlar için böy-
le_bir denetim şu madde hükmüne girmiyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Devlet bankaları bu
nun dışında mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Şu bakım
dan; devlet bankalarında zaten denetçi diye bir or
gan yoktur, yüksek denetlemede o şekilde yapılır. 
Ancak, anonim şirket şeklinde olanlar için eski-
dan bir sistem var idi. Şimdi bizim burada getir
mek istediğimiz sistem, büyük bankalar, yüzde 3 
mevduatı olan bankalar içindir. Bu yeni bir sistem
dir. İdarî bir murakıp getirilerek denetim sistemi, bu 
madde Yüce Meclisçe kabul edildiği takdirde yeni 
gelmiş olacaktır. Evvelkiler zaten 1958 yılından beri 
yapılan bir sistemdir. Yenilik burada budur ve böyle 
bir denetimin de yararlı olabileceğini düşünürüz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
FERİT MELEN (Van) — Soru sormak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FERİT MELEN (Van) — İdarî denetime tabi 

tutulan bankaları, bankaların murakıpları ayrıca de
netleyebilecek mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Gayet ta
biî, bu denetim devam ediyor. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Böylece 63 üncü maddenin sorular kısmını bitir

miş oluyoruz. Bu madde üzerinde 2 önerge vardır, 
önce geliş sırasına göre, sonra aykırılık sırasına göre 
okutup, işleme alacağım. 

önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Kanun Tasa

rısının 63 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Mevduat toplamayan bütün bankalara bakanlık 
bir denetçi atayabilir. Bu denetçi bu kanun ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre denetimlerini ya
par.» 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Beratı Erdoğan 
Samsun 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

İhsan Nuri Topkaya 
Ördü 

H. Turan öztürk 
Nevşehir 

Talât Sargın 
Tokat 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 63 üncü 
maddesinin metinden çıkarılmasını tensiplerinize arz 
ederim. 

Gerekçe şifahen arz edilecektir. 
Saygılarımla. 

M. Murat Sökmenoğlu C. Tayyar Sadıklar 
Hatay Çanakkale 

Türkân Turgut Arıkan Abdurrahman Demirtaş 
Edfeıle Hatay 

Mustafa Çorapçıoğlu İskender Cenap Ege 
Balıkesir Aydın 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre okutup işle
me tabi tutuyorum : 

Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 63 üncü 

maddesinin metinden çıkarılmasını tensiplerinize arz 
ederim. 

Gerekçe şifahen arz edilecektir. 

BAŞKAN — Önerge açık. 
Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Diğer öner
geye katılacağımız için buna katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçesi o; fakat bu önergeye ka
tılıyorsunuz. 

Önerge sahibinin açıklaması olacak mı? 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Arz etmiştim Sayın Başkan 
BAŞKAN — Arz etmiştiniz daha önce; evet, te

şekkür ederim. 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamakta

dır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Aynı madde hakkında diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakürek 

ve arkadaşlarının önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Kanun Ta
sarısınla 63 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Mevduat toplayan bütün bankalara bakanlık bir 
denetçi atayabilir. Bu denetçi, bu kanun ve Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine göre denetimlerini yapar.» 

IBAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
.mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bu kabul ettiğiniz önergeyle aldığı son 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde bu değişik şekliyle kabul edilmiş
tir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 

Malî bünyenin güçlendirilmesi 
MADDE 64. — 1. Denetlemeler sonucunda bir 

bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıfla
makta olduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık; 
uygun bir süre vererek banka yönetim kurulundan, 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin 
ödenmeyen kısmının tahsilini, 

b) Kâr dağıtılmamasına tahsilinde tehlike görü
len alacaklar için karşılık ayrılmasını, . 

c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel 
alımının durdurulması veya sınırlandırılması suretiyle 
veya benzeri, şekilde masrafların kısılmasını, 

d) İştirak veya sabit değerlerin kısmen veya ta
mamen elden çıkarılmasını; 

e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plas
manların durdurulmasını veya sınırlandırılmasını, 

f) Kanun ve kararlara aykırı fiilleri tespit edilen 
personelin bankayı temsil yetkilerinin kaldırılmasını, 

g) Malî bünyenin güçlendirilmesi için benzeri di
ğer tedbirlerin alınmasını, 

İsteyebilir. Yönetim kurulu bu talimata uymak ve 
aldığı karar ve tedbirleri aylık raporlar halinde Müs
teşarlığa bildirmek zorundadır. 

2. Yönetim kurulu, birinci fıkraya göre alın
ması istenen tedbirleri kısmen veya tamamen alma
dığı veya birinci fıkrada belirtilen tedbirler alınsa 
dahi bankanın malî bünyesindeki zayıflamanın gide
rilemeyeceği sonucuna varıldığı takdirde bakan; 
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a) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir 
kısmını veya tamamını görevden alarak veya yönetim 
ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara 
üye atamaya, 

b) Likiditenin güçlendirilmesi amacıyla iştirak ve 
gayrimenkuller gibi duran varlıklarının kısmen veya 
tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya baş
ka kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınmasına, 

c) Kanunî karşılık yükümlülüklerinin, cezaî faiz
lerini de kaldırmak suretiyle ertelenmesine, 

d) Hazineye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve Ta
sarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçlan ile 
alacaklarını mahsup ve tahkim ile gerektiğinde bun
ları Hazine iştiraki olarak banka sermayesine dönüş
türmeye, bu işlemlerin gerektirdiği meblağları büt
çeye gelir, gider ve ödenek kaydetmeye, 

e) Malî bünyesinin takviyesi, için gerekli göre
ceği diğer tedbirleri almaya, 

Yetkilidir. 
3. Yukarıdaki tedbirlerle malî bünyesinin güç

lendirilmesine imkân görülemeyen bir bankanın; 
a) Bütün aktif ve pasifi ile mevcut veya kuru

lacak bir bankaya devredilmesine, 
b) Bir veya birkaç banka ile birleştirilmesine, 
Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca ka

rar verilebilir. Bu halde devir veya birleştirmeye iliş
kin esas ve usuller Bakanlar Kurulu kararında gös
terilir. Devir veya birleştirmeden dolayı ortaya çıka
bilecek zararın Hazinece karşılanacağı Bakanlar Ku
rulu kararında belirtilmiş ise, bu bankalamı üçüncü 
kişilerdeki hak ve alacaklarının takip, tahsil ve tas
fiyesi hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen 
bankalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan malî 
destek sağlanabilir. 

BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Madde üzerinde söz isteyen yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 
64 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve talep ederiz. 

«1. Denetlemeler sonucunda bir bankanın malî 
bünyesinin ciddî bir şekilde zayıflamakta olduğunun 
tespit edilmesi halinde, bakanlık uygun bir süre ve
rerek banka yönetim kurulundan, 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin 
ödenmeyen kısmının tahsilini, 

b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görü
len alacaklar için karşılık ayrılmasını, 

c) Bir kısım şubelerin kapatılmasını, yeni perso
nel alımlarının durdurulmasını veya sınırlandırılması 
suretiyle veya benzeri şekilde masrafların kısılmasını, 

d) tştirak veya sabit değerlerin kısmen veya ta
mamen elden çıkarılmasını, 

e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plas
manların durdurulmasını veya sınırlandırılmasını, 

f) Kanun ve kararlara aykırı fiilleri tespit edi
len personelin bankayı temsil yetkilerinin kaldırıl
masını, 

g) Malî bünyenin güçlendirilmesi için benzeri 
diğer tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

h) Yönetim kurulu bu talimat istikametinde ge
rekli tedbirleri almak ve aldığı karar ve tedbirleri 
aylık raporlar halinde müsteşarlığa bildirmek zorun
dadır. 

2. Yönetim Kurulu birinci fıkraya göre alınması 
istenen tedbirleri kısmen veya tamamen almadığı ve
ya bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen bankanın 
malî bünyesindeki zayıflama devam ettiği takdirde 
Bakan; 

a) Bankanın malî bünyesini zayıflatan karar ve 
işlemlerin yönetim ve denetim kurullarına ait olması 
halinde, yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir 
kısmını veya tamamını görevden alarak veya yöne
tim ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu ku
rullara üye atamaya, 

b) Likiditenin güçlendirilmesi amacıyla iştirak 
ve gayrimenkuller gibi duran varlıklarının kısmen ve
ya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya 
başka kurum veya kuruluşlar tarafından satın alın
masını temine, 

c) Kanunî karşılık yükümlülüklerini cezaî faiz
leri de kaldırılmak suretiyle ertelemeye, 

d) Hazineye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve Ta
sarruf Mevduat Sigorta Fonuna olan borçlarıyla ala
caklarını mahsup ve tahkim ile gerektiğinde bunların 
Hazine iştiraki olarak banka sermayesine dönüştür
meye, bu işlemlerin gerektirdiği meblağları bütçeye 
gelir, gider ve ödenek kaydetmeye, 

e) Malî bünyesinin takviyesi için gerekli görece
ği diğer tedbirleri almaya yetkilidir. 

3. Yukarıdaki tedbirlere rağmen, malî bünyesinin 
güçlendirilmesine imkân sağlanamayan hallerde ba
kanın; 
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a) Bütün aktif ve pasifiyle mevcut veya kurula
cak bir bankaya devredilmesine, 

b) Bir veya birkaç bankayla birleştirilmesine, 
Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca ka

rar verilebilir. Bu halde devir veya birleştirmeye iliş
kin esas ve usuller Bakanlar Kurulu kararında gös
terilir. • 

Devir veya birleştirmeden dolayı ortaya çıkabile
cek zararın Hâzinece karşılanacağı Bakanlar Kurulu 
Kararında belirtilmiş ise, bu bankaların 3 üncü kişi
lerdeki hak ve alacaklarının, takip, tahsil, ve tasfi
yesi hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygula
nır. 

Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen 
bankalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan ma
lî destek sağlanabilir. 

Ali Bozer Vecihi Akın 
Konya * Konya 

Ertuğrul Gökgün Mustafa îzei 
Aydın Manisa 

Necdet Fevzi Erdinç Haydar Koyuncu 
Van Konya 

A. Yılmaz Erdem Ahmet Süter 
Mardlin îzania" 

Mehmet Kocabaş Süleyman Çelebi 
îçel Mardin 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini dinlediniz. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, yalnız 
3 numaralı maddenin (a) ve (b) bentlerindeki «Rı-
zaen» ifadesinin çıkmasını önerge sahipleri kabul 
ederlerse, tamamıyla katılıyoruz. 

BAŞKAN — Esas itibariyle Komisyon bu deği
şiklik önergesine katılmaktadır, ona göre işlem ya
pacağım. Ancak, bu hususta bir redaksiyon mahiye
tinde anlaşmak mümkün mü? 

ALÎ BOZER (Ankara) — Ben herhangi bir yan
lışlığa sebebiyet vermemek için arz ediyorum. Ora
da aynı konuda iki önerge var. Önergelerden bir ta
nesinin 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tek bir önerge 
var, 3 üncü maddesi söz konusu. 

ALÎ BOZER (Ankara) — Orada, 3 üncü madde
nin (a) bendinde «Rızaen» var mıdır?.. 

BAŞKAN — Var efendim. 

ALİ BOZER (Ankara) — Çıkmasına muvafakat 
ediyoruz efendim. 

Aynı şekilde (b) bendinde de varsa onun da çık
masına yine muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir, önergenin 
bu değiştirdiği şekilde maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yok efendim soru geçti. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — önergeden sonra so

ruları sormadınız Sayın Başkan, onun için sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergeden sonra soru sormuyoruz 
efendim. 

Maddeyi bu değişiklik şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde bu yeni 
şekliyle kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum : 

ONUNCU BÖLÜM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Fonun kuruluşu 
MADDE 65. — 1. Bankalardaki tasarruf mev

duatını sigorta etmek amacıyla tüzelkişiliği haiz Ta
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 

2. Fon, Bakanlıkça hazırlanacak Fon Yönet
meliği dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-y 

kası tarafından idare ve temsil olunur. Fonun idare 
ve temsili dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası personeline ayrıca ücret ödenmez. 

3. Fon, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka
nunu, 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu ile 832 sayıh 
Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

4. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır. 

5. Müsteşarlık Fonun hesap ve işlemlerini de
netlemeye ve bu hususta Fondan her türlü bilgiyi is
temeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde 65 üzerinde söz isteyenler?.. 
Bu söz isteyenlere, soru sormak isteyenleri de dahil 
ettiğimizi daha önce açıklamıştım. Bu anlamda söz 
isteyenler?.. Yok. 

Bu madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Fonun kaynaklan 
MADDE 66. — 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonunun kaynakları; 
a) Bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf 

mevduatı tutarı üzerinden, tarifesi ile tahsil zaman 
ve şekilleri Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit olunacak primlerden, 

b) Bu Kanuna aykırı fiiller dolayısıyla hükmo-
lunacak para cezalarından, 

c) 153 sayılı Kanuna göre kurulan Bankalar Tas
fiye Fonundan devralınacak mevcutlardan, 

d) 36 ncı maddeye göre zamanaşımına uğrayan 
mevduat, emanet ve alacaklardan, 

e) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
Oluşur. 
2. Fon mevcudunun ihtiyacı karşılamadığı hal

lerde Bakanlığın, talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Bu avansın 
miktarı, vadesi, faizi ve sair şartları Bakanlıkça tes
pit olunur. 

3. Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

4. Fon mevcudunun kullanılış şekil ve esasları 
Fon yönetmeliğinde gösterilir. 

5. Bankalarca Fona ödenen primler kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider kabul edilir. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde soru sormak 
da dahil, söz isteyenler?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge yok. 
66 ncı maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 66 ncı madde 
kabul edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum : 
Sigortanın esasları 
MADDE 67. — 1. Mevduat kabul eden bütün 

bankalar, tasarruf mevduatlarını sigorta ettirmek zo
rundadır. 

2. Bir bankadaki bir kişiye ait azamî 3 milyon 
liralık tasarruf mevduatı mevduat sigortasına tabi
dir. 

3. Bir bankanın sermayesinin .% 10 ve daha 
fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan 
ve üyelerine, genel müdüf ve genel müdür yardım
cılarına, kredi açmaya yetkili memurlarına, denetçi
lerine ve bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına 
ait tasarruf mevduatı sigortaya tabi değildir. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

68 inci maddeyi okutuyorum : 
Sigortanın sonuçları 
MADDE 68. — 1. 64 üncü madde uygulanarak 

malî bünyesinin güçlendirilmesine ve devir veya 
birleştirilmesine imkân görülmeyen bir bankanın 
mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 
12 nci maddeye göre kaldırılır. 

2. Mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yap
ma yetkisi kaldırılan bankanın tasarruf mevduatı, 
faiz ve sair menfaatler bakımından devralan banka
nın uygulamalarını geçmemek üzere aynı şartlarla, 
karşılığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan öden
mek suretiyle Bakanlıkça tayin olunacak bir bankaya 
devredilir. 

3. Bakanlık, hakkında 2 nci fıkra hükmü uygu
lanan bir bankanın yönetim ve denetimini Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna veya bir bankaya geçici 
olarak devredebilir. 

Bakanlar Kurulunun mevduat kabul ve banka
cılık işlemleri yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itiba
ren banka aleyhindeki icra takipleri iflas talebinin 
kabul veya reddine kadar durur. 

4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ödediği ta-
. sarruf mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri ye

rine bankanın iflasını ister ve iflas masasına imti
yazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

5. İflasına hükmolunan bir banka için icra İflas 
Kanununun 221 inci maddesinin 1 inci fıkrasına gö
re teşkil olunacak büro, Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu temsilcisi katılmaksızın toplanamaz. Söz ko
nusu hükmün 2 nci fıkrası iflasına hükmolunan ban
kalar hakkında uygulanmaz. İflas İdare Memurları, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca teklif ve Müs
teşarlıkça kabul edilen yeter sayıda kişiden oluşur; 
iflas idaresinin toplantı ve karar nisabında çoğunluk 
esası aranır. 

6. İflasına hükmolunan bankanın Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonuna olan borçları, masanın nakit 
durumuna göre İcra ve İflas Kanununun 232 nci mad
desinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklen
meksizin ödenir. 

7. 5 ve 6 ncı fıkra hükümleri 69 uncu maddeye 
göre iflasına karar verilenler hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 68 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 
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Madde üzerinde önerge, yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 
ALÎ BOZER (Ankara) — önerge var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 68 inci maddede önerge 

olup olmadığını ayrıca sordum, olmadığı beyan edil
di. önerge nerede efendim, «var» demek kâfi değil 
tabiî, nerede şu anda önerge? 

ALİ BOZER (Ankara) — Günah bende de değil, 
yeni gelmiş Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nereye yeni gelmiş? 
ALİ BOZER (Ankara) — Oraya yeni intikal et

miş efendim. 
BAŞKAN — Yeni veriyorsunuz. 
ALt BOZER (Ankara) — Bir zühul olmuş. 
BAŞKAN — Peki, efendim, oylamayı henüz ta

mamlamadığım için son olarak kabul ediyorum. 
Efendim, Genel Kurula bir noktayı arz etmek is

tiyorum. Bu önergelerin verilmesinde çok liberal ve 
hoşgörü ile davranıyoruz, önergeler daha kanun ta
sarısı dağıtıldıktan sonra hazırlanmaya başlanacak, 
hatta bazı hallerde biz bu önergelerin verilmesi için 
son bir tarih ve saat bile tespit edebiliriz, bunu yap
mıyoruz, son saniyede dahi verilmesini kabul ediyo
ruz; ama hiç olmazsa önergeler o maddedeki yerine, 
işleme gelmeden evvel bize ulaşmalı efendim. Bunu 
Genel Kuruldan rica ediyoruz. 

Bu önergeyi, istisna olarak, okutuyorum, ondan 
sonra oylamaya sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 
68 inci maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«1. 64 üncü maddenin uygulanmasına rağmen, 
malî bünyesinin güçlendirilmesine veya devir veya 
birleştirilmesine imkân görülemeyen bir bankanın 
mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 
12. nci maddeye göre kaldırılır.» 

Ali Bozer Vecihi Akın 
Ankara Konya 

Ertuğrul Gökgün Fevzi Necdet Erdinç 
Aydın Van 

A. Yılmaz Erdem Haydar Koyuncu 
Mardin Konya 

Mustafa tzci Ahmet Süter 
Manisa İzmir 

Mehmet Erdal Durukan Mehmet Kocabaş 
Adana İçel 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, mad
deye açıklık getirdiği için önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu önergenin getirdiği değişiklikle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Madde bu değişiklik doğrultusunda kabul edil
miştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum : 
Şahsî sorumluluk 
MADDE 69. — 1. Bir bankanın ortakları, yö

netim kurulu ve kredi komitesi başkam ve üyeleri ile 
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları 
bankayı ilzam eden memurları kanuna aykırı karar 
ve işlemleri ile bankanın iflasına veya hakkında 64 
üncü maddenin 2 veya 3 üncü fıkralarının uygulan
masına sebep olmuşlarsa, Bakanın talebi üzerine, 
bunların şahsen iflasına mahkemece karar verilir. 64 
üncü maddenin uygulandığı .hallerde bunların şahsî 
sorumluluğu çıkarılacak ara veya devir bilançolarına 
göre tayin olunur. 

2. Mahkemece iflasına karar verilenler hakkın
daki takibi, alacaklı sıfatıyla banka iflas idaresi veya 
devralan banka yürütür. İflas talebi için Bakanlığa 
başvuru da bunlar tarafından yapılır. 

3. Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hak
kında Mahkemece İcra ve İflas Kanununun 257 nci 
ve müteakip maddeleri hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 69 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

1 önerge var. 
Bir noktayı da önemli gördüğüm için hatırlatmak 

istiyorum; yoksa yol olursa, gerçekten zor bir du
rum doğar, önergenin gelme yeri, ulaşma yeri önce 
burası; sonra komisyon, sonra hükümet. Orada tar
tışıp konuştuktan sonra buraya önerge gelirse olmaz. 
önce buraya gelecek; burası komisyona havale ede
cek, hükümete havale edecek; inceleyecekler. Lütfen 
buna riayet edelim. 
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Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 sıra sayılı bankalar hakkındaki tasarının 
69 uncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Bir bankanın yüzde 10 hissesinden fazlasına sa
hip olan ortakları, yönetim kurulu ve komitesi baş
kan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardım
cıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları ka
nuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflasına 
veya hakkında 64 üncü maddenin üçüncü fıkrasının 
uygulanmasına sebep olmuşlarsa, bakanın talebi üze
rine bunların şahsî sorumlulukları cihetine gidilebi
lir ve şahsen iflas yoluyla takipleri istenebilir. 64 ün
cü maddenin uygulandığı hallerde bunların şahsî so
rumluluğu çıkarılacak ara veya delil bilançolarına 
göre tayin olunabilir.» 

