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III. — YOKLAMA _ 246 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 246 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 246 
1. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan'ın, 

tütün ekicilerinin meseleleri hakkında gündem 
dışı konuşması 246:247 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankam'ın Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek
okulu mezunlarının sorunları hakkımda gün
dem dışı konuşması 247 

3; — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlutıun, ülkemizdeki çok değişik model ve 
markalı kamyon, otomobil, traktör, inşaat ve 
yol makinelerinin sakıncaları hakkında gün
dem dışı konuşması 247:248 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması 248 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar ve 23 arkadaşının, Libya'da çalışan işçile
rimizin yaşam sorunları ve Türk Hükümeti-

Sayfa 
nin bu sorunlara bakış açısı konusunda Ana- , 
yasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad- m 

deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/13) 248:249 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 250,270 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 250 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatıma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/507) 250 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir teca
vüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yap
tığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
rözlü soni önergesi (6/501) 250 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
özlü soru önergesi (6/544) 250 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/622) 250 
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5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman De-

mirtaş'ın, Hatay ili çiftçilerinin Zinaaıt Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 250 

6. — Konya Milletvekili Salim Brel'in, İs
tanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüs
leri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/559) 250 

7. — Konya Milletvekili, Salim Erel'in, An
kara, İstanbul, izmir ve Bursa illerinde yapı
lacağı belirtilen toplu taşıma sistemlerine iliş
kin Başbakandan öszlü soru önergesi (6/560) 250 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/561) 250 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin cevabı (6/567) 250:251 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaht-
oğlu'nun, Uçak Servisi AJŞ.'ndeki bazı yö
neticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü* soru önergesi (6/576) 251,254:256 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbant-
oğlu'nun inşaat ve tesisat malzemeleri fiyat-
larmm kontrolüne ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanı ismail Safa Giray'm 
cevabı (6/639) 252 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banıtoğlu'nun, Erzurum - Kars deprem konut
larının kesinlhesabınia ait bazı bilgilere ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/640) ,252 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut . 
Arıkan'ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/641) 252 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sioru 
önergesi (6/642) 252 
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15. — Edirne Milletvekili Türkân Tur

gut Arıkan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini 
Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/643) 252 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/644) 252 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İş
letme Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 252 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/646) 252 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti-
daret Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 252 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 252 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 252 

22. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, MC Donald ıs Firmasınca üretilen 
hamburgerlerin yurdumuzda satılması için te
şebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 252 

'23. — Edime Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 . 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/651) iSl 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/652) 253 
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25. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/653) 253 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/654) 253 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve tskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm cevâbı (6/656) 253:254 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/657) 256 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 256 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
takan Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 256 

31. — Edirne Milletvekili "Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerime ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 256 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/670) 256 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
İşkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 256 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
üişkin Devlet Bakanı* ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 256 

| Sayfa 
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 

j Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi <|6/673) 256 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesii (6/674) 256 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl-

I lan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
I İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 256 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 

I giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba-
I kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/676) 256 
39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

I Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geiiştir-
I me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş

kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın-
I dan sözlü soru önergesi (6/677) 256 

I 40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/678) 256 
41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

blantoğlu'nun, kamu kururu ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 256 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça

lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
I dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/680) 256 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti

bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 257 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 

Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin-
I den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/682) 257 
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45. — istanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

46. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir^in, Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/597) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/598) 

48. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, 
Sümerbanik Defterdar FaJbrükasmdaki işçilere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/685) 

51. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Libya'daki bir firmada çalışan Türk işçi
lerinin yurda getirilmesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/687) 

53. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'm, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında 
işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/688) 

54. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 

Sayfa 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

Sayfa 

257 

.56. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 

57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 

58. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/693) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 

60. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/609) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına iliş
kin İçişleri Bakanından sözİü soru önergesi 
(6/610) 

63. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 

64. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/613) 

65. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yol
suzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
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258 
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Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

66. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/616) 

67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in,"*Güney Anadolu Projesi nedeniyle yo
ğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/621) 

68. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker* 
in, İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, konut kredisinden faydalanan 
vatandaşların korunması için alınan tedbirlere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/630) 

71. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 

72. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli 
bir spikerin Diyarbakır Radyosuna tayin edil
me nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/634) 

74. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

Sayfa 
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75. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 

Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzu
rum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 260 

76. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifi
kasyon çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/637) 260 

77. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/638) 

78. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygın
laştırılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/663) 

79. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombi
nası ile Çimento Fabrikası inşaatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/664) 

80. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

260 

260 

260 

260 

270 B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın' 
m yazılı cevabı (7/1035) 270:271 

VI. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 260 

1. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Tür
kiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
daki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/741) (S. Sayısı: 417) 260:270 

» » • • < « 
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h — GEÇEN Tl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarslan, İçel Mil

letvekili 'Mehmet Kocabaş'ın 26.3.1986 günkü 84 ün
cü Birleşiminde yaptığı konuşma üzerine basında yer 
alan ve kendini ve ailesini ima eden yorumlar, 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın, ekonomik sorunlar, 
işsizlik ve işe alımlar; 

Konularında gündem dışıı birer' konuşma yaptılar. 
Başbakan Turgut özal'ın 9-14 Nisan 1986 tarih

lerinde Hindistan'a yapacağı resmî ziyarete katılacak 
olan milletvekillerine dair Başbakanlık tezkeresi ka
bul edildi. 

Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İz
mir Ticaret ve Sanayi Merkezi yapımının üstlenili-
şine ilişkim ı(j6/580), 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul İlin
deki bazı belediyelerin semt ve mahalle pazarlarını 
kaldırma kararı aldığı iddiasına ilişkin, (6/627) ve 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Üsküdar -
Eminönü seferini yapan Şehit Karaoğlan'oğlu Vapu-
rundaki intihar olayına ilişiklin (6/581); 

Sözlü sorularına İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut 
cevap verdi, soru sahipleri de cevaplara karşı görüş
lerini açıkladılar. 

İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Adana Miîletivekili Cüneyt Canver'in (6/501); 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli okluklarından; 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 

(6/544):, 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/622), (6/576), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/567), '(6/632), 

(6/638), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/641), 1(6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (15/646), 
(6/647), (6/648), (6/651), 1(6/652), (6/653), (6/654), 
(6/656), (6/657), (6/658), (6/659), (6/660), (6/670), 
(6/672), (6/673), (6/674), (6/675), (6/676), (6/677), 
(6/684), 06/685), (6/689), (6/690), {6/691), (6/692), 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/687), 
Adana MillötJvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), 

TANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Mah'mud Alltunakar'ın 
(6/634), 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 
a'nın (6/636), (6/637); 

Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/623), 

Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Stökmenoğlu' 
nun (6/6112); 

Sözlü soruları, soru sahipleri görevli oldukların
dan, 

Konya Milleövekili Salim Erel'in (6/559), (6/560), 
(6/561), 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/650), 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/597), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
(6/610), 

(İstanbul Miılletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
'Balıkesir Milletvekili Davut Aıbacıgil'in (6/616), 
Diyarbakır Milletivökili Şeyhmus Bahçeci'nin 

(6/630), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631); 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/639), (6/640), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/6812); 

Sözlü sorulan, soru sahibinin aynı birleşimde gö
rüşülmüş başka s'orusu bulunduğundan, 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/589), 
l'çei Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635); * 
Sözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak 
üzere, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sükmenoğlu' 
nun (6/609), 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
İstanbul MiMetVekilü Reşit Ülker'in (6/626); 
Sözlü soruları, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/587) 
sözlü sorusu, soru fsahibi ikinci cevap gününde de 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 
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6..12.1983 Tarihli ve 2669 sayılı Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına 'Dair Kanun Tasarısı (1/747) (S. 
Sayısı : 418) üzerindeki «görüşmeler tamamlanarak 
tümünün kabul edildiği ive kanunlaştığı açıklandı. 

11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 'Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve lBir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının '(1/741) (S. Sayısı ]: 417) görüşülmesi, ko
misyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadık
larından ertelendi. 