Ali Bozer Ertuğrul Gökgün 
Ankara Aydın 

Kadri Altay Rıfat Bayazıt 
Antajl'ya Kahramanmaraş 

Vecihi Akın Ferit Melen 
Konya Van 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Sayın Komis
yon katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALA ATTIN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmıyorlar. 
Önce önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
ALİ BOZER (Ankara) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, evet katılınmadı-

ğına göre söz hakkınız var; buyurun Sayın Bozer. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım, yüce 

Meclisin değerli üyeleri; evvela zannediyorum ki sa
yın hükümet ve sayın komisyon bu önergeye katıla
caklardır, okunuş dolayısıyla belki bir yanlış anlama 
olmuştur, bunu açıklamakta fayda mütalaa ediyo
rum : 

Metni okuyacak olur iseniz «İflasını Bakan talep 
edebilir» der, bize komisyondan gelen metin odur, 
«İflasını Bakan talep edebilir» der; zannediyorum 
burada tereddüt yok. 

Değerli milletvekilleri, iflas bir takip yoludur. İf
lasın talep edilebilmesi için ilk evvela yönetim kuru
lu üyesinin şahsî sorumluluğu olması gerekir. Şahsî 
sorumluluğu olmayan veya şahsî sorumluluğa değin
meden iflasını talep edebilir demek, nitekim bugün 
yargı organlarında olduğu gibi, çeşitli ihtilaflara se
bebiyet vermektedir. Nedir bu çeşitli ihtilaflar arz 
ediyorum : 

Diyorlar ki, açılmış davalarda, iflas burada huku
kî bir müeyyide olarak mütalaa edilmiyor, cezaî bir 
müeyyidedir diyorlar. Halbuki tahminim kanun ko
yucunun maksadı, bunu cezaî müeyyide olarak dü
zenlemek değildir. Çünkü iflasın cezaî müeyyide ni
teliği olamaz. Aslolan şahsî sorumluluktur. Şahsî so
rumluluğu olmayan bir insanın iflası istenemez. Mad
de yazılışı tamamen sakattır. Bunu arz etmek istiyo
rum. 

Bu hukukî sakatlığı tashih etmek için şahsî so
rumluluklarına değindik, şahsen iflaslarının istenebi
leceğini söyledik. Bundan daha makul, hukuk tekni
ğine uygun bir düzenleme tarzı, hükümetin ve komis
yonun düşüncesine uygun bir düzenleme tarzı şahsen 
tasavvur edemiyorum. 

Madde metninde iflas hukuku ile borçlar huku
kundaki, Ticaret Kanunundaki mesuliyet karıştırılmış
tır. Takip yolu ile mesuliyet karıştırılmıştır. Bu karı
şıklığa son verdik. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge ile ilgilidir, bir 
hususu daha arz etmek istiyorum. 

Gayet açık ifade ediyorum, bu önerge benim 
açımdan ciddî bir taviz niteliğini taşımaktadır. As
lında bu önerge ile kalben yüzde 100 mutabık deği
lim, Niçin değilim? Onu arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kusuru olmayan bir yöne
tim kurulu üyesini iflasa mahkûm edebilir misiniz? 
Kendinizi o yönetim kurulu üyelerinin yerine koya
rak düşünün. Yönetim kurulundasınız ve haftada 150 
dosya geliyor. Bir toplantıda bakıyorsunuz, şubeden 
geçmiş, kredilerden geçmiş, krediler umum müdüı* 
muavinliğinden geçmiş, krediler komitesinden geç
miş, genel müdürden geçmiş, yönetim kuruluna gel
miş; atarsınız imzayı. Siz teker teker 150 dosyayı 
okuyup imzalayamazsınız; usulen bakarsınız imzalar
sınız. 

Şimdi bu madde o kadar ağır bir madde ki, arz 
ediyorum bunu: Kusurunuz olmasa dahi yönetim 
kurulu üyesinin iflasını bakan isteyebilecek. Benim 
hukukî vicdanım buna izin vermiyor. Size çok sami
mî söylüyorum; ama niye böyle bir önerge verdim, 
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onu da açıklayacağım değerli arkadaşlarım. Daha 
evvel bir sürü davalar açılmış, iflas davaları açılmış; 
Bankalar Kanunu yahut kanun hükmündeki kararna
meye göre bazı bankalar hakkında, yönetim kurulu 
üyeleri hakkında iflas işlemleri yapmışlar. Size bütün 
samimiyetimle arz ediyorum: Ben ve partim hiçbir 
grubun, hiçbir kimsenin koruyucusu olmak istemiyo
ruz. işte bu sebeple hukuk düzeninin karşısına çık
makta tereddüt gösteriyoruz; çünkü yarın bize der
siniz ki: Davası açılmış bankaları mı himaye edi
yorsunuz? İnanınız bana arkadaşlarım, bunları hima
ye etmek maksadımız yoktur; size bu kadar açık söy
lüyorum. Bunları belki bilmiyordunuz, açmak mec
buriyetindeyim. 

İşte buna rağmen, meseleyi yargı organlarına bıra
kıp, kusur kaydını koymadan bu maddeyi getirdik. 
isyan ediyorum arkadaşlarım, bunu da size söyleye
yim. Faisal Kuruluşu diye bir kuruluş çıkıyor. Bu da 
bir bankadır, başka bir kuruluş değildir. Finans ku
ruluşu diye bir terim hukukta yoktur. Sigorta, ban
ka gibi, banker gibi kuruluşların üst terimi finans 
kuruluşudur. Açıniz statülerini, bunlar bankacılık ya
par; ama bunlar disponibilite ayırmaz, bunlar mun
zam karşılık ayırmaz, bunlar parasal yönden Maliye 
Bakanlığının denetiminden uzaktır. Peki bunların yö
netim kurulu üyeleri hangi hukuka göre cezaî ve hu
kukî sorumluluğa tabidir; biliyor musunuz? Bunla
rın iflasını isteyemezsiniz, bunlar sadece umumî hü
kümlere tabidir; Borçlar Kanunu hükümlerine ve Ti
caret Kanunu hükümlerine göre. Ama gel gör ki, ban
ka yönetim kurulunun iflasını istersiniz, aynı adamın 
aynı fiili dolayısıyla ağır para cezası istersiniz, aynı 
fiili dolayısıyla ağır hapsini istersiniz. Bu mudur ya
bancı sermaye anlayışı? işte bunun için isyan ediyo
ruz değerli arkadaşlarım. 

Bu madde, gördüğünüz kadar basit, kolay bir 
madde değildir. Takdir yüce Meclisindir. Benim gö
revim sadece yüce Meclisi uyarmaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (MDP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
Sayın Bozer yüce heyete hitap ederek önergesini 

savundu; sistemin mantığı da budur... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET RAYA ERDEM (izmir) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz hakkınız yok; 
demin izah ettiniz. Müzakere ile münazara arasında 
çok büyük fark var efendim. Buradakilerin adı mü-
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zakeredir efendim, öyle karşılıklı cevap verme imkâ
nı yok, mümkün değildir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Hayır, bir 
açıklama yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — O mümkün değil efendim. Siz bu 
önergeye, önergede yazılı olan bu hususlara katılma
dığınızı, tercihinizi ve pozisyonunuzu belli ettiniz. 
Şimdi önerge sahipleri de bu durumda artık Genel 
Kurula başvuruyorlar; diyorlar ki, ben haklıyım, bu 
önergeyi şunun için kabul etmeniz, lazım, şu, şu, şu 
diye savunuyorlar ve nihaî karar mercii Genel Ku
ruldur. Onun için tekrar komisyona, tekrar bakana 
dönme imkânı yoktur efendim. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, bir usul meselesi var. 

BAŞKAN — Başka bir usul meselesi yok efen
dim. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkanım, arkadaşlarımızın isabetli oy kullan
ması için sayın bakana söz verseniz, o da bir açıkla
ma yapsa daha salim bir sonuca varırız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bunlar hep dü
şünülmüş. Yarım saat kadar evvel bu hususta ben 
bir açıklama yaptım ve «katılıyorum» veya «katılmı-
yorum» derken çok kısa olarak niçin katılmadığınızı, 
niçin katıldığınızı beyan edebilirsiniz dedim. Bu hak
kını kullanmaya sayın bakan lüzum görmedi. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Şu anda kullanmak istiyor efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kullanamaz; çünkü 
önerge sahibi başvuru olarak yüce heyetinizi seçmiş
lerdir ve yüce heyetiniz bu izahat karşısında nasıl 
karar vereceğine dair sorumluluğu almıştır. Konu 
çok ayrıntılı olarak da izah edilmiştir. Sorunuzu bir 
hususta aydınlatmak için söylüyorum... 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkanım, bu bir teknik konudur; her millet
vekili bunu bilmez, önerge sahibi arkadaşımız gayet 
güzel bir açıklama yaptı; izin verin, bakan da yap
sın; teknik özelliğini bilmeyen arkadaşlarımız da gö
nül rahatlığı ile oylarını kullansınlar. 

BAŞKAN — Sonra tekrar önerge sahibi söz al
sın ve münazaraya devam edelim böyle, bu mümkün 
değil efendim. 

Yalnız komisyon, maddeyi önergeleriyle beraber 
her zaman geri alabilir; bu yol açıktır. Yüce kuru
lun bu isteği karşısında eğer komisyon arzu ederse 
bunu her zaman yapabilir ve yeniden başlarız. Bü
tün yollar açık efendim. 
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TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, ba
kandan bir soru sormak istiyorum efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METlN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkanım, 
izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Komisyon başkanının bir talebi 
var. 

Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METlN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, her iki 
gruba mensup değerli miUetvekiUerimizin bu madde 
hakkında, belki İçtüzük hükümlerinin getirdiği sıkı
şıklık dolayısıyla, yeteri kadar aydınlanma imkânı 
bulamadıklarını tespit etmiş olduğumuzdan, bu mad
deyi, komisyonda bir kere daha görüşülmesi için geri 
alıyoruz efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorsunuz. 
Teşekkür ederim efendim. 
Maddeyi, okunan önergeyle birlikte komisyona 

iade ediyorum. 

70 inci maddeyi okutuyorum : 

ONBIRİNC1 BÖLÜM 
Devir, Birleşme ve Tasfiye 

Birleşme veya devir 
MADDE 70. — 1. Türkiye'de faaliyette bulu

nan bankalardan birinin diğer bir veya birkaç banka 
ile birleşmesi veya bütün borç, alacak ve mevduatını 
Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya dev
retmesi Bakanlığın iznine bağlıdır. 

2. Bakanlık, devir veya birleşmenin ilgililerin 
menfaatlerine aykırı düşmeyeceği sonucuna varırsa 
devir veya birleşme işlemlerine izin verir. 

3. İzin tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili ban
kaların yetkili organlarınca karar alınarak devir veya 
birleşme işlemlerine geçilmediği takdirde devir izni 
geçersiz olur. 

4. Devir veya birleşmenin Resmî Gazetede ila
nından sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ilgili bankaların mevduat munzam karşılıkları hesap
larından uygun göreceği miktar ve şartlarla devir ve
ya birleşme döneminde iadeler yapabilir. 

5. Devir veya birleşme işlemlerinin yürütülmesi 
ve sonuçlandırılması döneminde, bankalara Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu ve Bankalar Birliği tarafın
dan her türlü malî ve teknik yardım yapılabilir. 
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BAŞKAN — 70 inci madde üzerinde soru sorma 
dahil, söz isteyenler?.. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

71 inci maddeyi okutuyorum : 

Tasfiye veya faaliyete son verilmesi 
MADDE 71. — Türkiye'de faaliyette bulunan 

bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye 
etmek istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapında 
basîmı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilan 
ve mevduat sahipleri ile alacaklılarına veya. bu du
rumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederek 
ellerinde bulunan aynî ve nakdî her türlü mevduat 
ile emanet ve cari hesap 'bakiyelerini vesair borçla
rını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki 
ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvur
mayan aynî ve nakdî her türiü mevduat, emanet ve 
alacakları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
tevdi etmeye mecburdurlar. Merkez Bankası bu su
retle verilen değerleri 10 yıl süre ile her yıl başında 
usulüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Bu sürenin 
bitiminde 36 ncı maddedeki esaslara göre işlem ya
pılır. 

BAŞKAN — 71 inci makide üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okutuyorum : 
Tasfiye memurlarının görevleri 
MADDE 72. — 1. İflasına hükmedilen banka

lar ile tasfiyesine karar verilen bankaların işlemlerini 
tasfiye etmek üzere İcra ve İflas Kanunu hüküm
lerine göre teşkil olunan iflas idaresi veya tayin olu
nan tasfiye memurları, tasfiyenin gelişimi hakkında 
Müsteşarlığa bu Müsteşarlığın uygun göreceği süre
lerde rapor vermekle yükümlüdürler. 

2. Müsteşarlık bankalar yeminli murakıpları ve 
yardımcıları vasıtasıyla iflas veya tasfiye işlemlerini 
inceletmek yetkisine sahiptir. 

BAŞKAN — 72 nci madlde üzerinde söz isteyen
ler?... Yok. 

Soru sormak isteyen de yok. 
'Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmündeki Karar

nameyle ilgili Kanun Tasarısının 72/2 maddesindeki 
«Müsteşarlık» deyiminin, 'hükümet tasarısında oldu-
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ğu gi'bi «IBakanlık» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fenni Islimyeli Ali Bozer 
Balıkesir Ankara 

Haydar Koyuncu Vecîhi Akın 
Konya Konya 

Ferit Melen Ebubekir Akay 
Van Erzurum 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

PLAN VB BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞ/BAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
72 nci maddeyi bu önerge ile aldığı yeni şekliyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde hu yeni şekliyle ka'bul edilmiştir. 

73 üncü maddeyi okutuyorum,: 

ONÎKİNOI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Sektör 'bankaları 
MADDE 73. — 1. Banka kaynaklarının kalkın

ma planı ve yıllık programlarının hedeflerine uygun 
olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının 
etkin bir şekilde uyuglanmasını sağlamak amacıyla, 
Bakanın önerisi üzerine uygun göreceği kamu ban
kalarını sektör bankaları olarak görevlendirmeye ve
ya yeni sektör bankaları kurmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

2. Sektör bankalarının görev ve yetkileri; bir
birleriyle, diğer bankalarla ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ile ilişkileri, yıllık sektörel finans
man programlarının hazırlanması, uygulanması ve 
koordinasyonuna ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu ka
rarında gösterilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum : 
ISerhest bölgelerde bankacılık 
MADDE 74. — Serbest bölgelerde banka kurul

ması veya şube açılması ve bu suretle faaliyet göste
rilmesi, bu Kanun hükümlerine tabi olur. 

Ancak, Bakanlar Kurulu serbest bölge bankacılık 
faaliyetleri için istisnalar ve off - shore bankacılık fa
aliyetleri için de yeni düzenlemeler getirmeye yetkili
dir. 

Türkiye'de fiilen bankacılık faaliyetlerinde bulun
mamakla beraber, sadece serbest bölgelere münhasır 
bankacılık işlemleri yapmak üzere şube açılmasına 
veya müstakil banka kurulmasına, Bakanlar Kuru
lunca açılış veya kuruluş şekil ve şartları belirtilmek 
suretiyle izin verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde. söz isteyen var 
mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum :: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum : 
Bankaların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri 
MADDE 75. — 1. Türkiye'de kurulan banka

ların hariçte şube veya temsilcilik açmaları Müste
şarlığın iznine tabidir. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gös
teren yabancı bankalar Türkiye'deki şubelerine ayır
dıkları sermayeyi ve bütün bankalar mevduat ve sair 
kaynaklarını Müsteşarlığın izni olmadan yabancı ül
kelerde plasman, tevdiat ve sair surette kullanama
yacakları gibi, Türk borsalarında kote olmayan men
kul kıymetlerin alımına veya bunlara ilişkin kredilere 
tahsis edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yabancı bankaların temsilcilikleri 
MADDE 76. — Yabancı bankaların mevduat ka

bul etmemek ve bankacılık işlemleri • yapmamak kay
dıyla Türkiye'de temsilcilik açmaları Müsteşarlığın 
iznine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmündeki Ka
rarnameyle İlgili Kanun Tasarısının 76 ncı madde
sindeki «Müsteşarlık» deyiminin Hükümet taşansın-
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da olduğu gibi «Bakanlık» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fenni Islimyeli Ali Bözer 
Balıkesir Ankara 

Haydar Koyuncu Veci'hi Akın 
Konya Konya 

Ferit 'Melen Ebubekir Akay 
Van Erzurum 

BAŞKAN — Bir iki cümlelik gerekçeyle bu öner
geye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (JMuş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN _ Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI -İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeye hükümet ve komisyon 
katılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ekmiştir. 

'76 ncı maddeyi bu önergenin getirdiği değişik
likle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde bu yeni şekliyle kabul edilmiş
tir. 

77 nci maddeyi okutuyorum : 
İlan ve reklamlar 
MADDE 77. — Bankaların ilan ve reklamları; 

tür, şekil, nitelik ve miktarları itibariyle Türkiye Ban
kalar Birliği tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü 
alınarak tespit olunan esas ve şartlara aykırı ola
maz. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. 

Büyün Sayın Bayazıt. 

RIFAT BAYAZIT (Kalhramanmaraş) — Sayın 
Başkan, burada da yine 16 ncı madde ile paralelliğin 
sağlanması bakımından, «Müsteşarlığın» yerine «Ba
kanlığın» olması lazım. 

BAŞKAN —' «Müsteşarlığın» yerine «Bakanlığın» 
olması lazım diye beyanda bulunuyorsunuz?.. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Paralel
liğin sağlanması açısından sayın hükümet ka'bul eder
se memnun oluruz efendim. 

IDEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Müsaade 
ederseniz açıklayayım efendim. 

BAŞKAN — Evet, söz isteme aşamasındayız; bu
yurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎS8MET KAYA ERDEM (Üzmir) — «Müste-
şarlık»la «bakanlığı» her maddede değiştirmedik. Si
yasî ve politik bir karar gerektirenlerde «Bakanlık» 
olarak bıraktık; kâr ve zarar cetvellerinin gönderil
mesi, bilgi alınması, bazı bilgilerin verilmesi konu
larında ve «(Müsteşarlık» olarak, birak'tık. Bu yönüy
le buradaki konu, müsteşarlığa bırakılabilecek gö
revler arasında mütalaa edilerek, değiştirilmesine bu 
safhada ihtiyaç görülmedi. 

RIFAT BAYAZrr (Kahramanmaraş) — Sayın 
Bakan, burada kanun hükmündeki kararnamede de 
«Bakanlık» denmiş. Ben orası ile paralellik sağlaması 
yönünde teklif ettim; takdir sizlerindir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, teşekkür ederim 
efendim. 

Söz alanlar düşüncelerini açıklamışlardır. 
Sorusu olan da yok. 
Bu madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 77 nci madde, olduğu şekilde kabul 
.edilmiştir. 

78 inci maddeyi okutuyorum : 
Parasal miktar ve sınırların artırılması 
İMADDE 78. — • 1. Bakanlar Kurulu, Bakanlı

ğın önerisi üzerine, bu Kanundaki parasal miktar ve 
sınırları 1 Oca'k 1983 tarihi temel olmak üzere, Müs
teşarlıkça yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksi
nin gerektirdiği miktar ve sınırları aşmamak kay
dıyla artırmaya yetkilidir. 

2. Bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinde 
yer alan kredi katsayı veya oranları Bakanlar Kuru
lunca Bakanlığın önerisi üzerine % 50'yi aşmamak 
kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir. 

BAŞKAN — 78 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 78 inci madde kabul edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum : 

ONÜCÜNdÜ BÖLÜM' 
Ceza Hükümleri 

Ağır para cezası ve hapis cezası 
İMADDE 79. — 1. 5, 6 ve 16 ncı maddelere 

aykırı durumları tespit olunan bankalar, altı ayı geç
memek üzere Müsteşarlık tarafından verilecek süre
ler içinde bu durumlarını düzeltmedikleri veya 17 nci 
maddeye göre verilen şubelerin birleştirilmesi talima
tına uymadıkları takdirde haklarında 12 nci madde-
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ye göre işlem yapılabileceği gibi bunların işlerini fii
len yöneten görevli ve ilgili mensupları 500 bin li
radan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. 

2. 32 ve 33 üncü maddelerde yazılı yükümlülük-
'leri yerine getirmeyen bankalar Müsteşarlıkça bir 
aydan az olmamak kaydıyla bildirilecek süreler içeri
sinde bu durumlarını düzeltmezlerse bunların men
supları hakkında görev ve ilgilerine göre 500 bin li
radan az olmamak üzere ağır para cezası uygulanır. 

3. Bankaların, mahkemelerle resmî dairelere hi
taben düzenledikleri veya yayımlaidıkları belgelerde 
yapılan gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı bu belge
leri veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü 
belgeleri imza edenler görev ve ilgilerine ve fiile ka
tılma derecelerine göre altı aydan iki yıla kadar ha
pis ve 500 bin (liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

4. 37. 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 62, 64, 70 ve 71 inci maddelerinde yazılı 
hükümlere uymayan bankaların ve 50 nci malddenin 
3 üncü fıkrası hükmüne aykırı hareket eden iştirak
lerin ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini 
'fiilen yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile 
katılma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon 
liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 6 aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

5; Şu kadar ki; yukarıda yazılı maddelerin hü
kümlerine aykırılık bankaya ya da iştirak ve kuru
luşlarına ya da iligiili kişilere yarar sağlamayı heldef 
'tuttuğunda ya da bu tür hareketler sonucunda fiilen 
böyJe bir yarar sağlandığında ağır para cezaisi 2 mil
yon liradan az olmamak üzere bu yararların 5 kattı 
olarak hükmedilir. 

6. iBankaların 49 ve 50 inci madde hükümlerine 
aykırı olarak edindikleri menkul ve gayrimenkulle-
rin, mahkûmiyet hükmü ile birlikte satılarak tasfiye
sine karar verilir. Satış ve tasfiye tcra ve Mas Kanu
nu hükümlerine göre adliye icra memurları tarafın
dan yapılır. Satış bedelinden satış ve tasfiye giderleri 
'indirilerek artanı bankaya verillir. Satış bedelinden 
iridirileeek giderler, Müsteşarlık bütçesinin mahkeme 
harçtan tertibinden avans suretiyle Ödenir. 

1, 'Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcı
larının görevlerin'i yapmalarına engel olan ya da is
tedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen gerçek ve tüzel
kişiler hakkında da dördüncü fıkra hükmü uygula
nır) 

.BAŞKİAN — 79 uncu ma'dde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

iBu madde üzerinde 2 önerge var, geliş sırasına gö
re okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Bankalar Ha)kkm!da'kİ Kanun Hükmünde Karar

name ile ilgili Kanun Tasarısının 79 uncu maddesin
deki «müsteşarlık» deyimlerinin hükümet tasarısında 
olduğu gibi «Bakanlık» olarak değişltüriılmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fenni flsimyeli Ali Bozer 
Balıkesir Ankara 

Haydar jKoyuncu Vecihi Akın 
Konya Konya 

Ferit Melen FJbubekür Akay 
Van Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 
-79 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının aşağıdaki şe
kilde ve 2 ayrı fıkra olarak düzenlenmesini, fıkra 
numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

4. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49 uncu maddelere 
ve 50 inci maddenin 1, 2, 4, 5 inci fıkralarına, 52, 53, 
54, 55, 56, 62 ve 71 inci maddeler hükümlerine uy
mayan bankaların ve 50 inci maddenin 3 üncü fık
rası hükmüne aykırı hareket eden iştiraklerin ve bun
ların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fiilen yöne
ten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile Katılma de
recelerine Tjöre 500 bin liradan 2 milyon liraya ka
dar ağır para cezasıyla birlikte 6 aydan 2 yıla kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

5. 51 inci ve 64 üncü maddelerin hükümlerine 
uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten mensupları 
görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 
500 bin liradan 2 milyon liraya kadar ağır para "ce
zasıyla . cezalandırılırlar. 

Ali Bozer Vecihi Akın 
Ankara Konya 

Ertuğrul Gökgün Mustafa îzci 
Aydın Manıisa 

İSiileyman Çeleb'i Fevzi Necdet Erdinç 
İMardin Van 

Mehmet Erdal Durukan . Haydar Koyuncu 
Adana Konya 

Abdulkerîm Yılmaz Erdem Mehmet Kocabaş 
'Mardin îçel 

Ahmet Süter 
İzmir 
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BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre iş
leme tabi tutuyoruz. 

önce birinci önergeyi okutuyorum. 
Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve arkadaş

larının önergesi ; 
Tasarının 79 uncu maddesindeki «müsteşarlık» de

yimlerinin hükümet tasarısında olduğu gibi «Bakan
lık» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) r - Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka
tılıyor. 

Bu önergenin espirisi doğrultusunda maddede ge
çen bütün hususlarda diğer değişiklikleri de yapıyo
ruz. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge ka'bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Ankara Milletvekili Ali Bozer ve arkadaşlarının 

önergesi : 
276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 79 

uncu maddesinin 4 üncü- fıkrasının aşağıdaki şekilde 
ve 2 ayrı fıkra olarak düzenlenmesini, fıkra numa
ralarının buna göre teselsül edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

4. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49 uncu maddele
re ve 50 indi maddenin 1, 2, 4, 5 inci fıkralarına, 
52, 53, 54, 55, 56, 62 ve 71 inci maddeler hüküm
lerine uymayan bankaların ve 50 inci maddenin 3 
üncü fıkrası hükmüne aykırı hareket eden iştiraklerin 
ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fiilen 
yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile katıl
ma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon lira
ya kadar ağır para cezasıyla birlikte 6 aydan 2 yıla 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

5. 51 inci ve 64 üncü maddelerin hükümlerine 
uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten mensupları 
görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 
500 bin liradan 2 milyon liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
. ALAATTÎN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın komisyon, hazırladığınız metnin son fıkra
sında müphem bir nokta var, onu lütfen okur mu
sunuz? Orada, «Gerçek ve tüzelkişiler hakkında da 
dördüncü fıkra hükmü uygulanır» deniyor. Bu 4 mü
dür, 5 midir? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — 5 olacak efen
dim. 

BAŞKAN — 5 oluyor. 
Bunu bir redaksiyon konusu sayarak, bu değişik

likle beraber yüce heyete sunacağım. 
Her 2 önergeyi, bu küçük redaksiyon düzeltmes'i-

ni de dahil ederek, maddenin aldığı son şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

80 indi maddeyi okutuyorum : 
Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası ve faali

yetten alıkoyma 
ıMADDE 80. — 1. 4 ve 11 inci maddelerde ya

zılı izinleri olmaksızın bankacılık işlemleri ile uğra
şan veya mevduat ka'bul eden ya da 13 ündü madde
ye aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzelkişilerin 
görevli veya ilgili mensupları fiile katılma derecele
rine göre 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilmekle birlikte 6 aydan 1 
yila kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

'0.4 Ayrıca, Bakanlığın talebi üzerine, birinci' fık
radaki suçları işleyenlerin iş yerlerinin geçici veya sü
rekli alarak kapatılmasına, ilan ve reklamlarının dur
durulması veya •toplatılmasi'na mahkemece karar ve
rilir. 

BAŞKAN — 80 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

(Maddeyi bu şekliyle oylarıınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

81 indi maddeyi okutuyorum : 
Ağır para cezası ile birlikte meslekten alıkoyma 

ve izinsiz açılan şubelerin kapatılması 
MADDE 81. — L 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 34, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 67. 72, 73, 75, 76 
ve 77 nci maddelerde yazılı yükümlülük ve zorun
luluklara uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten 
ilgili ve görevli mensupları ile tasfiye memurları hak-
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kırida fiile katılma derecelerine göre 200 bin liradan 
1 milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolü-
nadaığı gilbi bu fiilleri bankanın emlin bir şekilde ça
lışmasını engelleyici nitelikte görülen banka mensup
larının üç yıl süre ile bankalarda çalışması yasakla
nıp 

1> Ayrıca 14 üncü madde'deki izün alınmaksızın 
veya izin verildiği yerden başka bir yerde açılan ya 
da başka bir yere nakledilen şubeler Müsteşarlığın 
'talebi üzerine valiliklerce kapatılır. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Yok, . 

|Bu madde üzerinde verilm'iş bür önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar

name ile ilgili Kanun tasarısının 81/2 nci maddesinde
ki «Müsteşarlık» deyiminin hükümet tasarısında oldu
ğu gibi «Bakanlık» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

OFenn'i Isl'imyelli Ali Bbzer 
IBalıkes'ir Ankara 

Haydar Koyuncu Vecih'i Akın 
(Konya Konya 

Ferit Melen Ebubekiir Akay 
Van Erzurum 

BAŞKAN 
mu? 

Bu önergeye komisyon katılıyor 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT" (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

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

(BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor. 

'önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bu önergeyle değişm'iş şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

'8'2 nci maddeyi okutuyorum : 
(Bankalar Birliğince verilecek cezalar 
(MADDE 82. — 1. 58, 59 ve 60 inci maddelerde 

yazılı yükümlülüklere uymayan bankalara uygulana
cak para cezaları 1 milyon liradan çok olmamak üze
re Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca tespit ve ka
rara 'bağlanır, 

2. Birlik verdiği cezaları bir taraftan ilgili ban
kaya tebliğ etmekle beraber diğer taraftan tahsil ve 
gelir kaydı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
'bildirir ve basın yoluyla ilan eder. 

3, Bu cezalar 15 gün içinde ödenmediği takdirde 
Fon tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
takip ve tahsil olunur. 

(BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

IBir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
görüşülmekte olan Bankalar Kanunu Tasarısının 

82 nci maddesinin 1 inci fıkrasına 57 nci maddenin 
de ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Turan öztüırk Behiç Sadi Abbasoğlu 
Nevşehiri İstanbul 

Hazım Kutay Osman Işık 
Ankara Ankara 

asruh 'Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Gerekçe : 
Bankalar Birliğinin düzenlemeleriyle ilgili müey

yidelerin eksiksiz uygulanmasını temin etmek ge
rekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu önergeye katı
lıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet? 
IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM ^tzimir) — Katılıyo
ruz. 

IBAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
katılmaktadır.ı 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi bu önergeyle aldığı yeni şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
82 nci madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

83 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sırların saklanması 
MADDE 8'3. — 1. Sıfat ve görevleri dolayısıy

la öğrendikleri, bankaya ya da müşterilerine ait sırları 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan merciler
den başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer 
görevliler 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile 100 
bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 
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2. Birinci fıkrada yazılı kimseler bu sırları ken
dileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla 
açıklarlarsa, altı aydan 2 yıla kadar hapis ve 200 bin 
liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

3. Bu madde hükmü banka mensupları ile diğer 
görevlilerin işlerinden ayrılmazları halinde de uygula- • 
nır. 

BAŞKAN — 83 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

®3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' 
edenler... Etmeyenler... 83 üncü madde kabul edil-
mi'ştir. 

84 üncü maddeyi okutuyorum : 
Asılsız yayın ve haber yayma 
MADDE 84. — 1. Bir bankanın itibarını kıra

bilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebi
lecek bir hususa kasten sebep olan -̂ya da bu yol
da asılsız haberler yayanlar için üç aydan iki yıla 
kadar hapis, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

2„ Bu filin Basın Kanununda yazılı ya da radyo, 
televizyon, video gibi yayın araçlarından biri ile iş
lenmesi ya da nakledilmesi halinde altı aydan 3 yıla 
kadar hapis ve 2 milyon liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

BAŞKAN — 84 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

85 inci maddeyi okutuyorum. 
Bankalar yeminli murakıplarının sorumlulukları 
MADDE 85. — 1. Görevleri dolayısıyla öğren

dikleri sırları yetkili mercilerden başkasına açıklayan 
Bankalar Yeminli Murakıpları ve yardımcıları için 
altı aydan iki yıla kadar hapis ve 200 bin liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

2. Birinci fıkrada yazılı kimseler sırları kendi
leri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla 
açıklarlarsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
ve 500 bin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına mahkûm edilmekle birlikte, ayrıca geçici veya 
sürekli olarak memuriyetten mahrumiyetlerine hük
molunur. 

BALKAN — 85 inci madde üzerinde söz isteyen
ler? Yok. 

'FERİT MELEN (Van) — Soru sormak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun öfendim soru sormak üze
re, 

FERİT MELEN (Van) — Efendim, birkaç mad-
" de önce kabul ettiğimiz idarî murakıplar vardı. On

lar da aynı müeyyideye tabi olacaklar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
!Bu soruya hükümet cevap verecek herhalde. 
IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Evet, aynı 
statüye tabidirler efendim. 

FERİT MELEN (Van) — O halde zikretmek la
zım; burada «yeminli» diyoruz sadece. 

BAŞKAN — Evet, devam edin cevabınıza efen
dim. 

IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
CHSI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Tabiî mu
rakıplar, bazı şirketlerde de olan murakıplardır ve 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre bunların kendi
lerine tevdi edilen görevler dolayısıyla zaten o ka
nun hükümleri çerçevesinde müeyyideleri olduğu 
için, biz burada yalnız bankalar yeminli murakıpla-. 
rını köydük. O, genel çerçevede bir şirketteki yö
netim kurulu üyesinin, memurun veya murakıbın so
rumlulukları ile ilgili oluyor. 

FERİT MELEN (Van) — O değil Sayın Bakan, 
idarî murakıbı soruyorum, bakanlığın tayin ettiği 
murakıplardan bahsediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — İşte onları 
da biz. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurun sorunuzu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

«Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları başkasına 
açıklayan» diye başlayan cümlede, belli bir memur 
kategorisine özel bir ceza hükmü getirildiği açıktır. 
Normal olarak devlet memurları da görevleri dola
yısıyla öğrendikleri sırları açıklayamazlar. Bunların 
müeyyidesiyle burada getirilen özel müeyyide arasın
da nasıl bir fark vardır? Bunu açıklar mı? 

Hükümetten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Gayet tabiî 
bankaların malî müessese oluşu ve diğer özellikleri 
itibariyle burada bir düzenleme getirilmiştir. Tabiî 
şimdilik ben şu yönünü belirtmek İşitiyorum: Diğer 
devlet memurlarına getirilen müeyyidelere nazaran 
daha ağır bir müeyyide olmasına rağmen, farklılık
larını şu anda izah edebilecek durumda değilim. Çün-
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kü devlet memurlarının sırlarla alakalı ayrıca bir
takım hukukî cezaları var. Bu cezalardan farklı ola
rak yeminli murakıplara Bankalar Kanunu ile mü
eyyideler getirilmiştir; değişiktir, değişik olması la
zımdır; fakat aralarındaki farklılıkları şu anda söy
leyecek vaziyette değilim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Küşhan. 
ÖMER K'UŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sa

yın Melen de aynı soruyu sordular, sayın bakan da 
cevap verdiler. 85 inci maddede «Bankalar yeminli 
murakıplarının sorumlulukları» başlıklı altında tadat 
edilen bölümde doğrudan doğruya daha evvelki 
maddelerde sorumluluk, bankalar yeminli murakıp
larını kapsayacak şekilde getirilmişti. Halbuki ka
nunun 63 üncü maddesindeki biraz önce tartıştığımız, 
«toplam mevduatın yüzde 3'ünü aşan mevduata sa
hip bankalara hükümetçe tayin edilecek olan mu
rakıpların» bilgileri birçok bakımdan çok daha faz
la olacaktır; fakat bunun karşılığında, kanunu tet
kik ettiğimizde, bunların sırları ifşa etmesi karşısında 
kendilerine uygulanacak herhangi bir cezaî müeyyide 
yoktur. 

DEVLET BAKAM VE BARBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM (izmir) — Var. 

ÖMER KOŞHAN (Kars) — Yanlış anlamadıy
sam sayın bakan; «Devlet memurlarına uygulanacak 
cezaî müeyyideler» demektedir ki, burada üzerlerine 
vermiş olduğumuz yükle verilecek ceza arasında bir 
İrtibat kurulması iktiza eder. O bakımdan diğer ta
rafa alınmasında yarar var. 

IBASKAN — Peki Sayın Kuşhan. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (*zmir) — Burada 
bahsedilen murakıplar, 83 üncü maddede «Sırların 
saklanması» bölümünde, «Sıfat ve görevleri dolayı
sıyla öğrendikleri, bankaya ya da müşterilere ait 
sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılman mer
cilerden bankasına açıklayan banka mensupları ile 
diğer görevliler» denildiği için, o diğer görevliler ara
sında, -JH) aydan (1) yıla kadar hapis cezası ile 100 
bin liradan 500 bin liraya kadar da para cezası ol
mak üzere bir ceza mevcuttur. 

ÖMER K'UŞHAN .(Kars) — «Diğer görevliler» 
kapsamına mı giriyor Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet, «Di
ğer görevliler» kapsamına giriyor. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular kısmı bitmiştir. 
85 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
'86 ncı maddeyi okutuyorum : 
Genel hükümlerin saklılığı 
MADDE 86. —- 1. Bankaların veya sorumlu 

kişilerinin bu kanunda suç teşkil eden hareket ve fiil
leri başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği tak
dirde haklarında en ağır cezayı gerektiren kanun mad
desi uygulanır. 

2. Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerek
tiren hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyenler?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi okutuyorum: 
Kovuşturma usulü 
MADDE 87. — 1. Bu bölümdeki cezalara ilişkin 

suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Bakanlık ta
rafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bu
lunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Müsteşarlık aynı 
zamanda müdahil sıfatını kazanır. 

2. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer ol
madığına karar verirlerse, Bakanlık, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edile
cek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir. 

3. 83 ve 84 üncü maddede yazılı suçlardan do
layı ilgili bankaların dava açma hakkı saklıdır. 

4. Bu maddeye göre açılacak davalar, ilgili ban
kanın merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ceza 
Mahkemelerinde 3005 sayılı Kanun hükümlerine gö
re görülür. Bu yerlerde birden fazla Asliye Ceza 
Mahkemesi bulunduğu takdirde bu davalara 2 numa
ralı Asliye Ceza Mahkemelerinde bakılır. 

5. Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler yapıla
cak kovuşturma ve duruşmalarda bilirkişi teşkiline 
gerek gördükleri takdirde, münhasıran resmî bilir
kişi listesinde kayıtlı kişilerden seçecekleri bilirkişi
lerin görüşlerini alırlar. Resmî bilirkişi listeleri Müs
teşarlık tarafından tespit olunur. 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?... 

RIFAT BAYAZIT '(Kahramanmaraş) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Soru 

sormak istiyorum; yerimden arz edeceğim. 
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Davanın tahriki Maliye Bakanı tarafından; fa- | 
kat müdahil olma hakkı doğrudan doğruya müste- I 
sara verilmiş. Hükümet teklifinde ise bakana veril- I 
misti, son kabul edilen komisyon metninde ise müs
teşara verilmiş. Burada bir çelişki oluyor. Bakan ma- I 
dem işin içine el atmıştır, ki müdahil sıfatı da doğ
rudan doğruya bakanlık tarafından, Cumhuriyet sav- I 
cılığınca mahkemeye verilecek bir dilekçe ile olur. I 
Bu noktada bir çelişki vardır, bunun giderilmesi için I 
arz ediyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt, gö
rüşünüzü ve eleştirinizi duyurdunuz. 

Başka söz isteyen?.. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

soru sormak istiyorum. I 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoksa sorular I 
kısmına geçiyorum. 