Sinop Milletvekili Barış Can ve 90 Arkadaşının, 
13.5.1971 Tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa; Millî Savunma •(İçişleri 

Tasarılar 
il, — 27 Temmuz 1984 Tamahla Dünya Posta Bir

liği (Kuruluş Kanunu ıH 1 inci Ek Protokolünüm Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/754) (Bayındırlık, İmar, Ulaştuma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.4.1986) 

2. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesi
ne İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/755) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.4.(1986) 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 12 Ar

kadaşının; 5434 sayıilı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun »18.1.1979 Tarih ve 2177 sayılı Kanunla De
ğişik 64 üncü Maddesinin (e) Fıkrası ile 65 inci Mad
desinin DeğiştMmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/326) 
(Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş >tarihi : 1.4.1986) 

Tezkere 
1. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-

oğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

2 . 4 A 1986 O : 1 

I ve Plan ve IBütçe komisyonları mütalaaları) ve Ada
let komisyonları raporları 1(2/187) (S. Sayısı : 419) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak komisyon rapo
ru kabul ©dildi ve kanun teklifinin reddedildiği açık
landı,; 

3 Nisan il986 Perşembe ıgünü saat 15.00'!te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal Özbilen Mehmet Üner 
Kâtip Üye 
Adıyaman 

[ Arif Ağaoğlu 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/997) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1986) 

Raporlar 
1. — 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ku

rumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesi
nin Değiştir ilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
'Bütçe Komisyonu Raporu »(1/745) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3.4.1986) (GÜNDEME) 

2. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(Dağıtma tarihi : 3.4Jİ986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul 'Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

•ra Televizyonunda gösterilen bir filime ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.4.1986) 

Yazılı Soru Önergesi 
'1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bamtoğlu' 

nun, Erzurum İlindeki bazı bölge müdürlüklerinin 
başka 'illere nakledileceği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.4.1986) 

II. — GELEN KAĞITLAR 
3 . 4 . 1986 Perşembe 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Cemâl özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Tüfkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan'ın, tütün 

ekicilerinin meseleleri hakkında gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Gündem dışı taleplere söz vereceğim. 
Sayın Muzaffer ilhan, tütün ekicilerinin konuları 

hakkında söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın İlhan. 
MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli milletvekilleri; konuşmama baş
lamadan önce yüce Meclisi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Ege Bölgesinde yapmış olduğum ziyaretlerimde; 
Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa illerinde yap
mış olduğum seyahatlerimde ve diğer bölgelerde va
tandaşlarla yaptığım görüşmelerde, tütün ekicilerinin 
perişan durumda olduklarını gördüm. 

Sayın milletvekilleri, tütün piyasasının açılışından 
evvel tüccar tarafından, (A) grad tütünler için kilosu 
2 300 liraya kadar satın alma bağlantısı yapılmıştır. 
Tekelin alım şeklini değiştirerek, (A) grad, (B) grad, 
kapa ve kırık olmak üzere, Ege tütün piyasası, (A) grad 
için 1 750, (B) grad için 870, kapa için 360 ve kırık 
için 60 lira fiyatla açılınca; (A) grad tütünler için da
ha önceden bağlantı yapan tüccar tezkereleri geri 
vermiş; 10 balyada 2 balya olmak üzere yüzde 5 ıs
karta çıkarmış ve ortalamasını 1 300 liraya getirmiş
tir. 1 300 liradan satın aldığı tütünü de henüz teslim 
almamakta; tütünler hâlâ köylünün elinde bekletilmek
tedir. 

Tütünü 30 Marta kadar teslim alınıp, parası öden
meyen üretici, Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

borcunu ödeyemeyerek, gecikme faizi ödemek zorun
da kalmaktadır, yüzde 40 faiz ödeme durumundadır. 
Tütün ekicisi çok güç durumda bulunmaktadır. Yeni 
ekim zamanı gelmiştir; ama hâlâ ekim ve dikim ya
pamamaktadır. 

Merkez Bankası reeskont kredisiyle desteklenen 
tüccar, köylüden aldığı tütünün, parasını ödemeden, 
ödemiş gibi göstererek, nakliyesini almakta; Merkez 
Bankası emanet depolarına konan tütün için bedeli 
kadar ve yüzde 15 faizli reeskont kredisi alarak, faizli 
krediyle alıma devam etmektedir. Düşük faizle des
teklenen ve sınırsız kredi limiti olan tüccara, sınırlı 
kredili, malı ipotekli ve yüzde 40 faiz ödeyen üretici 
peşkeş çekilmekte ve o tütün üreticisinin içler acısı 
durumu devam etmektedir. (A) grad tütünü 1 300 li
raya alan tüccar, ihraç fiyatı 4,40 dolar olduğuna 
göre 4,40 x 645 = 2 838 lira kazanmaktadır. Ayrıca, 
1 300 liraya aldığı tütünden ise, 1 538 lira kâr et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, 13 ay emek verip masraf eden 
tütün yetiştircisinden daha çok kazanan tüccarı, bu
güne kadar bu derece destekleyen hiçbir hükümet gö
rülmemiştir. Ayrıca tüccara bu derece büyük kâr meb
lağı hiçbir dönemde kazandırılmamıştır. Tütün ekicisi 
endişelidir ve ıskarta tütünler tüccar tarafından «Su 
çürüğü» adı altında alınıp ambarlanmaktadır. İşe ya
ramaz diye alınanlar ise, (A) grad bağlantı yapılan 
tütünlerdir. Çiftçi, harman üstü olarak ilan edilen 
düşük taban fiyat alımıyla zarara sokulmaktadır. Çift
çiden mal çıktıktan sonra, devletin taban fiyatları ani
den yükseltmesiyle desteklenen aracı ve stokçu tüccar 
ise, hükümet eliyle zengin edilen zümreler arasındadır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Zeytin ve zeytinyağında da durum aynıdır; 640 Ura 
fiyatla Tariş tarafından alınmakta olan tenekeli zey
tinyağının kilosu ise 1 200 liraya satılmaktadır. Bu 
arada, hükümet eliyle 560 lira kazanan, çıkarcı tüccar; 
ezilen, horlanan, itilen - karısının nikâhı hariç - ve
rimli 100 - 150 dönüm tarlası ipotek edilen ise, çiftçi 
olmaktadır. Üreticinin, kontrollü projeler karşılığı ala
cağı yüzde 3 8 - 4 0 faizli tarım kredisi, limiti 1,5 mil
yon lira olmak üzere verilirken; şirketin şirkete kefil 
olması suretiyle 50 milyar lira kredi alan tüccar ve sa
nayici mevcut iken, uygulanan ekonomik sistemin de 
yardımı ile, çiftçi, ezilmeye devam edilmektedir. Eğer 
bu ezilmeye bir son verilmez ve masrafları da dahil 
olmak üzere, üretenin eline, alıp satandan daha az 
para geçerse, üretim, durma aşamasına ve kendi 
kendine yeten ülkemizde, gıda maddesi ve sigara ithal 
eden ülke durumuna gelir. 

Hükümetin bu konulara kısa zamanda eğilmesi te
mennisi ile huzurunuzdan ayrılırken, yüce Meclise say
gılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokul mezunlarının 
sorunları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Türkân Turgut Arıkan, Trak
ya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarının 
sorunları ve öneriler konusunda gündem dışı söz is
temişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

(TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Trakya Üniversi
tesi Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletmeciliği me
zunlarının sorunlarını dile getirmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Trakya 
Gümrükleri Başmüdürlüğünün işbirliği ile ilk defa 
1983 - 1984 döneminde, gümrük işletmeciliğ konu
sunda öğretime başlamıştır. Okulun öğretim eleman
ları, üniversite ve Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü 
tarafından karşılanmıştır. 

Sayın Ulusu döneminde; Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı 1984 - 1985 öğretim yılında ikinci sımflarda 
40 öğrenciye, birinci sınıflarda ise 20 öğrenciye burs-
vereceğini taahhüt etmiştir. Öğrencilere, 1984 yılı yaz 
aylarında staj notu üzerinden burs verilmek üzere 
staj da yaptırılmıştır. Daha sonra, ikinci sınıflara burs 
verilmeyeceği; ancak özel bir sınavla işe alınacakları 
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sözü verilmiştir. Nitekim, Maliye ve Gümrük Bakam 
Sayın Kurtcebep Alptemoçin, Kapıkule incelemeleri sı
rasında öğrencilere aynen «Siz okulunuzu bitirin, si
zin için özel bir sınav açarak iş imkânlarını ve istihdam 
konusunu hallederiz» demiştir. Gazetenin kupürü bu
radadır. 