Buyurun sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Birinci soraca

ğım soruya Sayın Bayazıt sordukları için ondan bah
setmeyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tutum, birinci 
soruyu soru şeklinde almadığım için onu konuşma 
saydım, siz o soruyu tekrarlayın efendim, çünkü ce
vap istiyorsunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Peki efendim. 
Birinci sorum, müdahil sıfatını kazanacak olan ma
kamın müsteşarlık olması zikredilmiş; tüzelkişiliği 
olmayan bu makam nasıl müdahil sıfatını kazanır, 
kanundan böyle bir sıfat kazanması doğru mudur? 

İkinci sorum, 87 nci maddenin 4 üncü fıkrasında 
sadece kanunun numarası zikredilmektedir, «3005 
sayılı Kanun» denilmektedir. Sanıyorum hukuk sis
tematiği açısından kanunun isminin de zikredilmesi 
gerekir. Acaba bu bir zühul müdür? Bunu cevaplan
dırmalarını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, demin Sayın Bayazıt'ın sorusuyla 

beraber Sayın Tutum'un sorusuna cevap vermek üze
re buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
müsteşarlığın tüzelkişiliği vardır. Ancak, burada dava 
açma' yönünde yetkili bakanlık olduğuna göre, mü
dahil olarak herhangi bir surette müsteşarlığın ye
rine bakanlığın olması doğru olur. Bu yönüyle, daha I 
evvel verilmiş bulunan önergeye ilave olarak bahset
tiğimiz yönde bir değişiklik önergesi verilmesi ha
linde biz iştirak edebiliriz, j 

| BAŞKAN — Evet. 
FENNİ İSLİM YELİ (Balıkesir) — Sayın Başka-

I nım, müsaade ederseniz, daha evvel verdiğimiz öner
geye bu kısmı da ilave etmek suretiyle önergemizde 

I bir tashih yapalım. 
BAŞKAN — İlave etmek istiyorsunuz? 
FENNİ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki, bu husus önergelerle kapsan-

I maktadır; orada tekrar ele alınacaktır. 
Sayın Bakan, Sayın Tutum'un ikinci sorusuna 

cevap verdiniz mi efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, so
ruyu bir daha tekrarlamaları mümkün mü? 

BAŞKAN — Sayın Tutum, 2 sorunuz neydi? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İkinci sorum, ka

nunun numarasının zikredilmesine rağmen isminden 
I bahsedilmesiyle ilgiliydi. 

BAŞKAN — Şekil mesele, «kanun tam olarak zik
redilmeliydi» diyorlar efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet, Meş
hut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o bir redaksiyon olarak 
düzeltilebilir. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Çoğunluk yoktur, 10 kişi yoklama yapılmasını isti
yoruz. 

BAŞKAN — Bu önergelerin işlemlerini bitirelim; 
oylamaya geçmeden önce bunu yaparız efendim. 

87 inci madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Önergeler kısmına geçiyoruz, maddenin oylanma

sına daha vakit var; o zaman bu talepte bulunacak
sınız Sayın BoZkurt, ilk oylamada istenebilir. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar

name ile ilgili Kanun Tasarısının 87 nci maddesindeki 
«müsteşarlık» deyiminin, hükümet tarafından olduğu 
gibi «Bakanlık» olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Fenni İslimyeli Ali Bozer 
Balıkesir Ankara 

I Haydar Koyuncu Vehici Akın 
Konya Konya 

Ferit Melen Ebubekir Akay 
İ Van Erzurum 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 87 

nci maddesinin 5 inci fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer Vecihi Akın 
Ankara Konya 

Ertuğrul Gökgün Haydar Koyuncu 
Aydın Konya 

Fevzi Necdet Erdinç Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Van Mardin 

Ahmet Süter Mehmet Erdal Durukan 
İzmir Adana 

Süleyman Çelebi Mehmet Kocabaş 
Mardin içel 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre, Ankara Mil
letvekili Ali Bozer ve arkadaşlarının önergesini tekrar 
okutup, işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 87 

nci maddesinin 5 inci fıkrasının metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. ' ' •, 

Ankara Milletvekili 
Ali Bozer 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Bu önergeyi dinlediniz, sayın komis

yon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Sayın hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun Sayın Ali Bozer. 
ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkan, yüce 

Meclisin değerli üyeleri; kısaca neyin kalkmasını is
tiyoruz onu arz edeceğim, 87 nci maddenin 5 inci 
fıkrası kalksın diyoruz. Neden?.. Onu arz edeceğim : 

Davacı kadı olabilir mi? Yüce Meclise bunu arz 
etmek istiyorum. Eğer yüce Meclis, davacı aynı za
manda da kadı olabilir hükmüne varırsa, bu 5 inci 
fıkra kalsın. Bakın ne diyor, «Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı davaya müdahil olur» diyor. Yani, ba
site irca ederek söylüyorum, davacı olur diyor. Ta
mam hiçbir şey demiyoruz, olsun. 

Ondan sonra ne diyor : «Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı bir bilirkişi listesi verir, bunların içinden 
de bilirkişi seçilir» 

Mahkemeye gitmeye lüzum yok değerli arkadaşla
rım, Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı cezayı da tensip etsin; biter bu iş. Hu
kukun ilkelerini bu denli bozmayalım; bunu arz et
mek istiyorum. İşte bu kalsın istiyoruz efendim. 

Saygılarımla. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozer. 
önerge üzerinde önerge sahibi bir açıklama yaptı, 

şimdi bu önergenin oylamasına geçeceğim. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama isteyen sayın arkadaşları
mız burada da isteyebilirler yoklamalarını. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Yoklama istiyoruz efendim. 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 
BAŞKAN — Ayaktaki arkadaşların isimlerini sı

rayla tespit ediyorum efendim : 
Sayın Onural Şeref Bozkurt, 
Sayın Mehmet Seyfi Oktay, 
Sayın Cahit Tutum, 
Sayın Ömer Kuşhan, 
Sayın Bilâl Şişman, 

Sayın Salih Alcan, 
Sayın Yusuf Demir, 
Sayın Salim Erel, 
Sayın Rıdvan Yıldırım, 
Sayın Hüseyin Aydemir. 
Bu yapacağımız oylama işaretle oylama olduğu 

için, İçtüzüğümüzün 58 inci maddesi gereğince 10 ki
şinin talebiyle yoklamaya başlıyoruz. 

(Adana milletvekillerinden başlayarak yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelere 
devam için yetersayımız vardır. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K 

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 — Bankalar Kanunu tasarısı üzerinde
ki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

87 nci maddeyi müzakere ediyorduk. 87 nci mad
de üzerinde verilmiş 2 önerge vardı. Hatırlamanız için 
bu önergeleri tekrar okutacağım. 

Aykırılık sırasına göre Sayın Ali Bozer ve arka
daşlarının önergelerini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki tasarının 87 

nci maddesinin 5 inci fıkrasının metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Ankara Milletvekili 
Ali Bozer 

ve arkadaşlarım 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (tzmir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahipleri daha önce konuş
muşlardı. 

önergeyi yüce heyetinizin takdirlerine sunaca
ğım : Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme alıyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar
name ile ilgili Kanun tasarısının 87 nci maddesindeki 
«Müsteşarlık» deyiminin, hükümet tasarısında oldu
ğu gibi «bakanlık» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

. Balıkesir Milletvekii 
Fenni İslimyeli 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

fİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum; 
önergeye hükümet ve komisyon katılıyorlar : Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

87 nci maddeyi, bu önergenin getirdiği değişiklik
le birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 87 nci madde bu şekliyle, yani bu de
ğişik şekliyle kabul edilmiştir. 

88 inci maddeyi okutuyorum : 
Para cezalarının tahsili 
MADDE 88. — 1. Bu kanunda gösterilen para 

cezalarında tüzelkişilerin sorumluluğu Türk Ticaret 
Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur. 

2. Para cezaları tüzelkişilerden Amme Alacakla
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ge
reğince tahsil edilir. 

BAŞKAN — 88 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 88 inci madde kabul edilmiştir. 

89 uncu maddeyi okutuyorum : 
Diğer kanunlarla ilgili hükümler 
MADDE 89. — 1. 1211 sayılı Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankası Kanununun 43 ve 44 üncü 
maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükle
ri yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları 
hakkında 79 uncu maddede; aynı Kanunun 40 inci 
maddesinin II nci paragrafının (a) bendi uyarınca 
umumî disponibilite ve mevduat karşılıkları için tes
pit edilen oranları süresi içinde tesis etmeyen veya 
noksan tesis eden bankalar hakkında 79 uncu mad
denin 3 üncü fıkrasında ve (c) bendi uyarınca Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alınan ayarla
ma kararlarına uymayan bankalar hakkında 79 uncu 
maddede yazılı cezalar uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla 
kovuşturma yapılması, kanuna aykırılığın Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespiti halinde bu 
bankanın bildirmesi üzerine, diğer hallerde bu Ban
kanın görüşünü alarak Bakanlık tarafından Cumhu-
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riyet Savcılığına müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu 
takdirde, 87 ve 88 inci maddeler hükümleri uygulanır. 

3. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 35 inci maddesine aykırı hareket 
edenler 83 üncü madde gereğince cezalandırılırlar. 

4. 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanu
nuna ve ek ve değişikliklerine aykırı hareket edenler 
hakkında yapılacak kovuşturma 87 nci madde hü
kümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 89 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?.. Madde üzerinde söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

90 inci maddeyi okutuyorum : 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bankaların Kredi İşlemlerinden Doğan Alacaklarının 
Tahsilinin Hızlandırılması 

İtirazın kesin olarak kaldırılması 
MADDE 90. — Bankalar, kredi sözleşmeleri ge

reği açtıkları cari hesap hakkında müşterilerinin kredi 
sözleşmelerinde belirttikleri adreslerine sözleşmede be
lirtilen dönemlerde bir hesap özeti göndermek zorun
dadırlar. Kredi sözleşmesinde gösterilen adresin de
ğiştirilmesi ancak noter aracılığı ile bankaya bildiril
diği takdirde hüküm ifade eder. 

Hesap özeti gönderme dönemleri sonunda gönde
rilmesi gereken hesap özetini almadığını iddia eden 
borçlu, o döneme ait hesap özetini kredi sözleşme
sinde belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de noter aracılığıyla bankadan istediğini ispat etme
dikçe, bunu almış ve içindekilerini kabul etmiş sa
yılır. 

Borçlu, alındığından itibaren 1 ay içinde itiraz 
edilmemiş bir hesap özetinin gerçeğe aykırılğını an
cak borcunu ödedikten sonra dava edebilir. 

Bankaların kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili 
süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile banka 
tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve 
makbuzlar İcra ve İflas Kanununun 68 inci madde
sinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. 
Borçlu, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı bel
gelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sa
yılır. Bu hüküm İcra ve İflas Kanununun 150 a mad
desinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygu
lanır. 

BAŞKAN — 90 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Madde üzerinde söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum : 
Azamî had ipoteğinin paraya çevrilmesi yolu ile 

takip halinde icra emri 
MADDE 91. — Bankanın ibraz ettiği akit tablosu 

kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva et
mese dahi, banka, borçluya ait hesabın kesilmesine 
ilişkin hesap özetinin noter marifetiyle borçluya gön
derildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra me
muruna ibraz ederse icra memuru İcra ve İflas Ka
nununun 149 uncu maddesi uyarınca işlem yapar. 
Şu kadar ki, borçlunun noter marifetiyle sekiz gün 
içinde bu hesap özetine itiraz etmiş olduğunu ispat 
etmek suretiyle tetkik merciine şikâyette bulunmak 
hakkı saklıdır. Bu takdirde alacaklı 90 inci madde 
çerçevesinde alacağını diğer belgeler ile ispatlayabili-
yorsa borçlunun şikâyeti reddedilir. 

BAŞKAN — 91 inci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum : 
Borçlunun müracaatıyla iflas 
MADDE 92. — Borçlunun kendi iflasını talep 

etmesi halinde, alacaklılar arasında banka mevcut ise, 
mahkemeye İcra ve İflas Kanununun 44 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasında öngörülen mal beyanını ibraz 
etmesi ve iflas talebinde bulunacağını bankaya noter 
aracılığıyla ihbar ettiğini iflas talebine eklemesi zo
runludur. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe, 
iflasa karar verilemez. Bu halde, alacaklı bankalar, 
borçlunun bu talebinin hakkındaki takipleri ertelemek 
ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri 
sürerek talebin reddini isteyebilirler. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz isteyen
ler?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum : 
İflasın ilanı, Mas idaresinin teşkil edilmesi ve ka

rarların alacaklı bankalara tdbîiği 
IMADDE 93. — Bankaların da alacaklı olduğu 

'hallerde İcra ve İflas Kanununun 166 nci maddesi 
uyarınca İflas kararı kendisine bildirilen iflas dairesi 
bu kararı Türkiye çapında yayın yapan ve tirajı en 
yüksek beş gazeteden birinde ve Ticaret Sicili Gaze
tesinde ilan ettirmekle mükelleftir. Alacaklılara te-
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rettüp eden işlemlere ait süreler, Mas, Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan edilmiş olmadıkça işlemeye başla
maz. 

İflas masasında banka alacağı bulunduğu takdir
de, İcra ve Mas Kanununun 223 üncü maddesi uy
gulanarak iflas idaresinin teşkilinde, bu idare, tüm 
alacaklıların alacak tutarlarına göre en çok oyu alan 
iki kişi ile alacaklılar sayısı itibariyle en çok oy alan 
bir kişiden oluşur. 68 inci madde hükmü saklıdır. 

Mas masasına alacaklı olarak müracaat eden ala
caklılar tebligatı ka'bule elverişli adres 'göstermek ve 
Adalet Bakanlığınca götürü olarak o yıl için belir
lenmiş yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek 
suretiyle iflas idaresince alınacak bilcümle kararla
rın kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi 
yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memuru
nun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine teb
liğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

BAŞKAN — 93 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Madde üzerinde söz isteyen yok. 

Bu madde üzerinde bir değişiklik önergesi var, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki tasarının 93 

üncü maddesine, ikinci fıkrasından sonra, aşağıdaki 
'hükmün üçüncü fıkra olarak eklemmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Mas idaresini temsil eden kimseler seçilirken, 
aksi kararlaştırılmadıkça, oy çokluğu ile karar ve
rirler.» 

Ertuğrul Gökgün Kadri Altay 
Aydın Antalya 

Rıfat IBayazıt Vecihi Akın 
Kahramanmaraş Konya 

Ali Bbzer 
Ankara 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz, sayın komis
yon bu önergeye katılıyorlar mı? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Sayın hükümet katılıyor musunuz eefndim? 
(DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÎSMfcT KAYA ERDEM {İzmir) — Katılıyoruz. 
> BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmaktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

I edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

I 93 üncü maddeyi kabul ettiğiniz bu önergeyle b'ir-
I likte, onun getirdiği değişiklikle birlikte oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 93 
üncü madde bu yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum. 
.Özel görevli bankaların ipotekli alacaklarının 

tahsili 
MADDE 94. — 1. 8.6.1984 gün ve 233 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi
nin 'birinci fıkrasına göre kendilerine özel görevler 
verilmiş bankalar ticarî krediler dışındaki kredi işlem
lerinden doğan alacaklarını, ipotekle temin edilmiş 
olsun veya olmasın tcra ve Mas Kanununda yer alan 
takip yollarıyla veya bu madde hükümlerine göre 
tahsil edebilirler. 

2. Birinci fıkrada belirtilen bankaların ipotekle 
temin edilmiş alacaklarının vadelerinde ödenmemesi 
veya borca muacceliyet verilmesi hallerinde banka 
tarafından borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıslara 
geçmiş ise ayrıca bunlara tcra ve Mas Kanununun 
149 uncu maddesinde belirtilen sekilide bir icra emri 
tebliğ edilir, gayrimenkul kirada ise kiracılar takipten 
haberdar edilir. İcra emrinin tebliğini müteakip İcra 
ve Mas Kanununun 149 a ve 33 üncü maddelerine 
göre işlem yapılır. 

3. İcra emri tebliğine süresi içerisinde itiraz olun
madığı veya itiraz icra hâ'kimliğince reddedildiği ve 
b'orç, süresinde ödenmediği takdirde ipotekli gayri
menkulun kıymet takdiri yapılır ve başkaca merasime 
tabi olmaksızın Banka tarafından saptanacak rayiç 
bedel üzerinden 30 gün süre ile gayrimenkulun bu
lunduğu yerin örf ve âdetlerine göre uygun görülecek 
tarzda ve açık artırma suretiyle satışa çıkarılır. 

4. Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas 
olmak üzere bankaca saptanan kıymetin yüzde yet-
mişbeşini bulmadığı ve b'orç, faiz ve masraflar tu
tarını karşılamadığı takdirde artırma süresi 10 gün 
daha uzatılır. 10 gün süreyle uzatılan artırmada veri
len bedel gayrimenkule biçilen kıymetin yüzde 75'ini 
bulmazsa veya borç faiz ve masraflar tutarını kar
şılamazsa ihale yapılmaz. Ancak verilen bedel borç, 
faiz ve masraflar tutarını karşılasa dahi gayrimen-

I kül hiçbir suretle biçilen kıymetin yüzde 50'sinden 
aşağıya satılamaz. 

I 5. Banka yukarıda belirtilen şartlarla artırma-
I lara iştirak ederek gayrimenkulu satın alabilir. Bu 

yolla iktisap edilen gayrimenkuller hakkında bu Ka-
] nunun 50 inci maddesi hükmü uygulanmaz. 
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6. Artırma sonunda bankaca bu hükümler daire
sinde gayrimenkulun isteklisine ihalesi veya kendi 
üzerine alınması yolunda verilecek karar üzerine sa
tış dosyası icra hâkimliğine verilir ve ihale banka 
taralından borçluya ve yukarıdaki maddelerde sözü 
geçen ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihînden baş
layarak 7 gün içinde borçlu ve ilgililer satışa karşı 
icra hâkimliğinden ihalenin feshini isteyebilirler. Bu 
itirazlar icra hâkimliğince 10 gün içinde karara bağ
lanır. 

7. İhalenin kesinleşmesi üzerine, ihale üzerinde 
kalan kişi veya harika adına tescillin yapılması için 
aynı hâkimlik tarafından tapuya tezkere yazılır ve 
gayrimenkul tapuda yeni maliki adına tescil olunur. 

8. Bankalarca kredilerin teminatı olarak alınan 
ipotekler her halde muayyen meblağ ipoteği (re'sulmal 
ipoteği) kabul edilerek banka alacağını, her zaman 
faiz ve masrafı ile satış bedelinden mahsup eder. 
Bakiyesi üzerinde ise gayrimenkulun aynından doğan 
vergi, resim ve sair Devlet alacağı ve tapu kütüğü 
hacizler sicilinde mevcut üçüncü şahıs alacakları gay
rimenkul üzerindeki diğer aynı haklar dışında ban
kanın borçlu üzerindeki diğer muaccel alacakları 
oranında kanuni rehin hakkı doğar ve bankaca bloke 
veya mahsup edilir. 

9. Bu madde hükümlerine göre yapılacak takip 
işlemlerinin herhangi birine karşı herhangi bir safha
da borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak 
itirazlar ve açılacak davalar takibi durdurmaz. 

10- Gayrimenkulun banka adına tesciline kadar 
borçlu, borç, faiz ve masraflarını ödeyecek kovuştur
manın durdurulmasını isteyebilir. 

11. Gayrimenkul, banka adına tapuda tescili ta
rihinden başlayarak altı ay içinde elden çıkartılma-
mışsa banka, borçlular veya kanunî mirasçılarının, 
ödeme gününe kadar birikmiş borcu, ödeme gününde 
bankanın uyguladığı iskonto oranına göre hesaplana
cak faiz ve masrafları ödeyerek gayrimenkulun iade
si ve bu hususun tapuya tescili yolundaki isteklerini 
kabul eder. 

BAŞKAN — 94 üncü madde üzerinde söz iste
yenler?.. Söz isteyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 94 üncü madde kabul edilmiştir. 
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95 inci maddeyi okutuyorum: 

ONBEŞtNCI BÖLÜM 

istisnalar, Saklı ve Kaldırılan Hükümler 
Kalkınma ve yatırım bankaları 

IMADDE 95. — 1. Kalkınma ve yatırım banka
larımın kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanunun 1, 2, 3, 
4, 5/1 a, c, f, g, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28,40/1 -2, 
41/2-3-4, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61 ve 75 (inci maddederime tabidir. Mevduat ka
bul ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faa
liyetleri hakkında bu Kanunun diğer hükümleri de 
uygulanır. 