1985 yılında Gümrük İşletmeciliği Bölümünden 54 
öğrenci mezun olmuştur. Eylül 1985 ayında Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına müracaat eden gençlere, işe 
alınma ve sınavlar konusunda 657 sayılı Kanun gere
ğince gazetelerde gerekli duyuruların yapılacağı bil
dirilmiştir. Daha önce, öğrencilerin burs mağduriyeti
ni karşılamak üzere özel bir sınav açılarak istihdam so
runlarının çözülmesi konusunda söz verildiği halde, 
görüyoruz ki, bakanlık bu gençlere 657 sayılı Kanun 
çerçevesinde ve herkese açık bir sınavla işe girebile
ceklerini açıklamıştır. Bu gençlerin, diğer fakülte me
zunlarıyla brilikte sınava girmeleri halinde, kazan
maları şüphelidir; zira, hukuk, iktisat, işletme, siyasal 
bilimler fakülteleri mezunları, programları nedeniyle, 
özellikle hukuk ve ekonomi konularında bu gençleri 
geride bırakabilirler. Bu gençler özellikle gümrük iş
letmeciliği konusunda yetiştirildiklerine göre, bu spesi
fik alanda işe alınmada bir öncelik verilmesi, hem 
işin etkinliği, hem de okulun açılma amacı bakımın
dan zorunludur. 

Gençlere, devletin bir bakanı ve genel müdürü söz 
vermiştir. Vatandaş Partisi olarak diyoruz ki, dev
letin bir bakanı bu sözü vermişse, söz yerine getiril
melidir. Vatandaş Partisi olarak diyoruz ki, bir taraf
ta gümrük işletmeciliği konusunda gençlere beceri ka
zandırıp, mezuniyetten sonra; «Kendi işini kendin 
kur» dememiz ne devlet anlayışına, ne de hakkani
yet ölçülerine sığar. Bu gençleri uyutmaya, oyalamaya, 
gereksiz ve boş yere umutlandırmaya hiçbirimizin 
hakkı yoktur. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımızın 
konuya ciddiyetle eğileceğine ve bu gençlere sahip çı
kacağına inanıyorum. Sayın Bakanın konuyu çözüm
lediğini öğrendiğim an, kendisini ilk kutlayacak olan
lardan biri ben olacağım. Bu umutla, yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
ülkemizdeki çok değişik model ve markalı kamyon, 
otomobil, traktör, inşaat ve yol makinelerinin sakın
caları hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Memleketimizdeki çok marka ve 
modelde kamyon, binek oto, traktör ve inşaat yol ya
pım makinelerinin bulunmasının sakıncası üzerinde 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu söz istemiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. Yine kürsüyü işgal ettiğim için özür dile
rim; fakat isterdimki sayın hükümetimiz ve özellikle 
de Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız da burada ol
sunlar; ama konuşmamı herhalde tutanaklardan izle
yeceklerdir. 

Bugün ülkemiz için hayatî önemi olan ve çok bü
yük sorun teşkil eden bir konudan söz edeceğim. Bil
miyorum, bence önemli olan bu konu sizce de önemli 
midir? 

Memleketimizde çok değişik marka ve modelde 
binek oto, kamyon, traktör ve inşaat ve yol yapım 
makinesi vardır. Sanıyorum bunun yarattığı sorunlar 
düşünmeye değer niteliktedir. Ülkemizde, yaklaşık 
-bilenleriniz vardır muhakkak, bilmeyenler için söy
lüyorum- 70 değişik markada binek oto, 53 muhtelif 
marka kamyon, 30 değişik markada traktör ve 16 
muhtelif markada inşaat ve yol yapım makinesi var
dır. Son zamanlarda ithalata kapılar açılınca, Japon 
marka oto, traktör ve yol yapım makineleri de gel
meye başlamıştır. Şu anda bunların kaç çeşide yüksel
diğini de herhalde ilgililer bize söylerler. Halbuki bu 
otolar ve makineler ülkemizde yapılmaktadır. Hali
hazırda 6 imalatçı firma 11 tipte küçük ve büyük kam
yon, 3 imalatçı firma 8 tipte otomobil, 10 imalatçı 
firma 20 tipte traktör ve bir firma da (Çimsetaş) tek 
tip iş ve yol yapım makinesi imalatı yapmaktadır. 
Tabiî, memleketimizde yapılan bu işlerden dolayı övü
nüyoruz; ama bu kadar çeşitteki vasıta, tarım, inşaat 
ve yol yapım makinesi bulunmasının, servis, bakım, 
onarım ve yedek parça konularındaki sorunları da 
olacaktır. Giderek bu sorunların, Türkiyemizi bir ara
ba, inşaat ve yol bakım makineleri mezarlığı haline 
getireceğini de düşünmemiz gerekmektedir. Bu sorun
lar meydanda ve giderek de artacağı gün gibi aşikâr 
iken, hükümetimiz serbest rekabet ekonomisine özen-
mekte, bu konularda ithalatın sınırlandırılmasını müm
kün görmemekte ve yukarıdaki mahzurları, tüketici
nin bilinçlendirilmesi suretiyle bertaraf edebileceğini 
hayal etmektedir. Rekabete açılacak Türk Otomotiv 
Sanayiinin, fiyat ve kalite yönünden olumlu gelişme
lere yol açacağını ve ithalatı kısacağını ileri sürerek, 
hem kendisini hem de bizleri avutmaktadır. Şimdiye 
kadar, hangi imalatımız fiyat ve kalite yönünden ithal 
malından üstün oldu, ithalat serbestliği hangi yerli 
malı hizaya getirdi? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hepsini hizaye getirdi. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İnşallah... 
Ulu Önder Atatürk, «Yerli malı kullan» haftası 

ilan etmişti... Ne oldu; hani bunun devamı? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Tarihe mal oldu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Hükü

mette bu kafa, tüketicide de bu tutku (yani dış mallara 
olan tutku) varken, ne desek boş, ne yaparsanız da 
boş. 

Bizim endişemiz şudur: Türkiye, bugünden itiba
ren, bir araç mezarlığı haline gelmiştir. Zararın ne
resinden dönülse kârdır. 

Hükümeti, bu konuyu düşünmeye davet ediyorum. 
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 
arkadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin yaşam so
runları ve Türk Hükümetinin bu sorunlara bakış açısı 
konusunda Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/13) 

BAŞKAN1— Gündeme geçiyoruz 
Bir Meclis araştırma önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Libya'da çalışan işçilerimizin yaşam sorunları ve 

Türk Hükümetinin bu sorunlara bakış açısı ile ilgili 
bir Meclis Araştırması açılmasını Anayasanın 98, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca talep 
etmekteyiz. 

Gereğinin yapılmasını arz eder, saygılar sunarız. 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Mehmet Hayri Osmanlıoğlu Muhteşem Vasıf Yücel 
Gaziantep Zonguldak 

Metin Üstünel 
Adana 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Sururi Baykal 
Ankara 

Tülay öney 
istanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakir 

Enver özcan 
Tokat 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Salim Erel 
Konya 
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Fikret Ertan 
izmir . 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Edip özgenç 
İçel 

Durcan Emirbayer 
îzmir 

Ali Rıdvan Yıldıran 
(Tunceli 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

İsa Vardal 
Zonguldak 

1984 - 1985 yılları boyunca Libya'da, özellikle 
Kozanoğlu - Çavusoğlu "şantiyelerinde çalışmakta olan 
işçilerin yaşadığı dram basında ve kamuoyunda bü
yük yankılar uyandırmıştır, işverenin «Gem almaz» 
hırsı binibir güçlükle Libya'ya giden ve orada bek
lentilerini gerçekleştiremeyen bu kimseleri âdeta bir 
işkence ile karşı karşıya bırakmıştır. 

işçilerin başlangıçta her şey yolundayken bile al
dıkları paraları Türkiye'ye transfer etmekte karşılaş
tıkları güçlükler herkesin malumudur, işçilerin aile
leri daha o zamandan borç - harçla yaşamaya itil
mişlerdir. Libya'nın yaşadığı petrol gelirleri krizini-ı 
de etkisiyle işlerin bozulmasından sonra, işçiler gerek 
işveren, gerekse hükümet tarafından tam bir umur
samazlıkla sahipsiz bırakılmışlardır, işveren soruna 
çözüm bulmak için Türkiye'ye geldiğinde umduğunu 
bulamamış, tam tersine iflasının istendiğini öğrenmiş
tir. Libya'daki sorunların bundan sonraki muhatabı 
hükümet olmuştur. 