2. Kalkınma ve yatırım bankalarının bankalar
dan ve kendi müstakoıizîetrdinden genel esaslar dahilin
de sağladıkları her ıtürlü paralar mevduat sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?..-
Yok. 

Bu maddede 2 değişiklik önergesi var, sırasıyla oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bankalar Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun tasarısının 95 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

H. Turan öztürk Behiç Sadi Abbasoğlu 
Nevşehir îstambul 

Osman Işık Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Ankara Kayseri 

Hazım Kutay 
Ankara 

Kalkınma ve yatırım bankaları1 

Madde 95. — 1. Kalkınma ve yatırım bankala
rının kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 
5/1 a, c, e, f, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28, 40/1 - 2, 
41/2 - 3 - 4, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 
61, 75, 90, 91, 92 ve 93 üncü maddelerine tabidir. 
Mevduat kabul ettikleri takdirde bu bankaların ku
ruluş ve faaliyetleri hakkında bu Kanunun diğer hü
kümleri de uygulanır. 

2. Kalkınma ve yatırım 'bankalarının (bankalar
dan ve kendi müstakrızlerinden genel esaslar dahilin
de sağladıkları her türlü paralar mevduat sayılmaz. 

Gerekçe : Bankaların kredi işlemlerinden doğan 
alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ile ilgili olarak 
yeni getirilen hükümlerin kalkınma ve yatırım banr 
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kalıarına da teşmil edilmesi ıgereğinin sonucu olarak 
teklif edilmiştir. 

Ayrıca 5 inci maddedeki değişiklik dikkate alın
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 sıra sayılı bankalar hakkındaki tasarının 95 
inci maddesine ve 90, 91, 92, 93 maddelerinin ek
lenmesi şeklinde bir ibarenin eklenmesini ve 61 ve 
71 inci maddeler arasındaki «ve» kelimesinin kaldı
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ali Bozer 
Ankara 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Mustafa İzci 
Manisa 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

Mehmet Kocabaş 
içel 

Vecifoi Akın 
Konya 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Fevzi Necdet Erdinç 
Van . 

A. Yılmaz Erdem 
Maırdliaı 

Süleyman Çelebi 
Maırdiin 

Ahmet Süter 
İzmir 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, vaikıa 2 öner
geyi ayrı aya okuttum, fakat 1 inci okuttuğumuz 
önerge esas itibariyle 2 nci önergeyi de kapsıyor. Onun 
için 2 nci önergenin sahipleri müsade ederlerse 1 inci 
önergeyi işleme tabi tutacağım. 

ALİ BOZER (Ankara) — iki önerge de aynı ma
hiyette olduğu için biz önergemizi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki efendim. 
O halde 1 inci önergeyi işleme tabi tutuyorum. 
Usul gereği 1 inci önergeyi bir daha okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bankalar Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun tasarısının 95 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Milletvekili H. Turan Öztürk ve arka
daşları. 

Kalkınma ve yatırım bankaları 
'Madde 95. — 1. Kalkınma ve yatırım bankala

rının kuruluş ve faaliyetleri bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 
5/1 a, c, e, f, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28, 40/1-2, 41/2-3-
4, 42, 43, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 75, 90, 
91, 92 ve 93 üncü maddelerine tabidir. Mevduat ka
bul ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faali
yetleri hakkında bu Kanunun diğer hükümleri de uy
gulanır. 

2. Kalkınma ve yatırım bankalarının bankalardan 
ve kendi müstakrizlerinden genel esaslar dahilinde sağ
ladıkları iher türlü paralar mevduat sayılmaz,; 

Gerekçe : Bankaların kredi işlemlerinden doğan 
alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ile ilgili olarak 
yeni getirilen hükümlerin kalkınma ve yatırım banka
larına da teşmil edilmesi gereğinin sonucu olarak tek
lif edilmiştir. 

Ayrıca 5 inci maddedeki değişiklik dikkate alın
mıştır. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
İDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
95 inci maddeyi bu önergeyle aldığı yeni şekliyle 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.T. Kabul etme
yenler... 95 inci madde bu yeni şekliyle kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 
az kalmıştır. Kanunu vakıa uzatarak bitirebiliriz; an
cak 2 madde sanıyorum komisyon tarafından teikrar 
görüşülmek üzere geri alınmıştır. Bunlar, usul gereği 
komisyonun toplanıp görüşmesi lazım gelen madde
lerdir. Bu bakımdan tasarının tümünü bitirmek müm
kün .değildir. Yarınki gündemimiz de müsaittir. Bu 
nedenle kaldığımız yerden müzakere devanı etmek ve 
gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 25 Ni
san 1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanıma Saati : 18.45 
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IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, dü

şük faizli devlet tahvillerine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'in yazdı cevabı (7/427) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki*soru önergemin, Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandmlmasına müsaadelerinizi say
gılarımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
tzmlir Mlilleitvekili 

1. 1983 yılında Hazinenin çıkarmış olduğu 5 yıl 
vadeli ve |% 28 faizli ikramiyeli Devlet tahvilleri ile; 

|2.: 1982-1983 yıllarında çıkarılmış olan çeşitli yıl
lık ödemeli ve 3 yıl süreli ı% 30-33-34 faizli Devlet 
tahvillerinden satın almış olanlar; 

Enflasyon artışı göz önünde tutularak, sonradan 
çıkarılan Devlet tahvilleri için verilen % 50 nispe
tindeki faiz ödemelerinden yararlanamadıkları için, 
mağdur duruma düşmüşlerdir. 

Düşük faizli Hazine tahvili almış olanlar daha son
raki yıllarda çıkarılan yüksek faizli tahvil ödemelerin
den yararlanamadıklarını; henüz vadesi dolmamış dü
şük faizli tahvillerin, vadeleri doluncaya kadar geçe
cek mecburî bekleme sürelerinde, hakkaniyete uygun 
olarak mağduriyetlerini önlemek için Hükümetçe ted-
'bir alınması düşünülmekte midir? 

TC 
Devlet Bakanlığı1 19 Nisan 1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1335 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının 19.3.1985 gün ve 7/427-3058/12254 sayılı yazısı. 

Ib) Başbakanlığın 26.3.1985 gün ve K.K.Gn.Md. 
18/106-711/03300 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta
rafımdan cevaplandırılması tensip olunan İzmir Mil
letvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmaktadır, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakamı ve 
Başbakan Yardımcısı 

24 . 4 , 1985 O : 1 

CEVAPLAR (Devamı) 

İzmir 'Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemir'in yazılı 
soru önergesi cevabı : 

•Bugüne kadar ihraç edilmiş bulunan Devlet îç 
İstikraz tahvillerinde azamî |% 45 faiz uygulanmış
tır. Önergede sözü edilen % 50 faiz oranı, Genel 
Bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve tahsi
latın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan bu öde
melerin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek ve uy
gulanmakta olan para politikasını yönlendirmek ama
cı ile ihraç olunan kısa vadeli Hazine bonolarına ait-
ıtir. Gerek vade, gerekse ihraç amacı dolayısıyla önce
ki yıllarda ihraç edilmiş tahvillerin faizleri ile bono
lara uygulanan faizi kıyaslamamak gerekir. 

1983 yılında ihraç edilmiş olan 5 yıl vadeli % 28 
faizli 1983/V. Tertip Tahviller, ikramiyelidir. Faiz ora
nı bu nedenle düşük tutulmuştur. Nitekim aym yıl 
% 30,33 faizli tahviller ihraç edildiği halde bir kısım 
tasaruf sahibi ikramiyeli tahvilleri tercih etmişlerdir. 

Tahvil vadesi içinde konjonktürde meydana ge
len değişmeler 'Devlet veya tasarruf sahibinin leh ve 
aleyhine bir sonuç yaratabilmektedir. Enflasyon yük
selirken tasarruf sahibinin, azalırken Devletin bir kay
bı söz konusudur. Başlangıçta bilinen böyle bir du
rum için tahvil faizlerinin günün şartlarına uydurul
ması, enflasyon oranı arttığında tahvil faizlerinin ar
tırılmasını, düştüğünde İse tersine tahvil faizlerinin 
düşürülmesini gerektirir ki böyle bir uygulama dü
şünülmemektedir. Enflasyonla mücadelede varılacak 
nokta esasen söz konusu tahvil sahiplerinin yara
rına bir durum teşkil edecektir. 

2. — Erzurum MiUetvSkili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizdeki ziraat traktörlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit AraVın yazılı ce
vabı (7/434) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına ' 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve 'Köyişjleri 

bakanı tarafından yazılı ollarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim, 

Saygılarımla. 
Hilmi /Nalbanltoğlu 

Erzurum 
Sora 1. Türkıiyemizde şu anda mevcut ziraat 

traktörlerinin adedi kaç lianedir? 
Soru 2. Yerli traktör üretimi hangi firmalarca, 

yıllık kaç adet olarak yapılmaktadır? 
Soru 3. Yıllık (traktör üretim açığı var mı? Bu 

açık ne şekilde sağlanmaktadır? 
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.Soru 4. Yerli ıtrak/fcör üreten .firmaların yerii 
ve ya'bancı sermaye payları ne orandadır? 

ıSoru 5. 1984 yılı içinde ne miktar yabancı trak
tör ithal editaiş ve ne ımıilkıtar döviz tahsis olunmuş
tur? (Mıassey Ferguson, Jonıder, Üniversal, Dodge, 
inıfcernasyonal, Ferari, İMT, Şibuarı, Falıkon, Goldani, 
Stıayiir, Ford vs.) 

T. C. 
Tarım Orman ve (KÖyişleri 

Bakanlığı 26 . 5 . 1985 
özel Kalem Müdürlüğü 

•Sayı : Ö.T.M. 2475 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ıllgi : a) Geni. Sek. IK. ve K. Dai. Bşk. lığının 

21 'Mart 1985 tarih ve 7/434/2942/11897, 
b) 21 Mart 1985 ıtanih ve 7/448/2965/11929 sa

yılı yaziarı. 
Erzurum Miilletvekdli Sayın 'Hilmi Nıalbantoğlu 

tarafından ilgi (a) ve (b) yazısı ile Bakanlığıma inti
kal ettirilen iki adet yazılı soru önergesi, cevaplan-
dırıiknıak üzere ilgisi nedeniyle Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına intikal etibirillmliştir. 

(Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişıleri 
Balkanı 

T. C 
.Sanayi ve Ticaret Başkanlığı 

©asm ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
ISayı : 23-01/MM -167 19 . 4 . 1985 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Milat Meclisi Başkanlığına 
iîlgi : 21.3.1985 tarih ve 7/434/2942/11897 sayılı 

yazınız. 

Erzurum Mıiılletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanı Sayın Hüsnü Do-
ğan'a yönelıtıtıiği «Ziraat Traktörleri» hakkındaki ya
zılı soru önergesi taraflımdan cevaplandırılarak İli
şikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
IH. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hitoi Nalibantoğlu'nun soru
larına cevaplarımız 

Soru 1. Türkiyemizde şu anda mevcut ziraat 
traktörlerinin adedi kaç tanedir? 

'Soru 2. Yerii traktör üretimi hangi firmalarca, 
yıllıık kaç adet olarak yapılmaktadır? 

Soru 3. Yıllık traktör üretim açığı var mı? Bu 
açık ne şekilde sağlanmaktadır? > 

Soru 4. Yerli trak'tör üreten firmaların yerli ve 
yalbancı sermaye payları ne orandadır? 

Soru 5. 1984 yıl içinde ne miktar yabancı trak
tör ithal edilmiş ve ne miktar döviz tahsis olunmuş
tur? (Ma&sey Ferguson, Jonder, Üniversal, Dodge, 
triternasyonal, Ferrari, İ!MT, Şibuarı, Falkon, Gol
dani, Stayir, Ford vs.) 

Cevaplar 
Cevap 1, Mevcut istatistiklere göre, 1983 yılı 

Mbariyle memleketimizde 513 516 adet traktör bu
lunmaktadır. 

Cevap 2. Halen memleketimizde 12 adet firma 
tarafından traktör üretimi yapılmaktadır. Bu firma
ların son üç yıllık fiili imalat miktarları aşağıdaki 
gibidir. 
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Fiili İmalat (Adet) 
Firma adı-Kuruluş Yeri : 1982 1983 1984 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
Tl. 
12. 

BJM.C. / ÎZMIR 
BURTRAK/BURDUR 
ÇUMİTAS/TARJSÖS 
HATTAT TRAKTÖR/ÇERKEZKÖY 
eEMA TRAKTÖR/KAYSERİ 
İLTOR/ANTALYA 
TARAL/lSTANBUL 
T.OB./tSTANBUL 
TÜMOSAN/KONYA 
TÜRK TRAKTÖR/ANKARA 
T.ZJD.K./ADAPAZARI 
UZFJL/TSTANBUL 

680 
2 112 
1! 370 

— 
2 000 

601' 
— 

975 
— 

16 017 
4 480 
7 51'2 

282 
3 123' 
4 180 

— 
3 355 

826 
— 

603 
— 

18 600 
5 301' 
5 52ÖV, 

641 
3 368 

956 
— 

4 035 
965 
200 
121 
— 

18 235 
4 567 

13 904 

TOPLAM 35 747 41 799 46 992 

NOT . 
— TÜMOSAN Firması deneme üretimi yapmak- . tadır. 
— Hattat Traktör Firması yatırım ^aşamasındadır. 

Cevap 3. 'Memleketimizdeki traktör ihtiyacı mev
cut traktör üreticisi firmalarca karşılanmakta olup; 
yıllık üreitim açığı bulunmamaktadır. Ancak yurt 
içinde mevcut yerli traktör üreticisi firmaların üre
timleri olan trakıtöderdeki kaliteyi arttırmak ve suni 
fiyat artışlarını öMeye'bilmek açısından 28.12.1985 
tarih ve 18619 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Yerli Yabancı 
Lisans Sermaye % Sermaye % 

iBritis'h Leyland 
IHI-Shjbouraj 
Jonh Deere 
Ooldöni-Ferrari 
Ford1 

Ooldonı-Nlb'bi 
'Ferrari 
Int. Harvester 
Fiaıt 
Fiat 
Steyr 
Massey Ferguson 

89,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
90 

100 
75 

100 
100 

Cevap 5. 1984 İthalat Rejimi ve Yönetmeliği çerçevesinde döViz tahsisi yapılmak suretiyle ithal 
edilen traktörlerin güçlerine göre miktar ve değer olarak dökümü ilişikte sunulmaktadır. 

41985 yılı İthalat Rejimi Kararı>na istinaden 87.01 
G.T.1P. da yer alan tarım traktörlerinin ithalatı adı 
geçen karara göre yapılmaktadır. 

Cevap 4. Yerli traktör üreticisi firmaların yerli 
<ve yabancı sermaye paydan aşağıda gösterildiği şe
kildedir. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

B.M.C. 
MJRTRAK 
ÇUMİTAŞ 
HATTAT TRAKTÖR 
HEMA TRAKTÖR 
İLTOR 
TARAL 
T.O.E. 
TÜMOSAN 
TÜRK TRAKTÖR 
T.Z.D.K. 
UZEU 
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1 
S 
M I 

Ülkeler 

86 10 00 

Birim 

K G 

Miktar 

— 
86 10 Demiryollarında Kullanılan Sabit Malzeme 

86 Demiryolu 
K G 

Nakil Araçları 

Adet 
K G 

— 

917 
3.202.272 

İ T H A L A T 
YILLIK 

NORMAL DÜZEN 
G E N E L 

1 9 8 2 

Değer (Dolar) 

—-
— 

— 
— • 

10.683.993 
2.023.412 

\ 

Miktar 

109 

109 

089 
10.683.993 5.781.182 

87 01 11 Traktör - İki Tekerlekli (5 Beygire Kadar) Tarım için 
002 Batı Almanya 
002 Batı Almanya 
200 İngiltere 
200 İngiltere 
213 İsveç 
213 İsveç 
215 İtalya 
215 İtalya 

87 01 11 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

— 
— 

001 
2.435 

— 
— 

003 
6.240 

004 
8.675 

— 
— 

10.870 
10.870 

— 
— 

32.260 
32.260 
43.130 
43.130 
43.130 

005 
8.551 

—. 
—. 
—. 
-— 
— 
—• 

005 
8.551 

1 9 8 3 

Değer (Dolar) 

907 
907 

907 
907 

26.158.163 
19.084.383 
26.158.163 

18.036 
18.036 

— 
— 
—. 
—. 
— 

18.036 
18.036 
18.036 



1 9 8 2 

Ülkeler Birim Miktar Değer (Dolar) 

87 01 12 Traktör - İki Tekerlekli (5 Beygirden Fazla) Tarım için 
002 Batı Almanya Adet — 
002 Batı Almanya K G — 
213 İsveç Adet — 
213 İsveç K G — 
215 İtalya Adet — 
215 İtalya K G — 

87 01 12 
Adet — 
K G — 

87 01 21 Traktör (10 Beygire Kadar) Tarım için 
Adet — 
K G — 

Adet — 
K G — 

Adet — 
K G — 

Adet — 
K G 

87 01 22 Traktör (11-24 Beygire Kadar) Tarım için 
002 Batı Almanya Adet — 
002 Batı Almanya K G — 
215 İtalya Adet — 
215 İtalya K G — 

87 01 22 — 
Adet — 
K G 

1 
g 
i 

1 

002 
002 
163 
163 
213 
213 

87 01 

Batı Almanya 
Batı Almanya 
Holanda 
Holanda 
İsveç 
isveç 

21 

1 9 8 3 

Miktar Değer (Dolar 

007 9.548 
1.475 9.548 

9.548 
007 9.548 

1.475 9.548 



1982 

Ülkeler Birim Miktar Değer (Dolar) 

87 01 2S Traktör (25 - 34 Beygire Kadar) Tarım için 
215 italya Adet — 
215 İtalya KG — 

87 01 23 — 
Adet — 
KG 

87 01 24 Traktör (35 - 50 Beygire Kadar) Tarım için 
002 
002 
113 
113 
200 
200 
213 
213 
215 
215 

87 01 

Batı Almanya 
Batı Almanya 
Fransa 
Fransa 
İngiltere 
İngiltere 
İsveç 
İsveç 
İtalya 
İtalya 

24 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

002 
4.380 

003 
5.535 

001 
2.300 

003 
8.500 

010 
20.800 * 

019 
41.515 

10.353 
10.353 
23.232 
23.232 
15.117 
15.117 

144.066 
144.066 
90.022 
90.022 

282.790 
282.790 
282.790 

87 01 25 Traktör (50 Beygirden Fazla) Tarım için 
002 Batı Almanya Adet 201 1.504.900 
002 Batı Almanya KG 432.180 1.504.900 
003 Doğu Almanya Adet — — 

1983 

Miktar Değer (Dola 

— 
— 
—. 
—. 

001 
3.300 

— 
— 
— 
— 
— 

11.161 
11.161 
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Ülkeler Birim Miktar Değer (Dolar) 

003 
034 
034 
113 
113 
163 
163 
200 
200 
213 
213 
215 
215 
230 
230 
370 
370 

87 01 

Doğu Almanya 
A.B.D. 
A B D . 
Fransa 
Fransa 
Holanda 
Holanda 
ingiltere 
ingiltere 
isveç 
isveç 
italya 
italya 
Japonya 
Japonya 
Romanya 
Romanya 

25 

KG 
Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

— 
— • 

— 
— 
— 

001 
2.160 

001 
6.719 

009 
16.000 

010 
19.470 

— 
.— 

001j 

2.600 

223 
479.129 

— 
— 
— 
— 
—• 

6.716 
6.716 

13.555 
13.555 

101.892 
101.892 
86.345 
86.345 

— 
— 

17.421 
17.421 

1.730.829 
1.730.829 
1.730.829 

87 01 34 Tırtıl Traktör (80 Beygirden Fazla) 
002 Batı Almanya Adet 
002 Batı Almanya KG 
163 Holanda Adet 
163 Holanda KG 
213 isveç Adet 
213 isveç KG 

87 01 34 
Adet 
KG 

1 9 8 3 

Miktar 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

005 
48.335 

010 
85.000 

— 
—. 
— 
—• 

—• 

016 
136.635 

-, 
— 
—. 
—. 

010 
74.000 

010 
74.000 

Değer (Dolar) 

—. 
— 
— 
— 
— 
—. 

230.600 
230.600 
483.864* 
483.864 

— 
— 
— 
—• 

725.625 
725.625 
725.625 

-
— 
— 
—. 

378.251 
378.251 
378.251 
378.251 
378.251 



1982 

Ülkeler Birim Miktar Değer (Dolar) 

87 01 41 Vinçli Traktörler 
034 A.B.D. Adet 
034 A.B.D. KG 

87 01 41 
Adet 
KG 

87 01 
002 
002 
003 
003 
009 
009 
031 
031 
034 
034 
070 
070 
113 
113 
162 
162 
163 
163 
165 
165 
166 
166 
200 
200 

49 Traktörler - Diğer 
Batı Almanya 
Batı Almanya 
Doğu Almanya 
Doğu Almanya 
Avusturya 
Avusturya 
Belçike - Lüksemburg 
Belçike - Lüksemburg 
A.B.D. 
A B D . 
Danimarka 
Danimarka 
Fransa 

• Fransa 
Hindistan 
Hindistan 
Holanda 
Holanda 
Holanda'mn Asya Ülk. 
Holanda'nın Asya Ülk. 
Honduras 
Honduras 
ingiltere 
İngiltere 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
KG 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

357 
2.221.501 

— 
— 

012 
80.750 

024 
202.040 

189 
1.456.934 

— 
— 

018 
151.960 

— 
• 

280 
2.055.046 

— 
— 
— 
— 

003 
3.266 

13.402.275 
13.402.275 

— 
— 

452.518 
452.518 

1.183.945 
1.183.945 

10.618.324 
10.618.324 

— 
— 

766.833 
766.833 

— 
— 

12.816.520 
12.816.520 

— 
— 
— 

. — 
76.219 
76.219 

1983 

Miktar Değer (Dolar) 

001 98.510 
8.926 98.510 

98.510 
001 • 98.510 

8.926 98.510 

086 4.022.212 
677.144 4.022.212 

001 63.170 
5.800 63.170 
014 533.683 

116.800 533.683 
082 4.826.323 

652.972 4.826.323 

006 212.607 
49.400 212.607 

147 6.180.156 
1.173.585 6.180.156 

001 5.344 
1.900 ' 5.344 
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Ülkeler Birim Miktar Değer (Dolar) Miktar Değer (Dolar) 

210 İspanya 
210 İspanya 
213 İsveç 
213 İsveç 
214 İsviçre , 
214 isviçre 
215 İtalya 
215 italya 
230 • Japonya 
230 Japonya 
245 Kostarıka 
245 Kostarıka 
370 Romanya 
370 Romanya 
450 Ürdün 
450 Ürdün 

87 01 49 

Adet 
KG 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

Adet 
K G 

Adet 
KG 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

Adet 
K G 

— 
— 

1.025 
7.977.675 

027 
157.000 

090 
628.730 

— 
— 

015 
125.250 

010 
52.400 

• — 

— 

2.050 
15.112.552 

— 
— 

47.588.681 . 
47.588.681 

1.070.340 
1.070.340 
4.292.638 
4.292.638 

— 
— 

793.366 
793.366 
271.063 
271.063 

— 
— 

93.332.722 
93.332.722 
93.332.722 

002 
6.120 

446 
3.852.895 

038 
302.000 

014 
97.386 

'— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

837 
6.936.002 

43.165 
43.165 

18.173.748 
18.173.748 
1.811.624 
1.811.624 

635.619 
635.619 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

36.507.651 
36.507.651 
36.507.651 

87 01 Traktörler (Vinçli Traktörler Dahil) 
95.389.471 37.737.621 

Adet " 2.296 95.389.471 876 37.737.621 
KG 15:641.871 95.389.471 7.165.589 37.737.621 

87 02 11 Binek Otomobileri 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, ülkemizdeki kooperatif birliklerine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu "ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı 
cevabı (7/448) 

Türkiye Büyük 'Millet (Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 'Marmara Kooperatifler Birliklerine han
gi kooperatifler bağlıdır, (birliktir)? 

Soru 2, Bu kooperatif birliklerinin malî dene
timleri yapılmakta mıdır? 

Soru 3. Türkiyemizde bu şekilde kaç adet koo
peratif birlikleri vardır? (Hangi illerde kaç adet)? 

Soru 4. Bakanlığınızca bunların 1984 yılı sonu 
itibariyle denetimleri yapılmış ise herhangi bir yol
suzluk bulunmuş mudur? 

Soru 5. Bu birliklerin mal varlık ve tesisleri 
nerelerde ve nelerden ibarettir? 

T, C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 26.3.1985 

Bakanlığı! 
Özel Kalem MüdiMügüı 

Sayı : ÖKM-2-175 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

• H J G I : a) Geni. Sek. K. ve K. Dai. Bşk. lığının 
21 Mart 1985 tarih ve 7/434/2942/11897, 

b) 21 Mart 1985 tarih ve 7/448/2965/11929 sa
yılı yazıları 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından ilgi (a) ve (b) yazısı ile Bakanlığıma inti
kal ettirilen iki adet yazılı soru önergesi cevaplan
dırılmak üzere ilgisi nedeniyle Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına intikal ettirilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
KÖyişileri Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 19.4.1985 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MM-173) 
Konu : Soru önergesi 

Türlkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'İlgi : 21.3.1985 tarih ve 7/448/2965/11929 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Do-
ğan'a yönelttiği yazılı soru önergesi tarafımdan ce
vaplandırılarak ilişikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Erzurum (Milletvekili Hilmi 'Nalbantöğlu'nun Sorula
rına Cevaplarımızı 

Soru 1. 'Marmara Kooperatifler Birliklerine han
gi kooperatifler bağlı (birliktir) dır? 

Soru 2. Bu kooperatif birliklerinin malî dene: 

timleri yapılmakta mıdır? 
Soru 3. Türkiyemizde bu 'şekilde kaç adet koo

peratif birlikleri vardır? ı(Hangi illerde kaç adet?) 
(Soru 4. Bakanlığınızca bunların 1984 yılı sonu 

itibarıyla denetimleri yapılmış ise herhangi bir yol
suzluk bulunmuş mudur? 

Soru 5. Bu birliklerin mal varlık ve tesisleri ne
relerde ve nelerden ibarettir? 

Cevaplarımız : 
Cevap 1. 8.1.1985 tarih ve 3143 sayılı Bakanlı

ğımız Teşkilat Kanunu uyarınca, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı koope
ratifler ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve (Birlikten 
dışında kalan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin ku
ruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetler 
Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Bursa ilinde kurulu Marmara Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği de Balkanllığımızın görev alanı
na 'giren Birlikler arasında yer almaktadır. 

Adı 'geçen Binliğe; Gemlik Zeytin Tarım Satış Koo
peratifi, (Mudanya- Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Orhangazi 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, İznik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi ve Edineik Zeytin Tarım Satış Koo
peratifi olmak üzere 6 adet kooperatif bağlıdır. 

—. 348 — 
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Cevap 2. 238 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 10 uncu maddesi uyarınca; Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerinde, Birlik genel kurulunca 
seçilen 2 tiye ile Bakanlığımız ve T. C. Ziraat Ban
kasının mensupları arasından görevlendirilen birer 
temsilciden oluşan daimi 'birer denetim kurulu 'bu
lunmakta, 'birliklerin tüm işlemleri ve bu arada malî 
denetimleri adı geçen kurulca yapılmaktadır. Ayrıca, 
aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı mad
desinde; bu birliklerin, bakanlığımız ile T. C. Ziraat 
Bankasının teftiş ve denetimine tabi bulunduklan 
hükme, bağlandığından, gerektiğinde, bakanlığımız 
müfettişleri, bakanlığımız kooperatif kontrolleri ve 
T. C. Ziraat Bankası 'Müfettişleri Vasıtasıyla da bir
likler nezdınde teftiş, inceleme ve soruşturmalar ya
pılmaktadır. 

Cevap 3. Türkiye'de toplam 21 adet Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği olup, İlere göre dağılımı 
Söyledi* : 

Aklana : Çukurova Pamuk Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği, 

Ankara : Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği, 

Antalya 1. : Antalya Pamuk Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği 

Antalya 2 : Antalya Narenciye Tarım 'Satış Koo
peratifleri Birliği, 

Bursa 1. : Marmara Zeytin Tarım Satış Koope
ratifleri Birliği, 

2 : Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
Edirne : Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği, 
Gaziantep 1 : Güneydoğu Bakliyat Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği, 
2 : Güneydoğu Kırmızıbiber Tarım Satış Koope

ratifleri Birliği, 
13 ;: Güneydoğu Üzünı Tarım Satış Kooperatif

leri Birliği, 
4 : Güneydoğu Fiştik Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği, 
6 : Güneydoğu Zeytin - Z. Yağı ve Yağlı Tohum

lar Tarım 'Satış Kooperatifleri Birliği. 
INevşehir : Üzüm ve Mamulleri Tarım Satış Koo

peratifleri Birliği, 
Giresun : Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Bir

liği, 
İsparta : Gtil-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım 

Satış Kooperatifleri. Birliği, 

İçel : Yerfıstığı Tarım 'Satış Kooperatifleri Birliği, 
İzmir 1 : Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir

liği, 
2 : Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
3 : İncir Tarım 'Satış Kooperatifleri Birliği, 
4 : Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
Samsun : Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği, 
Cevap 4. Yukarıda da 'belirtildiği üzere, Birlik

lerin devamlı şekilde denetimleri kendi denetim ku
rullarınca yerine getirilmekte, bakanlığımızca yapılan 
denetimler ise yıllar itibariyle periyodik bir nitelik 
taşımamakta ve daha çok ciddi ihbar konuları üze
rinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle birliklerin 1984 
yılı itibariyle bakanlığımızca denetimleri yapılmamış 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın muhtelif ihbar konuları üzerine 
Birlikler nezdinde yaptığı denetimler sonucunda tes
pit edilen duruma göre, hatalı ve noksan işlemlerin 
giderilmesi için ilgili Birliklere talimat verilmekte ve
ya suç teşkil eden fiil ve hareketlerin varlığı halinde 
Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu yapılmak
tadır. 

Cevap 5. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri
nin mal varlıkları ve tesisleri ile ilgili bilgiler ilişik 
listelerde sunulmuştur. 

4. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
kooperatifçiliğin devletçe desteklenip yaygınlaştırıl
masına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/450) (1) 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Himi Nalbantoğlu 

Erzurum 
iSoru 1. 'Ülkemizde halihazırda kaç adet koope

ratif var? '(Bunların üst kuruluşları kaç adet?) 
Soru 2. Tarım Satış ve Tarım Kredi, Esnaf Ke

falet kooperatiflerini yaygınlaştıncı ne gibi uygula
malar yapılmaktadır? 

Soru 3. Tüketicinin korunması bakımından tü
ketici kooperatiflerinin çoğaltılması için etkin bir uy
gulama yapılmasını ortadirek yararına bulmaz mısı
nız? 

(1) Soru önergesinin cevabına ekli listeler çok
luğu nedeniyle yayınlanamamıştır. Ekler (7/450) esas 
numaralı dosyasındadır. 
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Soru 4. Bu gibi girişimlerin Devle'fiçe desteklen
mesi ve ö'zkiaynak (finansman) ihtiyaçlarını sağlayıcı 
önlemlerin alınması sağlanamaz mı? 

Soru 5. Kooperatifçilik eğitimi ve kooperatifle-
rm sosyali faaliyetlere yönelmeleri konularına önce
lik ve önem neden verilmemektedir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanhğı 19.4.1985 

Sayı : 23-01/MM-169 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Itlgi : 21.3.19*5 'tarih ve 7/450/2960/11933 sayılı 

yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Koo

peratifçiliğin Devletçe desteklenip yaygınlaştırılması
na ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ili
şikte arz edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ı 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Merkez Birliği 

a) Tarım Satış kooperatifleri — 
b) Tarım Kerdi Kooperatifleri 1 
c) Konut Yapı Kooperatifleri — 
d) Tüketim Kooperatifleri — 
e) 'Motorlu Taşıyıcılar — 

Kooperatifleri 
f) Esnaf ve S. K. Kooperatifi 1' 
g) Küçük Sanat Kooueratifi — 
h) Köy Kalkınma Kooperatifi 2 
ı) Orman Köyü Kooperatifi — 
i) Topraksu Kooperatifi — 
j) Su Ürünleri Kooperatifi — 

ık) 'Pancar İstihsal Kooperatifi — 
1) Çay Üretim Kooperatifi • — 
m) »Diğer Kooperatifler — 

TOPLAM 
4 

2 4 , 4 , 1985 O : 1 

Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Soru
larına cevaplarımız 

Soru 1. Ülkemizde 'halihazırda kaç adet koope
ratif var? ^Bunların üst kuruluşları kaç adet?) 

Soru 2. Tarım Satış ve Tarım Kredi, Esnaf Ke
falet (kooperatiflerini yaygırilaştırıcı ne gibi uygula
malar yapılmaktadır? 

Soru 3, Tüketicinin korunması bakımından tü
ketici kooperatiflerinin çoğaltılması için etkin bir uy
gulama yapılmasını ortadirek yararına bulmaz mı
sınız? 

Soru 4. Bu gibi girişimlerin Devletçe desteklen
mesi ve öizlkaynak '(Finansman) ihtiyaçlarına sağla
yıcı önlemlerin alınması sağlanamaz mı? 

Soru 5. Kooperatifçilik eğitimi ve kooperatifle
rin sosyal faaliyetlere yönelmeleri konularına öncelik 
ve önem neden verilmemektedir? 

Cevaplarımız : 

Cevap 1. Ülkemizde mevcut kooperatiflerin ve 
'bunların 'biriilklerinin sayısal, dökümü şöyledir; 

Birliği Bölge Birliği «Bağlı Koop. 

121! _ 512 
— 16 2 262 
24 — 22 100 
12 — 4 '622 
4 — 1 352 

26 — '813 
5 — 678 
79 — 5 978 
3İ — , 1 71T 
4 — 1 196 
8 — 343 
1' — 23 
7 — 98 
— — 1 044 

194 16 42 732 
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Cevap 2. Anayasamızın 171, 172 ve 173 üncü 
maddelerinden, Devletin; öncelikle üretimin artırıl
masını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan koo
peratifçiliğin .gelişmesini sağlayıcı, tüketicileri koru
yucu ve aydınlatıcı^ esnaf ve sanatkârları koruyucu 
ve destekleyici tedbirleri alacağı hükme bağlanmış
tır. 

Bu ilkeller doğrultusunda; 
— Üreticilere girdi ve kredi sağlanması ile tarım

sal ürürtlerin işlenmesi, pazarlanması gibi konulara 
yönelik kooperatifçiliğin desteklenmesi, 

— Tarım kredilerinin 'başlıca ürünlerin durumu 
dikkate alınarak, önceliklere göre dağılımının sağlan
ması, 

— Teminat sisteminin kolaylaştırılması ve tarım 
ürünlerinin değerlendirilmesi için kredi ve pazarlama 
desteğinin ar-tırihnası, 

— Tarım 'Satış Kooperatiflerinin kuruluş amaç
ları yönünde hizmet verecek ye rasyonel çalışacak 
şekilde yeniden düzenlenmesi, 

— Tarımda gelir dalgalanmalarınım olumsuz etki
lerini giderici ve üretimi yönlendirici nitelikte bir des
tekleme fiyat politikası uygulanması, Ibu uygulama 
sırasında, ucuz ve yeterli girdi, kredi, tarımsal eğitim, 
tarımsal teşkilatlanma ve teknolojik gelişme imkân
larının artırılması gibi fiyat dışı destekleme araçla
rına da yer verilmesi, 

— Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayiciye sağlanan 
kredilerin artırılması, 

— Sanatkâr ve küçük sanayiciye enformasyon, 
proje pazarlama ve benzeri konularda yardımcı ola
cak danışma ve teknik yardım hizmetlerinin devreye 
sokulması, 

Şeklinde özetlenebilecek 'başlıca politikalara kal
kınma plan ve programlarında yer verilmiş, bu esas
lar çerçevesinde bir dizi tedbir uygulamaya konul
muştur. 

Diğer 'taraftan; Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin Kurulusu Hakkında 23'8 Sayılı, Tarım Kre
di Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında 237 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Yürürlüğe konularak, 
'bu kuruluşların verimli, ve amaçlarına uygun tarzda 

faaliyet göstermeleri için mevzuat açısından da ge
rekli düzenlemeler yaprtmıştır. 

Ayrıca; 14.2.1985 tarih ve 3153 sayılı Kanunla, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununda 
değişi'Mik yapılarak, esnaf ve küçük sanat sahiple
riyle buriların yanlarında çalışanların meslekî faali
yetleri ve gelişmeleri bakımından, uygulamada görü
len aksaMıkların giderilmesi amaçlanmış, bu yoldan 
da esnaf kefalet kooperatiflerinin işleyişi yeni esas
lara bağlanmıştır. 

Cevap 3.ı Tüketicinin korunması yönünden muh
telif araçlar bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları, 
kalite ve standart kontrolü, tüketicinin eğitilmesi ve 
aydınlatılması ve tüketicinin teşkilatlandırıllmasıdır. 
Tüketicinin korunmasının etkin araçlarından biri gü
nümüzde «Tüketim Kooperatifllerisdir. 

Ülkemizde ilk tüketim kooperatifi 1913 yılında 
kurulmuştur. 

İBaşarılı ilk tüketim kooperatifi 1925 yılında ku
rulan «Ankara Memurlar İstihlâk Kooperatifindir. 
Tüketim Kooperatifleri Ülkemizde bu başarılı de
neyden sonra yaygınlaşmaya başlamışlardır. 

1969 yılında yürürlüğe giren 1163 Sayılı Koope
ratifler Kanunu tüketim kooperatiflerini de kapsa
mına almıştır. Tüketim kooperatiflerinde görülen sa
yısal artışta, bu kanunun etkisi büyüktür. 

Oysa; sayısal artışa karşılık, ülkemizde tüketici
lerin faaliyet alanları sınırlı ve küçük birimler halin
de birleştikleri fakat yeterli etkenliğe ulaşamadık
ları gözlenmektedir. 

Tüketim kooperatiflerinin üyelerine katkılarını 
özetle şöyle stralıyabiliriz. 

a) Her türlü yiyecek ve giyim eşyaları ile bir 
kısım dayanıklı tüketim maddelerinin alım ve satım 
işleri, 

b) Ucuz kredi, 
c) Yıl sonlarında üyelerine kooperatifle yaptık

ları işlem oranında müsbet gelir-gider farkından ris-
turn ödenmesi gibi. 

•Mart 1985 sonu itJbaniyle mevcut tüketim koo
peratifi sayısı 4 62'2, Birlik sayısı ise 12 dir, 
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1983/1984 yılları itibariyle tüketim kooperatiflerinin 

Adana 
Adıyaman 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 
Hatay 
İsparta 
İçel 
İstanbul 

162 
14 

. 4 
2\ 

6 680 
82 
21 
62 
43 
12 
8 

15 
50 
15 

158 
31 
18 
26 
43 
38 
22 
45 
20 
64 
67 
38 
30 
9 
5 

75 
33 

143 
643 

Tüketim kooperatiflerinin nüfusu yoğun olan ve 
aynı zamanda tarımsal ekonomiden sanayileşmeye 
geçmeye 'başlayan kentlerimizde yoğunlaştığı «gözlen
mektedir, 

— Tüketim kooperatiflerinin başlıca sorunları ve 
bunların çözümleri ise, 

a) Tüketim kooperatiflerinin en büyük sorunu dö
ner sermaye, yetersizliğidir, ödenmiş sermaye dışında 
düşük faizli ek döner sermaye sağlayacak bir finans 
sistemi veya fon sağlanmalıdır. 

b) Tüketim kooperatiflerinin bölgeler itibariyle 
birliklerinin ve üst birliklerinin teşkilatüandırılması, 

ilere dağılımı ise şöyledir. 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

264 
27 
57 
76 
18 
22 
86 

164 
53 
80 
64 
41 
9 

40 
19 
18 
26 
29 
17 
46 
91 
15 
28 
54 
27 
51 
44 
11 
9 

21 
20 
30 
65 

c) Üretim kooperatifleri ile ilişkilerinin yoğun
laştırılarak bu kooperatif ürünlerinin pazarîanması-
nın yapılmasına aracı olmalarının sağlanması, 

d) 24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında yer 
alan «Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre talep
leri- Bankalarca, Müesseselerce veya Şirketlerce önce
likle karşılanır.» hükmünün işlerlik kazanması, 

e) Kooperatiflere ortakların taahhüt edilebilecek
leri sermaye üst limitini belirleyen 1163 sayılı Ka
nunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan 
30 000 lira sermaye limitinin günün şartlarına inti-
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bâk ettirilmesi gilbd halerde, tüketim 'kooperatifleri
nin etkinliğini artırarak, Tüketici rantının artmasına, 
üretici ile tüketicinin direkt temasım sağlayarak, fi
yatların piyasaya göre düşürülmesine ve kalite, stan
dardın artmasına yardımcı olarak ortakların olduğu 
kadar, piyasada nazım rol oynayabileceği ölçüde Dev
lete de hizmet edebileceklerdir. 