Bu olaylara, hükümetin yaklaşımı ilginçtir. Hü
kümet, 3.5 milyar dolarlık bir pazarı öne sürüp söz 
konusu şantiyelerde çalışan yaklaşık 650 işçiyi ve on
ların Türkiye'deki 5 bini aşkın yakınını tümüyle göz
den çıkarmış gibidir. Onlar için önemli olan, işve
rene verilen iki bankanın yaklaşık 40 milyon dolarlık 
teminat mektubunun nakde çevrilmemesini sağlamak 
ve işverenin Libya'daki mal varlığını korumak ol
muştur. Türk Hükümet yetkililerinin Libya'ya, Libya 
yetkililerinin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler sırasında 
öncelik sürekli olarak işçilere değil, teminat mektup
ları mal varlıkları ve işverenlerin çıkarlarının korun
masına verilmiştir. 

işçiler, işverenin Libya'yı terkettiği 26.10.1984 ta
rihinden, 13.5.1985 tarihine kadar Türkiye Cumhuri-
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yeti Devleti ve onun icra organı olan hükümetin ken
dileriyle ilgileneceklerini, sorunlarına çözüm bulacak
larını umup, tüm güçlüklerle, yaşadıkları açlık ve se
falete rağmen çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu çalış
malar, iş malzemesinin ve gıda maddelerinin tümüyle 
tükendiği 13.5.1985 tarihinde sona ermiştir. Hüküme
tin bakış açısı doğrultusunda Libya'daki dış temsilci
liğimizin de ilgisizliğiyle işçilerin yaşantıları insanca 
yaşama koşullarından uzak, «temerküz» kamplarında
ki yaşantıya dönmüştür. Hayatta kalabilmeleri için ge
rekli ofeın ilk gıda maddelerini ancak Yunanlı, Afgan
lı, Libyalı, Pakistanlı, Koreli, Mısırlı işçilerin yardım
larıyla sağlayabilmişlerdir. Tek yönlü beslenme ve 
ağır yaşam koşulları nedeniyle fizyolojik bozukluklar 
başgöstermiş, bazı işçiler aklî dengelerini yitirmiş ve 
en son olarak da üç işçi canından olmuştur. 

Özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanınm Libya nez-
dindeki tüm girişimlerinin teminat mektuplarını kur
tarma amacına yönelik olması, bu amaçla Libya'ya 
gitmesi, hükümetin, önceliği işçilere değil, banka ve 
firmalara verdiğinin açık göstergesidir. 

işçi sorunlarına bakış açısı belli olan hükümetin, 
kendi haline bırakıldığı takdirde söz konusu işçilerin 
sorunlarına çözüm getirebileceği düşünülemez. Ne var 
ki, sorun insan hakları ve ulusal saygınlığımızı doğ

rudan ilgilendiren bir konudur. Meclisin bu konuda 
sessiz kalması beklenemez. Tersine yüce Meclisin ko
nuya eğilmesi sorunun çözümünü kolaylaştırabilir. 
Meclis araştırması, her şeyden önce bütün bu söy
lenenlerin doğruluk derecesini ve sorunun tüm boyut
larını ortaya koyacaktır. Daha önemlisi ortaya çı
kacak gerçekler, Libya dramının başka bir ülkede ya
şanmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına imkân ve
recektir. Türkiye'nin dış saygınlığının korunması, in
san haklarına ve işçi haklarına saygılı bir ortamın ya
ratılması ve hükümetin dikkate davet edilmesi ancak 
yüce Meclisin konunun üzerine cesaretle gitmesine 
bağlıdır. 

Bu düşüncelerle Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması 
açılmasını diliyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Meclis araştırması önergesi, gündemde yerini ala
cak; ancak, Meclis Araştırması açılıp, açılmaması ko
nusundaki karar öngörüşme sonunda belirlenecektir. 
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V. — SORULA 

A) YİAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in sorusu, soru sahibinin izinli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Ûzel'-
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Nuri Üzel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'-

ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili Ab
durrahman Demirtaş'ın sorusu, soru sahibinin görev
li olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstan
bul Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile ya-

VE CEVAPLAR 

pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Seker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'in Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Erel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine izin 
verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekecinin cevabı (6/567) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 
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Ege'nin hemen hemen her yerinde tütüncülük ya
pıldığı halde, Uşak tli Eşme İlçesi köylerine de tütün 
ekimi yaptırılmaktadır. 

Bu ilçemizin 66 köyü olduğuna, 7 köy hariç tü
münde tütüncülük yapıldığı ve bu 7 köyün de ayrı 
yerleşme mahallînde olduğuna göre : 

1. Bu 7 köyümüze tütün ekimine niçin müsaade 
edilmemektedir? 

2. Bir ilçenin 66 köyünün aralarında bulunan bu 
7 köyün toprakları mı çok değişiktir? 

3. Bu 7 köyümüzün Bakanlıkça bir cezası mı 
vardır, eğer cezası varsa müebbet midir? 

4. Bu 7 köye, bundan sonra olsun, tütün ekimi
ne izin vermeyi ve ilçenin diğer köylerinden ayırma
mayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uşak 
Milletvekili Sayın Yusuf Demir'in sözlü sorusunun ce
vabını arz etmek için huzurunuzdayım. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
geçici 1 inci maddesi uyarınca, 1969 - 1972 yılları ara
sında yapılan tütün üretim alanlarının genel tespitle
ri sırasında, adı geçen ilçenin 45 köyünden talep gel
miştir. Bu köylerin durumu incelenerek tütün ekim 
izni verilmiştir. Diğerlerinden herhangi bir talep gel
mediği için, o köylerdeki tütün üretimi yasaklanmış
tır. Bilahara 1803 sayılı Af Kanunu ile, tütün ekmek 
isteyen üreticilere bir yıllık itiraz hakkı tanınmış; bu 
süre içinde de müracaat eden 15 köy incelemeye alı
narak, bunlara da izin verilmiştir. Müracaat etmemiş 
olan diğer köyler ise, yine üretime kapalı tutulmuş
tur. Dolayısıyla Eşme İlçesinde tütün üretim yasağı 
içerisinde kalan köyler, az önce belirtilen her iki tes
pitte de ekim izni talebinde bulunmayan köylerdir. 

Şimdi ise, geçmiş yılların programsız üretiminden 
dolayı, ambarlarda asgarî beş ilâ yedi yıllık stok mev
cuttur. Bir yandan mevcut stokların eritilmesine, bir 
yandan tütünde arz ve talep dengesinin kurulmasına 
çalışılırken, yeni ekim sahalarının açılması düşünül
memektedir. Nitekim, Millî Tütün Komitesinin tavsi
ye kararları üzerine, Bakanlıklararası Tütün Kurulu
nun da kararı bu yöndedir. Mevcut stoklar eritilip, 
üretim, iç tüketim ve ihracat dengesi kurulduğu ve 
kalite yükseldiği takdirde, elbetteki, ekim talepleri 
ve üretim alanları yeniden incelenecektir. 

Değerlendirmelerimiz, tamamen objektif bir görüş
le ekonomik verilere göre yapılmakta, memleketimiz 
tütüncülüğünün gelişmesine ve tütün üreticisinin alın 
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terinin en iyi şekilde korunmasına büyük hassasiyet 
gösterilmektedir. Aksi takdirde, aşırı ve kalitesiz tü
tünlerden müteşekkil stok birikimi, memleketimiz eko
nomisine fayda yerine yük getirmekte, bunun menfi 
sonuçları da, üreticiye yansımaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Yusuf Demir. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlarım; sorumu cevaplayan sayın baka
nımıza teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, bir ay önce Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımız, yine Uşak'ın iki ilçesinin tütün 
ekim müsaadesine ait sorularımı cevaplandırmışlar ve 
kendilerine sadece teşekkür etmiştim; zira, iki ilçenin 
tüm köylerine, tütün ekimi için müsaade isteniyordu. 
Sayın bakan da, «Bu köylerin müracaatları yok» de
diklerinden dolayı cevap hakkımı kullanmamıştım. 