Cevap 4. Kooperatiflerin desteklenmesi yönün
den İhalen Ülkemizde 'Devletçe yapılan muhtelif kay
nak ve kredi tahsisleri şöyledir; T. C. Merkez Ban
kası Kanununun 4, 40 ve 44 üncü maddelerince koo
peratiflerin.kredii taleplerinin T. C. Ziraat Bankasın
ca reeskonta götürülmesine imkan sağlanmış bulun
maktadır. 

Keza, T. C. Ziraat Bankası Tarım Satış Koope
ratifleri ve Birliklerine, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve BMİkleri ile Köy Kalkınma Kooperatiflerine muh
telif krediler açmaktadır. 

Türkiye Halk Bankası, Esnaf Kefalet Koopera
tifleri ve bir kısım üretim kooperatiflerine krediler 
vermektedir. 

Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesine 
konulan ödenekler ile Küçük Sanayi Sitesi, Yapı 
Kooperatiflerine krediler verilmektedir. 

Toplu Konut Fonundan Yapı Kooperatiflerine ya
pı kredileri açılmaktadır. 

Kredi temini yönünden görülebileceği gibi bir çok 
kooperatif türü kaynaklara sahip bulunmakta ise de, 
Tüketim, 'Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri gibi bir 
kısım kooperatifler bu şekilde özel faiz yüklü kredi
ler kullanma imkânına sahip değillerdir. Tüketim 
kooperatiflerinin özkaynaklarının artırılmasının ortak 
sermaye limitinin yükseltilmesi ile bir anlamda çö
zümleneceği düşünülmektedir. 

Cevap 5. Kooperatifçilik eğitimi konusunda Ba
kanlığımız 'bütçelerine ödenek konulmaktadır. Eği
tim konusu, '24.4.1969 tarih ve 1'1«3 sayılı Kanunun 
94 üncü maddesinde düzenlenmiş bulunan fon ile fi
nansman edilmesi hedeflenmiş bulunmaktadır. Koo
peratiflerin yıllık bilançolarına göre hâsıl olan mus
ibet gelir-gider farkının % l'inden oluşacak olan bu 
fon, beklenen hâsılayı sağlayamamıştır. Zira müsbet 
gedir^gider farkı Tüketim, Motorlu Taşıyıcılar Koo
peratifleri gibi ekonomik faaliyetleri bulunan koope
ratiflerde söz konusu olmaktadır. 

Ayrıca, kooperatiflerin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasın
da bölünmüş olması nedeniyle kooperatifçilik eğitimi 
konusunda sağlanmış bulunan dış kaynaklı krediler-
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| de bakanlığımızca değil Tarım Orman ve KÖyişleri 
Bakanlığınca kullanılmaktadır. 

I 'Bakanlığımız, kooperatifçilik eğitimlerini, Tarım 
I Satış Kooperatilleri Biriikleri bünyesinde ve diğer 

tür kooperatifler de ise Birlikleri bünyesinde yapıl
masına yardımcı ve yol gösterici olmaktadır. 

Keza, kooperatiflerde eğitsel amaçlı denetimler 
yaparak kooperatifçilik hukuku, işletmeciliği konu
sunda birim kooperatiflerde eğitiminin ve birikimin 
artmasına çaba göstermektedir. 

1 5 . — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal bant oğlu' 
I nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün bazı miiteah-
I bitlere kiraladığı iş makinelerine ilişkin sorusu ve 
I Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm ya-
I zili cevabı (7/451) 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba-
I kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara-
I cılığınızı arz ve rica ederim. 
I Saygılarımla. 
I Hilmi Nalbantoğlu 
I Erzurum 

I Soru 1. 1984 yılı içinde Karayolları Genel Mü-
I dürlüğünce yaptığı ihalelerden ötürü işlerin müteah-
I bitlerine 'kiralanan makineler olmuş müdür?. 
I Soru 2. Müteahhitlere kiralanmış makineler var 
I ise : 
I a) Hangi müteahhitlere verilmüştir?. 
I b) Hangi cins ve ımdktar makineler kiralanmış-
I tır? 
I c) Bu makinelerin kira bedelleriyle kiraya veri-
I liş süreleri ne kadar olmuştur? 
I Soru 3., Bu makinelerin müteahhitlerde çalıştı-
I rıldıkları sürede verilmü'} olan personelin paraları kim 
I tarafından ödenmiştir? 
I Soru 4. Makinelerin 'kira süresi içindeki tamir, 
I onarım ve bakımı kim tarafından yapılmıştır? 
I Soru 5. Makineler sağlam olarak teslim alınmış-
I 1ar mıdır?. 

TC. 
I Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 19.4.1985 
I Karayolları Genel Müdürlüğü 

'Sayı : 08-Mak. Sb. Md. 2124/230 
I Konu : Erzurum Milletvekili Sri. Hilmi Nalbant-
I oğlu'nun yazılı soru önergesi. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi •: 25 Mart 1985 gün ve 7/451-2970/11934 sa-

.1 yılı yazınız. 
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Erzurum Milletvekili «Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun «Karayolları Genel Müdürlüğünün bazı müteah
hitlere kiraladığı iş makineleri» hakkında Bakanlığı
mıza yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesıinde belir
tilen suallere İlişkin açıklamalarımız aşağıdadır. 

1. 1984 yılı içinde Karayolları Genel Müdürlü
ğünce yaptığı ihalelerden ötürü bazı işlerin müteah
hitlerine kiralanan makine olmuştur. 

^ • 
2. a) Ek listede belirtilen müteahhitlere veril

miştir. 
b) Kiralanan makinelerin cins ve miktarları ek 

listede gösterilmiştir. 
c) Bu malkinelerin 'kira bedelleriyle kiraya veri

liş süreleri dk listede gösterilmiştir. 

3. Kiraya verilen 'bu makinelerin müteahhitlerde 
çalıştırıldıkları sürede verilmiş olan personelin para
ları, kira sözleşmesi hükümleri gereğince kira bede-
linı'in içinde olup Karayolları Genel Müdürlüğü tara
fından ödenmiştir. 

4. Makinelerin kira süresi içindeki tamir ve ba
kım hizmetleri bedeli yine 'kira sözleşmesi hüküm
leri gereğince kira bedel'inin içinde olup tamir ve 
balkım işlemleri Karayolları Genel Müdürlüğünce ya
pılmıştır. 

5. Kira süresi sonunda makineler sağlam olarak 
teslim alınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Safa Giray 
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Kiraya Verilen Makineler ve Kira Bedelleri 

Makine Cinsi 

ÇAT. D8 Dozer 
ÇAT. P8 Dozer 
ÇAT. P8 Dozer 
Air. Man Kompresör 
Furukova Tabanca (Kızaklı) 
Air - Man Kompresör 
Furukova Tabanca (Kızaklı) 
Air - Man Kompresör 
Furukova Tabanca (Kızaklı) 
Air - Man Kompresör 
Furukava Tabanca '(Kızaklı) 
Mıcır Serlici 
Mıcır Serici 
Mıcır Serici 
Mıcır Serici (Tekerlekli) 
Mıcır Serici (Jersey) 
Çekici Kamyon (Autokar) 
Trayler (Boronikay) 
Çekici Kamyon 
Treyler Nakliye 
Çekici Kamyon 
Treyler (Nakliye) 
Çelçici Kamyon 
Çekici Kamyon 
Treyler (Nakliye) 
Çekici Kamyon 
Treyler, '(Nakliye) 
Çekici Kamyon 
Çekici Kamyon 
Çekici Kamyon 
Treyler (Nakliye) 
Kompresör 
Stalbilizasyon Flenti 
Mıcır Şeridi 
Çekici Kamyon 
Treyler (Nakliye) 
Stabilizasyon Plenti 
Mıcır Serici 
ıStabilizasyon Plenti 
Mıcır Serici 

Kira Süresi 

314 Sa. 
374 Sa. 
45.7 Sa. 

1016 Sa. 
898 Sa. 
40 Sa. 
35 Sa. 

1061 Sa 
• 937,5 Sa. 

298 Sa. 
274 Sa. 

1: Sene 
1. Sene 
1 Sene 
1 Sene 

1023 Sa. 
134 Km. 
101 Km. 
500 Km. 
500 Km. 

2 gün 
2 'gün 
1 gün 
1 gün 
1 gün# 

2 gün 
2 gün 
1 gün 
3 gün 
1 gün 

65 Sa. 
1 gün 
1 Sene 
1 Sene 

100 Km. 
100 Km. 

1 Sene 
1 Sene 
1 Sene 

Kira (Bedel i 

11.115.763 TL. 
11.217.127 
13.254.608 

~ 7.813.243 
2.367.846 

307.608 
92,288 

8.159.302 
2.471.718 
2.291.679 

722.318 
197.824 
14.3.29 

104.743 
* 12.087 
115.087 
245.847 

18.531 
754.000 

352.071 
130.986 

155.017 

559.691 
157.559 
468.024 

418.775 
144.934 
805.634 
110.377 

187.176 

59.825 
2.425.050 

125.434 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

Kiralayan Firma 

Bahattin Gören 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
»i » 
» » 
» » 
» » 

Makim San 
Con£ransımex 

» 
Gürsan Makine Sanayi 
Organize Sanayi (Kayseri) 
Aydogdü Kollektif Şrk. 

» » 

Ahmet Küıçaslan 

Yücehan A.Ş. 
» 

Reflik! Aslan 
» 

Yücehian A.Ş. 
% 

Mehmet Aslan 

Remzi Kadiroglu 
Gülsan înş. Lmt. Şti 
Ar Mafc. A.Ş. 

» 

Demirbilek A.Ş. 

* 
Ar Yapı 
Makimsan 

— m — 
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6. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay'ın, 
Suudi Arabistan gezisinde Türk \hostes ve pilotlarına 
kıyafet devrimine aykırı giysiler giydirildiği iddiası
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/482) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanınca yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

»Seyfi Oktay 
Ankara 

Bilindiği üzere Yüce Atatürk'ün devrim ve ilkele
ri çağdaş Türk toplumunun yaşam tarzını belirleyen 
devrim ve ilkeler olup, ayrıca Anayasamızın da te
mel felsefesini oluşturmaktadırlar. 

Türk toplumunu uygar toplumlar arasına katan 
Atatürk devrimlerinden birisi de kıyafet devrimiidir. 

Kıyafet devrimi Türk toplumunu kara çarşaftan 
ve festen anndırmıştır. 

Basında çıkan haberlere göre; Başbakan Sayın 
Turgut Özal'ı Suudî Arabistan'a götüren Türk uça
ğının hosteslerine kara çarşaf, pilotlara 'ise arap er
keklerine özgü beyaz entari giydirerek Suudî sokak
larında gezdirmişlerdir. 

1. Bu haber doğru mudur?. 
2. Doğru ise hostes ve pilotlara bu.talimatı kim 

vermiştir?. 
3. Talimat veren kişiyle ilgili herhangi bir işlem 

yapılmış mıdır?. 
4. Bu davranışı kıyafet devrimine ve Yüce Ata

türk'e gösterilmesi gereken saygıyla bağdaştırabiliyor 
musunuz?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 22.4.1985 

Sivil Havacılık Daüresi 
Başkanlığı 

SHDP : 97Q/EP-1075 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği, 29.3.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlü
ğü, 7/482-3167/12512 sayılı yazı. 

Ankara Milletvekili Sn. .Seyfi Oktay tarafından 
Başkanlığınıza yöneltilen ve Millet Meclisi içtüzüğü
nün 96 ncı maddesi gereğince yazılı olarak cevaplan

dırılması gereken sorulara ilişkin cevaplar hazırlan
mış olup, Bk'te takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy 

BK - 1 SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI 
Bilindiği üzere Yüce Atatürk'ün devrim ve ilke

leri çağdaş Türk toplumunun yaşam tarzını belirle
yen devrli'm ve ilkeler olup, ayrıca Anayasamızın da 
temel felsefesini oluşturmaktadırlar. 

Türk toplumunu uygar toplumlar arasına katan 
Atatürk devrimlerinden birisi de kıyafet devrimidir. 

Kıyafet devrimi Türk toplumunu kara çarşaftan 
ve festan arındirmıştır. 

Basında çıkan haberlere göre; Başbakan Sayın 
Turgut özal'ı, Suudi Arabistana götüren Türk uça
ğının hosteslerine kara çarşaf, pilotlara ise arap er-, 
keklerine özgü beyaz entari giydirerek Suudî sdkak-

" larında gezdirmişlerdir. 

Soru 1. Bu haber doğrumudur?. 
Cevap 1. Bilindiği üzere Suudi Arabistan'da han

gi din veya hangi ülkeye mensup olursa olsun, bayan
ların dışarıya uzun etekli ve uzun kollu elbise giye
rek ve başlarını örterek veya normal giyimlerli üze
rine abaya adı verilen bir örtü kullanmak suretiyle 
çıkmaları mahallî kanun ve kural gereğidir. Ancak, 
erkekler için böyle bir zorunluluk mevcut değildir. 
Bu durumda, Suudi Arabistana. yapılan THY A.O. 
seferlerinde geçici olarak ıSuudi Arabistan'da kalan 
hostesler ve Suudli Arabistan'da görevli personelin 
eşleri dışarı çıktıklarında pratik olarak albaya adı ve
rilen örtüyü zorunluluk nedeniyle örtünmekte ve bu 
uygulamaya sürekli olarak devam edilmektedir. 

Haber, yalnız «Başbakan Sayın Turgut Özal'ı 
ıSuudî Arabistana götüren THY A.O. uçağı hostesle
rine kara çarşaf, pilotlara ise arap erkeklerine öz
gü beyaz entari giydirilerek Suudi Arabistan sokak
larında gezdirmişlerdir» şeklinde yayınlanmış oldu
ğundan temelde yanlıştır. Çünkü, Sayın Başbakanı
mızın Suudi Arabistanı ziyaretinden öncede, sonra
da tüm yabancı bayanlar gibi THY A.O. hpstesleriüe 
mahallî kanun ve kurallar gereğince abaya kullan
maktadırlar. 

Ayrıca, pilotlara beyaz entari giydirilmesi keyfi
yeti gerçekle bağdaşmamaktadır. Bununla beraber, o 
tarihte bir erkek personel görevli olmadığı saatlerde 
kendii arzusuyla entari giymiştir. 

Soru 2. Doğru ise hostes ve pilotlara bu talimatı 
'kim vermiştir?. 
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Cevap 2. Yukarıda 1 inoi sorunun cevâbında 
'belirtildiği üzere, gerek hostesler gerekse pilotlara 
herhangi bir talimat verilmemiş olup, hostesler mec
buriyet nedeniyle mahallî kanun ve kurallara uygun 
şekilde giyinmişlerdir. 

Goru 3. Talimat veren 'kişi ile ilgili herhangi bir 
İşlem yapılmışmıdır?. 

Cevap 3. Böyle 'bir talimat bahiskonusu olma
dığı cihetle, herhangi bir işlem yapılması da müm
kün! değildir, 

Soru 4. Bu davranışı kıyafet devrimime ve Yü
ce Atatürk'e gösterilmesi gereken saygıyla bağdaş
tırabiliyor musunuz?. 

Cevap 4. Takdir edileceği üzere, Suudi Arabistan* 
da bulunan Türk bayanlar da diğer yabancı bayanlar 
gibi mahallî kanun ve kurallara riayet etmek mec
buriyetinde olduklarından, millî sınırlarımız dışında 
meydana gelen bu olay ile kıyafet devrimi ve Yüce 
Atatürk'e gösterilmesi gereken saygı arasında bir bağ
lantı kurulması mümkün görülmemektedir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ve ilçelerinde bazı bankalarca verilen 
kredilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdeni in yazılı cevabı (7/483) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Balkanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Gerek Dünya Bankasından alınan kre
dilerin gerekse T.C. Zliraat Bankasının vermekte ol
duğu kredilendirmelerden Erzurum ve ilçelerinde uy
gulamada ayrıcalıklar yapıldığı öğrenilmiştir. Uygula
mada ayrıcalık ve oyalamaların yapılmamasını ikaz 
eder misiniiz?. 

Soru 2. Erzurum M ve ilçelerinde şu anda rü-
yet edilmekte olan kredi uygulaması sayısı ile uy
gulaması sonuçlanmamış dosya sayısı ne kadardır?. 

Soru 3. Uygula'ması sonuçlanmayanların neden
leri üzerinde 'bir inceleme yaptırmayı uygun bulur 
musunuz?. 
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T.C. ' 
Maliye ve Gümrük 3.4.1985 

Bakanlığı 
Özel 

ÖKA : 310000/1108 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.4.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai

resi Bşk. 7/483-3175/12536 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğluna ait Er

zurum ve ilçelerinde 'bazı bankalarca verilen kredi
lere ilişkin yazılı soru önergesi konunun aidiyeti ne
deniyle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa
yın t. Kaya Erdem'e gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
A. Kuftcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 19 . 4 . 1985 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/1354 

Türkiye (Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Maliye ve Gümrük Bakanlığına muhaıtap, 

1.4.1985 tarih ve K.K Dai. Bşk. 7/483-3175/12536 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum M ve ilçelerinde gerek Dünya Bankası 
ve gerekse T.C. Ziraat Bankası kaynaklarından ve
rilmekte olan kredilere ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı lilişikıte sunulmaktadır. 

Bilgilerimizi ve gereğini arz ederim. 
(Kaya Erdem 

Devlet (Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu' 
nun yazılı soru önergesi cevabı: 

1. 'Erzurum il ve ilçelerine T.C. Ziraat Banka
sınca gerek Dünya Bankası kaynaklı projeler dahi
linde ve gerekse T.C. Ziraat Bankasının kendi kay
nakları dahilinde açıtaıakıta olan kredilerde genelde 
herhangi bir ayrıcalı işlem yapılmamaktadır. Ancak 
Dünya Bankası kaynaklı projelerin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ile müştereken yürütülmekte ol
ması ve projeye dayalı olarak kredi açılması ne
deniyle projelerin kendi karakteristik ve teknik 
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Özelliklerinden kaynaklanan özel ayrıcalıkları bulun
makla birlikte bu husus kreditendirilmede herhangi 
bir yavaşlamaya ve ayrıcalığa neden olmamaktadır. 

Bugüne kadar, T.C. Ziraat Bankasına Erzurum 
il ve ilçelerinden kredi uygulamalarında ayrıcalık ya
pıldığına ilişkin herhangi bir şikâyet intikal etmemiş
tir. 

Diğer taraftan gerek T.C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünce anılan Banka usul ve mevzuatı çerçe
vesine giren kredi taleplerinin en kısa sürede sonuç
landırılmasına çalışılmaktadır. Bununla birlikte uygu
laması sonuçlanımayan projelenin vaki olması halinde 
nedenleri lilgilıi T.C. Ziraat Bankası Şubeleri kamalıy
la yazılı olarak talep sahiplerine bildirilmektedir. 