Bugünkü soru önergem, ilçenin bütün köyleri ile 
ilgili olmayıp, ayrıcalık yapılan bir kısım köylerinin 
acıklı durumları ile ilgilidir. Aslında Uşak İli Eşme İl
çesinin 7 köyünden başka, Uşak merkez köyleri ile 
Banaz İlçesinde yıllar önce tütün ekimi yapılmış ve 
bölgenin en iyi tütünleri yetiştirilmiştir. Üretimi ço
ğaltmak mı, yoksa azaltmak mı istiyoruz? Elde stoklar 
kalıyorsa bunlara çare arayalım. 

Sayın arkadaşlarım, sorumda da belirttiğim Uşak 
İli Eşme İlçesinde 66 köy olup bunlardan yalnız 7 
tanesine, yani bakanlıkça belli olan bu köylerimize, 
tütün ekim müsaadesi verilmeyişi çok üzücü ve dü
şündürücüdür. 

Eşme'nin bütün köyleri dağlık olup, yalnız hayvan
cılık yapılmaktadır ve ikinci bir gelir kaynağını da 
tütün teşkil etmektedir, 59 köyde tütün ekilirken, sö
zü edilen 7 köyümüze üvey evlat muamelesi yapılma
sını ve cezalarının bitmeyişini anlamak mümkün de
ğildir. 

Sayın hükümetimizden, bu 7 köyümüzü de tütün 
ekim müsaadesinden mahrum etmemesini diler, hepi
nizi tekrar saygı ile selamlarım. 

• BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlü'-

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Erzurum Milletveküi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ulaştırma Bakanından soru
su vardır. 
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Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
11. <•— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'

nun, Erzurum • Kars deprem konularının kesinhe-
sabına ait bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

BAŞKAN — 12 nci sırada Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-

ın, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'

ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu'
nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 77-

(1) 11 inci sıradaki soru 27 nci sorudan sonra 
cevaplandırılmıştır. 
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çare t Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'

ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
ın, Sigorta Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) 

20. — Edirne Milletvekili ^Türkân Turgut Arıkan'
ın, Garanti Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve gh 
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın 14, 15, 16, 
17, 18, 19 ve 20 nci sıradaki sorulan da, aynı sebep
lerle ertelenmiştir. 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 
- BAŞKAN — 21 inci sırada, Konya Milletvekili Sa

lim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Erel?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Yılmaz Hastürk'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'

ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Edirne Milletveki
li Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır, 
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Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-

in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut arıkan'
ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984-1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü, soru önergesi (6/653) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
m, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın 24, 25 ve 
26 ncı sıralardaki soruları da aynı sebeple ertelenmiş
tir. 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
ın, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun 1984 -1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in cevabı 
(6/656) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve îskân Ba

kanı Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

. Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu»nda 1984 
yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı ne
dir? 

a) Varsa, 1983'ten devreden bakiye, 
b) Bütçe ödeneğinden kullanılan, 
c) Verilen kredilerin faiz ve taksitleri, 
d) Bağış, yardım ve diğer gelirler, 
e) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 

Soru 2. Bu fondan, 1984 yılında yapılan harca
maların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Verilen arsa sağlama kredileri, 
b) Verilen teknik hizmet sağlama kredileri, 

i c) Verilen altyapı inşa kredileri, 
d) Kamu teşekkül ve müesseselerine verilen ki-

I ralık konut inşa kredileri, 
e) Verilen diğer konut inşa kredileri, 
f) Tesis, makina ve teçhizat ve işletme kredileri, 

g) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne arsa kredileri, 
h) Bankaca yürütülen işlerden dolayı gerçek gi

derler, 
i) Zorunlu her türlü vergi, resim ve harç, , 
j) Cari giderler, 

I k) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 
tutarları ve fonların adları. 

Soru 3. Soru 1, 2'deki bilgiler 1985 yılı için ne
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Türkân Arıkan tarafından, Yeni 
Yerleşmeler Kredi Fonunun kullanılışıyla ilgili olarak 
yöneltilen sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1 inci soru: «Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunda 
1984 yılında toplanan kaynakların tutarları ayrı ayrı 
nedir? Varsa 1983'ten devreden bakiye?» Bakiye yok
tur. 

«Bütçe ödeneğinden kullanılan?» Yoktur. 
Verilen kredilerin faiz ve taksitleri 112 416 000 li

radır. 
Bağış, yardım ve diğer gelirler yoktur. 
Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmamıştır. 
2 nci soru: «Bu fondan 1984 yılında yapılan har

camaların tutarları ayrı ayrı nedir?» 
Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu, toplu konut kuru

luşları, kamu teşekkül ve müesseseleri, kamu şirketle
ri, kooperatif ve birliklerince kent gelişme ve yerleş
me alanlarında planlanan ve toplu sosyal konut pro
jeleri bütünü içinde arsa alımı, teknik hizmetler, alt
yapı inşası, makine teçhizat, kuruluş, toplu yerleşim 
ve tesislerin işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
1979 yılı Bütçe Kanunu ile oluşturulmuştur. Ancak 
1981 yılı Mart ayında yürürlüğe giren mülga 2487 sa
yılı ve halen yürürlükte olan 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunları ile aynı amaçla hizmetler yürütüldüğünden, 
Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunun faaliyetleri durdu
rulmuştur. 

Bu nedenle soruda yer alan ayrıntılarla ilgili ko
nularda, fondan 1984 yılı itibariyle hiçbir harcama 
yapılmamıştır. 

3 üncü soru: «Soru 1 ve soru 2'deki bilgiler 1985 
yılı içinde nedir?» şeklindedir. 
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Yeni Yerleşmeler Kredi Fonunda 1985 yılında top
lanan kaynakların tutarı: 1984 yılından devreden ba
kiye yoktur. 

1985 yılı bütçe ödeneğinden kullanılan - bütçeden 
bir şey ayrılmadığı için - yoktur. 

Verilen kredilerin faiz ve taksitleri 39 milyon 830 
bin liradır. 

Bağış ve yardım yoktur. 
Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmamıştır. 
Bu fondan 1985 yılı itibariyle de yapılmış her

hangi bir harcama yoktur. 
Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. 
Buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; fonlarla ilgili otuza 
yakın yazılı sorum sözlü soruya çevrilmiş bulunmak
tadır. Sayın bakana, verdikleri cevap için teşekkür 
ediyorum. 

Bana iki rakam bildirdiler; oysa ben bu soruyu 4 
Şubatta sormuştum, bu iki rakamı bildirmek için 50 
gün beklemelerine hiçbir neden yoktu; gereksiz yere 
de Yüce Meclisi işgal etmemiş olur idik. 

Yalnız, anlayamadığım bir nokta var: 1984 yılın
da verilen kredilerin faiz ve taksitlerinden 112 mil
yon lira alınmış, şimdi saptayabildim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bütçeye iade efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Onu anlayamamıştım; tamam efendim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kontro
lüne ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/639) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, 11 inci sıradaki 
sorunuza, Sayın Bayındırlık ve iskân Bakanı şimdi 
cevap vermek istiyorlar; hazır mısınız? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusunu Sayın Bakan ce
vaplandırmak istemektedirler. 

Önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İnşaat ve tesisat malzemeleri fiyatları 
kontrol altına alınamaz mı? İnşaat ve tesisat kartel
lerinin etkinlikleri kınlamaz mı? 

Soru 2. İnşaat ve tesisat malzemesi üreten fir
maların fabrika ve işyerlerinde maliyet fiyat denetim
lerini, (maliyet fiyat analizlerini), maliyet muhasebe
si kuralına göre yaptırmak olanaklı değil mi? 

Soru 3. İnşaat ve tesisat tekellerini serbest re
kabete zorlayıcı tedbirler alınamaz mı? 

Soru 4. Bu kartellerin inşaat sektörünü olum
suz yönde etkileyeceklerini ve ülkede sosyal ve eko
nomik bunalıma neden olabileceklerini uygun bulur 
musunuz? 

Soru 5. Dövizimiz olduğuna göre, lüks tüketim 
maddeleri yerine inşaat ve tesisat malzemelerinin it
hali daha uygun olmaz mı? 

Soru 6. Ayrıca inşaat ve tesisat malzemesi üre
timi için fabrikasyona kredi verilmesi ve kum - ça
kıl imali için konkasör ve elek tesisi kuracaklara 
mozaik pirinci, briket, büz v.s. gibi malzeme ürete
ceklere yardım yapılması olanak dışı mı? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Hilmi Nalbantoğlu tarafından 
bakanlığıma yöneltilmiş olan soruları cevaplamak 
üzere huzurunuzdayım. 

Birinci soru : «İnşaat ve tesisat malzemeleri fi
yatları kontrol altına alınamaz mı? İnşaat ve tesisat 
kartellerinin etkinlikleri kınlamaz mı?» 

Bakanlığımızın Kuruluş Görev ve Esaslarına Dair 
180 ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
de, inşaat ve tesisatla ilgili malzemenin fiyat kontrol 
görevi bakanlığımıza verilmemiştir. Bu, daha ziyade 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Ayrıca, inşaat malzemeleri konusunda kartellerin 
mevcudiyeti ile ilgili bir durum bakanlığımızca tes
pit ve müşahede edilmemiştir. 

ikinci soru : «inşaat ve tesisat malzemesi üreten 
firmaların fabrika ve işyerlerinde maliyet fiyat ve 
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denetimlerini (maliyet fiyat analizlerini), maliyet mu
hasebesi kuralına göre yaptırmak olanaklı değil mi?» 

Yine bizim kuruluş kanunumuza ve bu konuyla 
ilgili diğer kanunlara göre, bu husus bizim bakanlı
ğımızın görevleri arasında değildir. Elbette fabrika 
veya işyerlerindeki maliyet muhasebelerinde bu ko
nular takip edilmektedir. Bildiğiniz gibi, bu konular
da, Maliye Bakanlığı da bilançoları takip etmek du
rumundadır. Esasen serbest rekabete dayalı pazar 
ekonomisinde bu tür denetimlere de gerek yoktur. 
Gerçek kontrol, rekabetle sağlanmaktadır. Bu husus 
da ihale sisteminde vardır. 

Üçüncü soru : «İnşaat ve tesisat tekellerini ser
best rekabete zorlayıcı tedbirler alınamaz mı?» 

2886 sayılı İhale Kanununa uygun olarak, ihti
yaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla, zamanında 
karşılanması, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanma
sı esas alınmıştır. Türkiye'de inşaat ve tesisat konu
larında tekel oluştuğu kanısında değiliz. Böyle bir 
durum tespit edildiğinde, gerekli ekonomik tedbirler 
derhal alınmaktadır. Nitekim, özellikle sıhhî tesisat 
malzemelerinde ve beyaz malda bazı ithalatlar yapıl
mıştır. 

Dördüncü soru : «Bu kartellerin inşaat sektörü
nü olumsuz yönde etkileyeceklerini ve ülkede sosyal 
ve ekonomik bunalıma neden olabileceklerini uygun 
bulur musunuz?» 

Bu sorunun cevabını, 1 inci ve 3 üncü soruların 
cevaplarında açıkladığım kanaatindeyim. 

Beşinci soru : «Dövizimiz olduğuna göre, lüks 
tüketim maddeleri yerine inşaat ve tesisat malzeme
lerinin ithali daha uygun olmaz mı?» 

İnşaat ve tesisat malzemelerinden bazıları - de
min de söylediğim gibi - kalite, miktar ve fiyat yö
nünden ihtiyaç duyulduğunda yurt dışından ithal edil
mektedir ve'edilmeye de devam olunacaktır. 

Altıncı soru : «Ayrıca inşaat ve tesisat malzeme
si üretimi için fabrikasyona kredi verilmesi ve kum -
çakıl imali için konkasör ve elek tesisi kuracaklara, 
mozaik pirinci, briket, büz vesaire gibi malzeme üre
teceklere yardım yapılması olanak dışı mı?» 

Bildiğiniz gibi, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan, bu çeşit yardımlar, eğer ihtiyaç varsa ya
pılmaktadır. Nitekim, şu anda ne kadar kullandıkla
rını tam bilemiyorum; fakat geçen sene özellikle 
tuğlada meydana gelen arz eksikliğini karşılamak 
için, fabrikaların tevsiini sağlamak üzere, Toplu Ko
nut Fonundan kredi verilmiştir. 
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Tabiî bu teşvikler yapılırken, piyasada yeterli ka
pasitenin var olup olmadığına bakılmaktadır. Toplu 
Konut Fonu Kanununda ve yönetmeliğinde, bu ko
nuda kredi verilebileceği zikredilmiş ve bunun tat
bikatı da geçen sene yapılmıştır. Herhangi bir mal
zemede ve özellikle siKişan malzemede; tabiatıyla 
kum - çakıl imali, briket imali gibi, Türkiye'de arzı 
yeterince olan malzemeler de değil, arzında sıkıntı 
olan malzemelerde yeni teknoloji veyahut da yeni 
imalat kapasitesi doğurmak isteyenlerin müracaatla
rı incelenmekte ve karşılanmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam
larım, sayın bakana da verdikleri cevap için teşek
kür ederûm; anoak, 'bazı noktalarda nedense muta
bık kalamıyoruz. 

Şunu da ilk önoe -arz edeydim : Bendeniz soru
mu yazılı sormuştum, uzun süre bekledi, sözlüye çev
rildi; şu kürsüyü-Sayın Artukarslan'ın istememesıime 
rağmen- yine işgal etmek zorunda kaldım, kusura 
kalmayın. 

Bazı malzemelerde, »bana intikal eden bilgilere gö
re, kartel, tröst, veya şirketlerin zımnen anlaşmaları 
neticesi resmî veya gayri resmî, fiyat 'teşekkülleri sap
tanmaktadır; bunu biliyoruz. Bu, nakliyede de ol
makta, otobüslerde de olmakta. ıBelki mömleıketimiiz-
de 'büyük •boyutlarda tröst ve Ikanfceller teşekkül etme
miştir; fakat durum giderek oraya doğru gelişmek
tedir. Bunu vurgulamak istedim. Sayın Bakanımız da 
verdikleri cevapta tabiatlıyla «Bizde böyle bir şey 
yoktur. Biz zaten serbest ekonomi taraftan olduğu
muz için, bunların fiyatına da karışmayız» dediler. 
Ne yazık ki konut yapımı, foiiıassa inşaat malzeme
lerinin fiyatına bağlı olarak, Türkiye'de ya çoğal
makta ya azalmaktadır. Bugün, demir, çimento, ki
reç, karo, kablo, boya, sıhhî tesisat malzemeleri ne 
kadar ucuz olursa, bu malzemeler ne kadar bol olur
sa, inşaatlar da o ölçüde ucuza mal edilip daha çok 
konut yapılacağından, memleketimizdeki konut sıkın
tısı giderilmiş olacaktır. 

'Bunların maliyetlerinin fabrikada veya üretim 
yerinde kontrol edilmesi herhalde iyi olacaktır. Ta
biî hükümet, programı gereği, «'Biz müdahaleci de
ğiliz» der; 'ama «Gel bakalım arkadaş, şu boyaya 
koyduğun gübreyi şu fiyata veriyorum. Sen bu güb
reden ne kadar boya çıkarıyorsun ve bu boyayı ni-
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ye 'beş misli fiyata .satıyorsun?» diye de sormak la
zımdır kanaatindeyim. Yoksa, 200 küsur liraya aldı-
ğı gübreden çıkardığı boyayı 600 - 650 liradan sat
ması lazımken 1 100 liradan satıyorsa, yazlıktır bu 
milletin parasına. 

Sorumda, dövizden bahsettim. Tabiî, dövizimizi 
yararlı yerlere kullanmamız, ve inşaat malzemeleri 
için de döviz tahsis etmemiz gerekir. Hakikaten -'bel
ki de 'arzdan dolayı- inşaat malzemelerinde fiyat yük
selmeleri oluyor; çünkü inşaat mevsimi üç-dört ay
lık 'bir süredir. O sürede arz fazla olmazsa, çimen
toda, demirde, fayansta, boyada, karoda, hatta tüm 
inşaat malzemelerinde bunların satıcıları tabiatıyla 
fiyatları yükseltiyorlar. Nasıl ki, çikıita muz ithal 
edince muz fiyatı düşer veyahut da lavaş kiri (La 
vache quirit) peyniri ithal edince peynir fiyatı düşer 
diye düşünülüyorsa, bence hükümet, inşaat malze
melerinde de 'bu politikayı yürütmeılidir. Hükümetin, 
inşaat mevsiminde, 'bu gibi inşaat malzemelerini it
hal etmesi, sanıran fiyatların yükselmesine de engel 
olur. 