2. Halen Erzurum il ve ilçelerinde uygulamadaki 
proje sayısı ; 

a) T.C. Ziraat Bankasının kendi kaynakları da-. 
hilinde çeşitli konularda zirai faaliyette bulunan üre
ticilerin kredi taleplerinin karşılanması amacıyla Er
zurum il ve ilçelerine 1984 yılında 3 314 664 000 TL. 
1985 yılında 1 212 936 000 — lira ilavesiyle toplam 
4 527 600 000.— liralık plasman tahsis edilmiş olup, 
4 527 600 000.— liralık plasman limiti dahilinde 
vaki kredi talepleri T.C. Ziraat Bankasınca sonuçlan
dırılmaktadır. 

h) Ziraî Kalkınma Kredileri konusunda plasman 
yetersizliği sözkonusu olmayıp kredi taleplerinin za
manında karşılanması mümkün olabilmektedir. Zi
raî Kalkınma Kredilerinden Erzurum il ve ilçelerin
de ımevcuıt uygulamadaki çiftçi sayısı halen 659 adet
tir. 

c) Dünya Bankası kaynaklı projelerde ise yine 
Kontrolü Ziraî Kalkınma Kredilerinde olduğu gibi 
herhangi bir plasman yetersizliği sözkonusu olmayıp 
Ziraat Bankası şubeleri yetkisi dahilinde açılan kre
dilere ilişkin plasman talepleri derhal karşılanmak
ta, Banka Genel Müdürlüğünce açılan kredilerde ise 
kredi talimatları aynı zamanda plasman emri olarak 
ilgili şubeye intikal ettirilmektedir. 

Erzurum il ve ilçelerinde Dünya Bankası kaynak
lı projelere gelince, 

1. IV. Hayvancılık projesi dahilinde halen 
uygulamadaki proje sayısı 448, 

2. V. Hayvancılık Broiler Köy Tavukçuluğu pro
jesi kapsamındaki halen uygulamadaki proje sayı
sı 31, 

3. Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi dahilinde 
halen uygulamadaki proje sayısı 2428, 

adettir. 

'Sözü edilen projeler kapsamında halen T.C. Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğüne intikal edip henüz 
sonuçlandırılmamış 9 adet proje mevcut olup bu 
projelerde mevzuat gereğince tamamlanması gereken 
belge noksanlığı mevcut bulunduğundan dosya ik
mali amacıyla bekletilmektedir, dosya ikmali sağ
landığında sonuçlandırılacağı tabidir. 

3. Yukardaki açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere diğer yörelerimizde tarımsal faaliyette bulu
nan üreticilere olduğu gibi Erzurum il ve ilçelerin
deki üreticilere de süratli şekilde hizmet götürül
mekte ve yeterli plasman ayrılarak herhangi bir ayır-
calı işlem yapılmamaktadır. 

Proje uygulamalarında ve çiftçi taleplerinin so
nuçlandırılmasında genelde herhangi bir sorun bu
lunmamakla birlikte iklim koşulları, ulaşım zorluğu, 
malzeme teminindeki güçlükleri çiftçilerin uygulama
yı aksatıcı davranışları proje uygulamasına gecik
tirici etken olabilmektedir. 

Diğer taraftan Erzurum Valisi 'başkanlığında il
gili kuruluş yetkililerininde iştirakiyle her ay itiba
riyle Erzurum il ve ilçelerinde uygulanmakta olan 
kredi projelerinde karşılaşılan sorunlar ve darboğaz
lara çözüm getirici kararların alındığı toplantılar ya
pılmakta ve bu toplantılarda alman karar ve öneri
ler T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde inti
kal ettirilerek uygulamalarda ortaya çıkacak aksak
lıkların giderilmesine çalışılmaktadır. 

Ayrıca Dünya Bankası kaynaklı projelerin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile müştereken yürü
tülmesi nedeniyle çiftçilerin seçimi müştereken ya
pılmakta krediye müştehak olan çiftçileri mutlak su
rette kredilerden yararlandırılması sağlanmaktadır. 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu'nun, 
Erzurum İlinde tamamlanmamış fabrikalara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Ahmet Kara--
evli'nin yazılı cevabı (7/484) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
.Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naibantoğlu 

Etrzuzıum Milletvekili 
Soru 1. Erzurum'da 1977-78 yıllarında temeli atı-

lıpta şimdiye kadar tamamlanmayan, fabrikalar ne za
mana kadar hu vaziyette bekleyecektir? 

Soru 2. Bunlardan özel sektöre satılanlar olduğu 
doğru mudur? 
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Soru 3. Satılmışlarsa kimlere ve ne fiyatlarla sa
tılmıştır? 

Soru 4. Satışları sırasında Erzurum ve yöresin
de duyuruda bulunulmuş mudur? 

Soru 5. Bunların yöre ilçe halkına ya şirket yada 
kooperatif kurdurmak suretiyle satılması düşünülmüş 
müdür? Talip mi bulunamamıştır? 

TC 
Devlet Bakanlığı 19 . 4 . 1985 

Sayı : 08.68/01216 
Konu : Soru önergesi 

T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliği 

'(Kanun ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

Silgi : Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Mü
dürlüğünün 4.4.1985 tarih 794/03589 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği ve Bakanlığımca cevap
landırılmasını istediği yazılı Soru önergesi cevaplan
dırılarak ekte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Balkanı 

SORU ÖNERGESİ CEVABI 

İlgi : a) DPT. Müsteşarlığının 12.4.1985 tarih 
85-1788 sayılı yazısı. 

b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17.4.1985 
tarih M-165 sayılı yazısı. 

1. Erzurum İlinde 1977-1978 yıllarında temeli atı-
lıpta şimdiye kadar tamamlanamayan fabrikaların ya
zılı Soru önergesinde neler oliduğu bdirtilmemiştir. 
Bu dönemde temeli atılan Sümerbadk ve Tekel Genel 
Müdürlüklerine ait fabrikaların ise özel Sektöre sa
tılması söz konusu olup bu konudaki çalışmalar ha
len devam etmektedir. Kesin satış gerçekleşmemiştir. 
Ayrıca konu Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasınca da 
yöredeki müteşebbüslere duyurulmuştur. 

2. 'Bu tesislerin yörede mevcut veya kurulacak 
olan kooperatiflere satılması mümkün değildir. Büyük 
ölçekli projelerin kooperatiflerce işletilmesinin müm
kün olmayacağı ve ekonomiye kazandırılamayacağı 
kanaatine varılmıştır. 

9. — \Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım patikasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüse
yin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/486) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaAbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Türkiyemizde yatırım ve ticaret (bankacı
lığını ayırmayı yararlı bulur musunuz? 

Soru 2. DESIYAB'ın salt yatırım bankası nite
liğinde olacak şekilde düzenlenmesini gerekli bulur 
musunuz? 

Soru 3. Birtakım devlet bankalarının mevduatları
nın belli bir payını DESÎYAB'a vererek sürekli bir 
kaynak olanağı sağlamayı uygun bulur musunuz? 

Soru 4. DESIYAB'ın statüsünü yeniden gözden 
geçirmeyi gerekli görüyor musunuz? Bu statüyü tü
müyle Hazinenin kuruluşu haline getirmek daha uy
gun olmaz mı? % 49 sermaye payının hangi hakiki 
ya da tüzelkişiye açılacağı belirli hale getirilemez mi? 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 19 . 4 . 1985 

Basın ve HalMa İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM-171 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) T.B.M.M. Genel Sekreterliğinlin 4.4.1985 

tarih ve 7/486-3114-12393 sayılı yazınız. 
Ib) Başbakanlığın 9.4.1985 tarih ve K.K.Gn.Md. 

18/106-797-03628 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi Sa
yın Barbakanımızın istekleri doğrultusunda tarafımdan 
cevaplandırılarak ilişikte arz edilmiştir, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahüt Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Soru 1. Türkiye'mizde yatırım ve ticaret. banka
cılığını ayırmayı yararlı bulur musunuz? 

Cevap 1. (Bilindiği üzere ticaret bankaları kısa 
süreli para alışverişi yapan mevduat toplayan ve aç
tığı ticarî kredilerle ticareti finanse eden bankalardır. 
Kalkınma bankaları ise tarım ve sanayi sektöründeki 
yatırım projelerini gerçekleştirecek şirketlere orta ve 
uzun vadeli kredi açarak veya iştirak ederek destek 
olan bankalardır. Yatırım 'bankaları ise malî yatı
rımcılar ile menkul değerler sahibi işletmeler arasın
da aracılık yaparak sermaye piyasasının da gelişme-
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sine yardımcı olan bankalardır. Kalkınma bankaları
nın menkul değerlerin satışını yapmak veya satışı ko
laylaştırıcı işlemlerde bulunmak gibi yatırım banka
larının bazı fonksiyonlarını yüklendikleri de görül
mektedir. 

Türkiye'de bugün ticaret bankaları kalkınma ve 
yatırım harikaları özel yasalarla 'kurulmuş 'bankalar ve 
yabancı bankalar ayrımı zaten yapılmaktadır. Bu ay
rımın yapılması harikaların faaliyet alanları dolayısıyla 
üstlendikleri fonksiyonların farklı olmasından ileri gel
mektedir. 

Soru 2. DEStYAB'ın salt yatırım bankası nite
liğinde olacak şekilde düzenlenmesini gerekli bulur 
musunuz? 

Cevap 2. DEStYAB gerek (kuruluşundaki 13 sa
yılı KHK, gerekse yeni düzenlemesiyle 165 sayılı 
KHK'ye göre bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Bu 
halkımdan «alt bir yatırım bankasına göre işlevleri da
ha geniştir. Ülkemizin ekonomik gelişme seviyesi ve 
sermaye piyasasının ulaştığı merhale açısından kalkın
ma 'harikalarına hala bir hayli iş düşmektedir. Ge
nelde yatırım bankalarının işlerlik ve geçerliliğinden 
gelişmiş ekonomilerde daha. fazla söz edilmektedir. 

Soru 3. (Birtakım devlet harikalarının mevduatia-
rımn 'belli bir payını DESÎYAB'a vererek sürekli bir 
kaynak olanağı sağlamayı uygun bulur musunuz? 

Cevap 3.: Kalkınma bankaları kalkınmanın fi
nansmanını sağlayan bankalardır. Genelde kalkınma 
bankalarının kaynak sorunları bulunabilmektedir. 'Ban
kalarla ilgili kaynak mdbilizasyonunda kamu banka
ları ve ticarî harikalar kalkınma bankalarına ve/veya 
kalkınma bankalarının finanse ettiği projelere ortak 
olabilirler. Diğer taraftan bu bankaların toplamış ol
duğu mevduatın bir kısmim kalkınma bankalarına 
aktarma zorunluluğu getirilebilir. Bir başka yolda 
kalkınma bankalarının çıkarmış olduğu tahvilleri ka
mu bankaları ve ticaret harikalarının satın a|ma mec
buriyeti veya kolaylığı getirilebilir. 

Soru 4. DEStYAB'ın statüsünü yeniden gözden 
geçirmeyi gerekli görüyor musunuz? Bu statüyü tü
müyle Hazinenin kuruluşu haline getirmek daha uy
gun olmaz mı? % 49 sermaye payının hangi hakiki 
ya da tüzelkişiye açılacağı belMi hale getirilemez mi? 

Cevap 4. DEStYAB'ın kuruluşunu yeniden dü
zenleyen 165 sayılı KHK yeniden gözden geçirilme
sinin yararına inanmaktayız. Nitekim 165 sayılı KHK' 
ota yerini alması muhtemel Kanun tasarısı TBMM'ne 
sunulmuş olup Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonunda gömülmüştür. Yasal prosedür tamam-
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• lanınca tasarı yasalaşmış olacaktır. Gerek kuruluşu 
I gerekse yeniden düzenlenen statüsü itibariyle DESt-
I YAB*ın tümüyle Hazinenin bir kuruluşu olması ilkesi 
I benimsenmemiştir. Sermayesinin biır kısmı tercihan 
I yurt dışında çalışmış ve çalışanlara satılması ilkesi dö

vizin yurda çekilmesinden öteye küçük tasarruf-yatı-
I rım ilişkisinin direkt olarak kurulması amacından kay-

'naklanmaktadır. % 49 sermaye payının hangi kamu 
I tüzelkişi veya kişilerine satılacağı belirlenebilirse de 
I zorlama yerine ihtiyarî yola önem verilmektedir^ 
I 10. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I traktör satımlarından Katma Değer Vergisi alınma-
I masına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
I Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (71488) 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanın-
I ca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
I Davut Abacıgil 
I Balıkesir 
I 1. Tarım gelirlerinin oluşmasında anaunsur trak-
I tordur. 
I 2. Traktör fiyatlarının devamlı artması sonucu 
I bunu edinmek isteyenler müşkül durumda kalmakta

dır. 
I. 3. Dişinden, tırnağından artırarak traktörün an-
I cak peşinatını yatıran vatandaşlar ayrıca % 10 KDV 
I ödemek zorundadır. 
I Kaldı ki kredinin hem faizini hem de KDV öde-
I mek zorunda kalan bu kişiler tarıma nasü katkıda 
I bulunacaktır? 
I Yalnız traktörden KDV alınmaması üreticinin 
I yükünü hafifletir. Bakanlıkça bu konuda çalışmalar 
I var mıdır? Görüşünüzü açıklar mısınız? 

I T.C. 
I Maliye ve Gümrük 
I Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : KDV/2601017/167 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.4.1985 tarih ve 7/488-3201/12656 sayılı ya-

I zıları. 
I Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci madde-
I sinin 1 inci fıkrası hükmüne göre; ticarî, sınaî, ziraî 
I faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapı-
I lan teslim ve hizmetler, Katma Değer Vergisine tabi 
I bulunmaktadır. 
I Tarımı yaymak ve ıslah etmek amacına yönelik 
I teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması, sözü 
] edilen Kanunun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 
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düzenlenmiştir. Bu fıkrada sayılan kurum ve kuru
luşların tarımın yayılmasını, ıslah ve teşvik edilme
sini sağlayacak nitelikteki teslim ve hizmetlerinde 
Katma Değer Vergisi uygulanmaması hükme bağlan
mıştır. 

Bu hüküm gereğince, toprak analizleri, tarla de
nemeleri, ziraî araştırmalar yapılması, hububat, seb
ze ve meyvecilik üzerinde araştırma, inceleme, ıslah 
çalışmaları yapılması, ziraî mahsullerin muayene 
edilmesi, fümigasyona tabi tutulması, damızlık to
hum ve hayvan yetiştirilmesi, orman yolları yapıl
ması gibi hizmetler ile çiftçilere damızlık hayvan, 
damızlık fide, fidan, bağ çubuğu, tohum ve faydalı 
böcekler temin edilmesine ilişkin teslimler vergiden 
istisna edilmiştir. 

Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen kurum ve 
kuruluşların tarımı yaymak ve ıslah etmek amacını 
aşan normal ürün satışları ile gübre, ziraî ilaç, tarım 
aletleri, traktör ve ekipmanları teslimine ilişkin iş
lemler Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g mad
desi hükmüne göre. vergiye tabi bulunmaktadır. 

Genel olarak tarımsal faaliyette yaygın olarak kul
lanılan traktörlerin tesliminin vergiye tabi tutulma
sı, bahsi geçen kurum ve kuruluşlar haricinde trak
tör teslimi faaliyetinde bulunan diğer kişi ve kuru
luşların haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması ve 
fırsat eşitliğini sağlaması açısından zorunludur. 

Diğer taraftan, gerçek usulde Katma Değer Ver
gisi mükellefleri, amortismana tabi iktisadî bir kıy
met olan traktörlerin satın alınması sırasında öde
dikleri vergiyi, Katma Değer Vergisi Kanununun 
31 inci maddesi hükmüne göre indirebileceklerdir. 
Böylece üzerlerinde Katma Değer Vergisi yükü kal
ması söz konusu olmayacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

/ / . — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
elektrik işlerinin Türkiye Elektrik Kurumuna devre
dilmesi nedeniyle belediyelerin zarara uğradığı iddia
sına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/489) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Elektrik işleri belediyelerden alınarak TEK'e 
verilmiştir. 

2. Belediye hudutları içinde bulunan bazı yerle
şim bölgelerine vatandaşlar katkıları ile direk almış 
ve bağlantıları yapılmıştır. 

3. Devir teslim sırasında belediye. kayıtlarında 
olmayan bu hibe direkler (TEK'ce belediye kaydın-
dakiler alınmış) fakat belediye malı olan bu direkler 
için bedel ödenmemiştir. 

Bu durum bütün belediyelerde mevcuttur ve be
lediyeler çok zarara uğramışlardır. Zararı giderici 
herhangi bir teşebbüs var mıdır? Yoksa bu zararı gi
derici tedbirleriniz ne yönde olacaktı? Ne düşünül
mektedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî 22.4.1985 

Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-1245 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.4.1985 gün ve Gen. Sek. 7/489-3202-12657 
sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Ba
lıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in, elektrik 
dağıtım tesislerinin Türkiye Elektrik Kurumuna 
(TEK) devredilmesi nedeniyle belediyelerin zarara 
uğradığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevap aşağıda sunulmuştur. 

Elektrik hizmet ve tesislerinin tek kuruluşta top
lanması ve tek elden yürütülmesi amacıyla TBMM'nce 
kabul edilen 2705 sayılı Kanun, 11 Eylül 1982 tarih 
ve 17809 sayılı "Resmî Gazetede yayınlanarak aynı 
gün yürürlüğe girmiştir. 2705 sayılı Yasanın yürür
lüğe girmesinden önce, belediye sınırları içerisindeki 
elektrik dağıtım şebekeleri çeşitli kaynaklardan yarar
lanılarak belediyelerce tesis edilmekte idi. 2705 sayılı 
Kanun gereğince belediyelerin mal varlıklarından 
elektrik hizmetine ilişkin bölümleri bütün hak ve 
borçları ile birlikte TEK'e devredilmiştir. 

Söz konusu Yasanın geçici 2 nci maddesi TEK'e 
devredilecek mal varlıklarının devir esaslarını belir
lemektedir. Bu madde uyarınca devir işlemleri; Ba
kanlığım, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, devreden 
kuruluş ve TEK'den seçilen birer üyeden oluşan de
vir kurullarınca yürütülmüştür. Kanunun bu madde
sine göre devir kurulları, devredilen mal varlıkları-
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nın bedellerini tespit ederken defter kıymetlerinden 
ayrılması gereken amortismanları tenzil eder. Amor
tisman süresi dolan veya defter kaydı bulunmayan 
mal varlıkları için, devreden taraf herhangi bir bedel 
ve hak talep edemez. TEK'e devredilen mallardan 
bedelsiz (hibe) olarak edinilmiş olanların da, Kanu
nun bu hükmü gereğince TEK'e bedelsiz devredile
ceği açıktır. 

Elektrik dağıtım hizmetlerinin yürütülmesini üst
lenmiş olan TEK'in daha iyi hizmet vermesinin, ev
velce belediyede olan elektrik hizmetlerine ilişkin im
kânların da TEK'e bırakılması ile mümkün olabile
ceği izahtan varestedir; Defterde kaydı olmayan hibe 
malların TEK'e bedelsiz olarak devredilmesinin bele-
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diyeleri zarara uğratması düşünülemez. Zira hibe 
mal, elektrik hizmetinde kullanılmak üzere belediye
ye bağışlanmış ve elektrik hizmetlerinde kullanılmak 
üzere TEK'e devredilmiştir. Elektrik hizmetlerinin 
yürütülmesi belediyeden TEK'e geçmiş olduğuna gö
re, hibe malın amacına uygun kullanılması ancak 
TEK'e devri ile mümkün olmaktadır. Belediye ise 
artık elektrik hizmetini yerine getirmediği için zarara 
uğrama durumu söz konusu olamaz. 

Bilgilerinize arz ederim 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

• • * 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim 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. — İzmir Milletvekili Işılay Şaygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/302) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlanndan bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, tasfiye 
»halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

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

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

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

17. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin, 
Balıkesir İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) 

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



18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'rn, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

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

20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin eJk görevlerine ilişkin Başa'bakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

21. — Zonguldak Milletvekili hu Vardal'ın, hâkim 
ve savcıların naklen yapılan atamalarına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) 

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 Hükmün
de Kararname 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 Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Klanun Teklifi ye 
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 Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1985) 

X 4. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (l/659> 
(S. .Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

5. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 43 üncü 
Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/672) (S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

6. — 3.1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardım
laşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/664) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

7. — 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) (İS. Sayısı : 281) (Dağıtma ta
rihi : 17.4.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 