Sayın bakan, '«Bazı konular 'bakanlığımın konu
su değildir» dediler; ama sanıyorum ki, sayın 'ba
kanımız hükümette 'bulunduğu için, Bakanlar Kuru
lunda bunları konu edecek ve bunlara çare buluna
caktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru oevaplandırıilmışıtır. 
28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

BAŞKAN — 28, 29, 30, 31 ve 32 nci sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sorulan, 
İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Sağlar'ın izinli 
bulunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/675) 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonunun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) 

BAŞKAN — 34,35, 36, 37, 38 ve 39 uncu sıralar
daki, Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş
tir. 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/679) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T . C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da-
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nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/680) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 40, 41, 42, 43 ve 44 üncü sıralardaki, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorulan, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Ydk. 
Soru ertelenmiştir. ' 

46. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Ağrı Milletvekili ibra
him Taşdemir'in, Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
48. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-

merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Şişman?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir; 
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49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İsitkrar Fonunun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 49 ve 50 nci sıradaki, Edirne Millet
vekili Türkân Turgut Arıkan'ın, soruları, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

51. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 51 inci sıradaki, İçel Milletvekili, 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, sorusu, Sayın Sağlar'ın izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Lib-
ya'daki bir firmada çalışan Türk işçilerinin yurda ge
tirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/687) 

BAŞKAN — 52 nci sıradaki, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in sorusu, Sayın Üner'in izinli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

53. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan firma 
ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/688) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. « Sayın Nuri Korkmaz?.. Yoklar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
54. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

56. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından. sözlü soru önergesi (6/691) 

57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 • 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
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ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 54, 55, 56 ve 57 inci sıradaki, Edir
ne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, soruları, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

58. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-. 
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 58 inci sıradaki, içel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, sorusu, Sayın Sağlar'ın izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,, bu 
sözlü soruları okuma durumunuz hakkında küçük bir 
açıklama yapmaya izninizi rica edeceğim; söz verir 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — Hayır veremem efendim; çünkü biz, 
İçtüzüğe göre, bulunmaları veya bulunmamaları etki
leyici durumda olduğu için, mecburen okuyoruz. Bu
rada sayın bakanların bulunup bulunmaması konu
sunda Başkanlığın herhangi bir etkileyici ve İçtüzüğe 
göre zorlayıcı bir vazifesi olamıyor; ama gönül arzu 
eder ki, sözlü sorular cevaplandırılsın. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ko
nuyu, bu söylediklerinizle hiçbir şekilde ilgisi olmayan 
bir açıdan izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, söz

lü soruların ne hakkında olduğunu okumuyorsunuz. 
Halbuki, Başkanlık Divanını işgal eden diğer bir baş-
kanvekili arkadaşımız ise, sözlü soruların neye ait ol
duğunu tamamıyla okuyor ve bu suretle, okunan söz
lü soruların hangi konuya ait oldukları öğrenilmekle 
önemi de ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz sözlü soruların 
gündemdeki sırasını okuyorum. Ayrıca, gündem de 
sayın milletvekillerine dağıtılmış bulunduğundan ve 
sayın milletvekillerinin de bunu okumalarının gerekli 
olduğu faraziyesinden hareket ederek, yaptığımız işle
min doğru olduğu kanaatindeyim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Fakat, denetim 
yolunda, sözlü sorunun neye ait olduğunun açıklan
ması çok daha uygun olur. 

BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekili ve sayın 
bakan burada olursa, zaten soru önergesi okunmak su
retiyle sayın milletvekilleri önergenin mahiyetine ıttı
la kesbediyorlar. 

59. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
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Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, Sayın Sök-
menoğlu'nun görevli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 

62. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Kadir Narin'in, içişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök

menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık 
sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 63 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, Sayın, Sök
menoğlu'nun görevli bulunmaları sebebiyle ertelen
miştir. 

64. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 
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BAŞKAN — 64 üncü sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı iddi
asına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 65 inci sıradaki, Samsun Milletvekili 
Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu, aynı sebeplerle ertelenmiştir. 

66. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişteri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacığil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 67 nci sıradaki, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu, talep edilen mehil sebebiyle erte
lenmiştir. 

68. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

" BAŞKAN — 68 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

BAŞKAN — 69 uncu sıradaki, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, İçişleri Bakanından sorusu talep 
edilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 
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70. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçec? 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alman tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Şeyhmus Bahçeci'nin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Bahçeci?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
71. — Tokat Milletvekili Enver özcan'm, Sivas 

İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 71 inci. sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'm, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın özcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 72 nci sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre erte
lenmiştir. 

73. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli bir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Altünakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Mehmet Kocabaş'ın İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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75. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (61636) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Sayın bakanın çantası bile orada duruyor Sa
yın Başkan. 

76. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Bakan geldi 
efendim. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Sayın bakan geldiler efendim. 

77. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/638) 

BAŞKAN — 77 ncı sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

78. — Aydın Milletvekili Ertugrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

BAŞKAN — 7& inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertugrul Gökgün'ün, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
79. — Aydın Milletvekili Ertugrul Gökgün'ün, 

Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Aydın Milletvekili 
Ertugrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
80. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

BAŞKAN — 80 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, Sayın Sök-
menoğlu'nun görevli bulunması sebebiyle ertelenmiş
tir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (1) 

«BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmı
na geçiyoruz. 

11.1.1954 Tarihli ve Ö219 sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Orta'klığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 'Bir Geçici Madde 

(1) 417 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

1 Eklenmıesli Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 'Bütçe Komisyon
ları raporlarının müzakeres'ine 'geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının töümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Milliyetçi Demokrasli Partisi Grubu adına, Sa
yın Ayîıan S&kallıoğlu, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA AYHAN SAKALLIOĞ-
LU (Sakarya) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değer-
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li üyeleri; Türkiye Vakıflar Bankası özel kanununun 
bazı (maddelerini değiştiren ve bir geçici madde ek
leyen tasarı hakkında görüşlerimizi ifadeye başlar
ken, grubum adına yüce Meclise derin saygılar suna
rım. 

Sayın Başkan, Türkiye Vakıflar 'Bankası, son dört 
'beş yıldan beri özellikle mevduat toplama ve kârlı
lıkta 'başarılı olmuş, kamu bankası niteliğinde bir 
kuruluşumuzdur. 1985 yılı itibariyle mevduat yönün
den ilk beş ibanka içinde yer almış, kârlılıkta ise 
üçüncü sıraya çıkmıştır. Bu başarı, hiç şüphesiz, İş 
Kanunu hükümlerine. göre çalışan 'banka personeline 
ve üst düzey yöneticilerine aittir. Banka hisse senet
lerinin yüzde 50'si mazbut vakıflara, yüzde 25'i mül
hak vakıflara, yüzde 24,6'sı bankada çalışanların 
emekli sandığına ve ged kalan binde 4İü ise özel 
kişilere aittir. 

önümüzdeki 'tasarı ile, bu muteber bankamızın 
kanununa bazı değişiklikler getirilmektedir. Bu de
ğişiklikleri kısaca şöyle arz etmek mümkündür : Dış 
ülkelerde şuhe açmak yetkisi, itibarî sermayenin 17 
milyara çıkarılması, banka hisse senetlerinin tama
men nama yazılı hale getirilmesi, bankanın safî kâr 
dağıtımının değiştirilmesi, idare meclisi üye ade
dinin artırılması, şubelerin genel müdürlüğü temsilde 
yetkili kılınma'sı ve nihayet, ana sözleşme tadiline 
(gitmeden, idare meclisinin yeni üyeliklerine atama 

m yapılması. 
Değerli milletvekilleri, açıkça belirtmek gerekirse, 

sözü edilen değişikliklerin biri müstesna hemen he
men tamamı için bir tasarı ortaya koymaya ve yüce 
meclisi ve onun komisyonlarını meşgul etmeye ihti
yaç ve zorunluluk yoktur kanaatindeyiz. Nitekim, ban
kanın yürüdükte bulunan kanununda, bankanın lü
zum gördüğü yerlerde şube açabileceği hükmü yer 
almaktadır. Lüzum görülecek yer, yurt içi olduğu ka
dar yurt dışı da olabilir ve yürürlükteki kanun, yurt 
dışında şube açılamaz şeklinde bir hükme de yer 
vermemiştir. Kaldıki, tasarıda olduğu gibi, banka 
yurt içinde ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde 
şube açabilir dense bile, böyle bir hükmün kanunda 
açıkça yer alması, gene de bankanın yurt dışında 
kendi ihtiyarıyla ilgili derhal bir şube açacağı anla
mına gelmez; çünkü, bankalarımızın yurt dışında şu
'be açmaları isteği, ancak Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığının vereceği izinle mümkündür. 

iBankanın ve şubelerinin kamu bankası niteliğin
de olduğuna dair, Plan ve Bütçe Komisyonunda ta
sarıya eklenen hükme ise, pratikte gerek yoktur; çün-
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| kü, Türkiye Vakıflar Bankası gene, Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarlığının yıllardır düzenlemekte oldu
ğu klasmana göre, zaten kamu bankası niteliğinde
dir ve kamu mevduatını kabul eden, etmekte olan 
Mr banka (sayılmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesinde, bankanın itibarî ser
mayesinin 17 milyar Türk Lirası olduğuna dair hü
küm getirilmesine de bir zorunluluk yoktu, çünkü 
bu itibarî sermaye, zaten Bakanlar Kurulunun 23 
Eylül 1982 günlü Resmî Gazetede yayınlanan karar
namesi ile 17 milyar liraya çıkarılmış bulunuyordu. 

I Tasarıda, ibanka hlisse senetlerinin nama muhar
rer olduğuna dair getirilen hüküm ise, gene bir ge
reksiz madde şeklindedir; çünkü, 1985 Mayısında 
yürürlüğe giren 3182 sayılı Bankalar Kanununun 

I (5/d) maddesi, banka hisse senetlerin'in tamamının^ 
adı yazılı olacağını emretmiş ve bu lazime için hisse 
senetlerinin (tamamını ada yazılı düzenlemeyen ban
kalara '22 Temmuz 1985 tarihine kadar süre tanı
mıştır. Türkiye Vakıflar Bankası da, şimdi görüşüle
cek olan bu değişikliği, Bankalar Kanununa uymak 
suretiyle, aylar önce yapmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yürürlükteki kanuna göre 
yıllık safi kârın yüzde 9'u banka memur ve müstah-

I demlerine, yüzde l'i ise idare meclisi üyelerine dağı
tılmaktadır. Türkiye Vakıflar Bankası bu yıl 9,5 mil
yar Türk Lirası safi kâr elde etmiştir. 'Bu miktarın 
yüzde l'ine uyan 95 milyon lirası idare meclisinin 
-genel müdürlük dahil- altı üyesine dağıtılır. Tasarı
nın getirdiği değişiklik ile, idare meclisi üyelerine da
ğıtılacak yüzde 1'lik safi kâr, binde 4,5'e indirilmek
tedir. Gerekçede «Rakamlar büyüdüğü için bu payın 
azaltılması yoluna gidildiği» belirtilmektedir. Bu du
rumda banka, 1986 yılı içinde, 1985 yılındaki kârım 
aynen realize etse dahi; üye sayısı dokuza yüksele
cek idare meclisi dolayısıyla, bu üyelerin her birine 
on milyonun üzerinde temettü dağıtılabilecektir. Kal
dıki, idare meclisi üyelerine verilecek 'ücret miktarı 
ile, hizmet müddeti, bundan böyle, Başbakanlık ye
rine, umumî heyetçe tespit edilecektir. Bu iki un
sur göz önüne alındığında, idare meclisi üyelerine 
1986 yılında ödenecek temettünün 1985 yılma göre 
çok daha fazla düşmesi de söz konusu olmayacaktır. 

(Bu noktada hükümetlin teklif ettiği metinde yer 
alan; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ile 

I Plan ve Bütçe Komisyonunun aynen kabul ettiği dör
düncü maddenin (d) paragrafında bir redaksiyon ha
tasına işaret etmek isteriz. Buradaki (d) paragrafın
da, idare meclisi üyelerine, yıllık safi kârın binde 
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45'inin ayrılacağı yazılmıştır, bu hata yüce Mecliste 
'binde 4,5 şeklinde düzelt ilmelidir. 

Safi kâr dağıtımıyla ilgili olarak, aslında banka 
personelinin yüzde 9 ile sınırlanan kâr payının yük-
seltilmessi ve örneğin yüzde 15'e çıkarılması gerekir
di. O .takdirde, verimliliği gayet yüksek olan bu ve
fakâr ve çalışkan personel, 'bir ölçüde tatmin edilirdi. 
1985 yılında yüzde 9 kâr payı dolayısıyla banka per
soneline ancak 1,5 aylığa tekabül edecek bir ikra
miye ve temettü verilebilecektir. Personellin temettü 
hissesi en çok üç aylık maaşla sınırlı tutulduğuna 
göre, safi kâr payının 'buna yaklaşabilmesi için yüz
de 15 olarak tespiti hakkaniyete ve sosyal adalet il
kelerine uygun düşecektir. 

Değerli milletvekilleri, tasarıdaki, banka şubele
rinin genel müdürlüğü temsile yetkili kılınmasıyla il
gili hükme gelince : Pratik yarar sağlayacağı şüphe
siz olan bu hükmün, bir kanun maddesi haline ge-
tirilmesiine şaşmamak elde değildir. Böyle bir hü
küm, ana sözleşmede yer alabilirdi ve kanuna gir
mesine de gerek olmazdı. 

iBu konuda şu noktaya da değinmek isteriz : Şu
beler tasarıda, banka genel müdürlüğünün bir organı 
olarak ifade edilmektedir. Bankanın, bir anonim şir
ket olarak organları ise, genel kurul, yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve genel müdürlüktür. Banka şu-
belerii, banka genel müdürlüğünün bir organı değil, 
birimleridir. Hükümetin tasarı hazırlayan yetkililerini, 
diğer pek çok tasarılarda da rastladığımız bu hu
kuk dışı ifadeler konusunda, bir kez daha uyarmak 
isteriz. 

Tasarının buraya kadar getirdiği değişikliklerin 
-M-a-re meclisi kâr payı hariç- hepsi, dikkat edilirse, 
birer dolgu maddesi niteliğindedir. Bu maddelerin 
bir kısmı, ana sözleşmeye girebilirdi. Diğerleri ise, 
zaten 'Bakanlar Kurulu, Hazine Müsteşarlığı kararları 
ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu hükümleriyle uygu
lanmaktadır. 

Tasarının, yukarıda değinilen hususlarla birilikte 
getirilen ve dikkatinize arz etmek istediğim, örtülmek, 
gizlenmek istenen asıl ve önemli ma'ddesi; idare mec
lisinin, genel müdür harliç, beş üyelik sayısının, seki
ze çıkarılıyor olmasıdır. İdare meclisi üyelerinin sayı
larının artırılmasına gerekçe olarak, Bankalar Kanu
nunun getirdiği ilave önemli görevler gösterilmiş, gi
rişilen bankacılık konularında, daha etkin ve geniş 
tartışma ve görüşme (imkânı yaratılacağı iddia edil

miş ve nihayet hissedarların, idare meclisinde, daha 
adil ve geniş biçimde temsil edilecekleri ifade edil
miştir. 

Bu gerekçeleri anlamak oldukça zordur. Bankalar 
Kanunu, idare meclisine ilave önemli görev yükle
mektedir. Olsa olsa, meclisin sorumluluğunu artırmak
ta ve bankacılık konularında daha dikkatli ve müte-
debbir olmalarını öngörmektedir. Saniyen, bankacılık 
konusunda etkin ve geniş tartışma ve görüşme ortamı, 
üyelerin sayılarının artırılmasından ziyade, ekonomi 
ve bankacılık alanlarında tecrübeli olmaları, pratiği 
bilmeleri ve iyi kavramaları ile mümkündür. Niha
yet, diğer özel kanunla kurulu bankalara baktığımız
da, bunların hemen hepsinde idare meclisi üyelik
lerinin, genel müdür dahil, beş ila altıyı geçmediği göz
lenmektedir. Türkiye Emlak Kredi Bankasında, Zi
raat Bankasında, Halk Bankasında, Denizcilik Ban
kasında, Devlet Yatırım Bankasında, Etibank ve Sü-
merbankta, banka meclisleri beş veya altı kişiden 
oluşmaktadır. Vakıflar Bankasının şu andaki banka 
meclisü de, genel müdürle birlikte altı kişidir. 

Şu halde, banka meclisinin, genel müdür ha
riç, sekiz üyeye çıkarılmak istenmesinin özel bir se
bebi olmalıdır. Bu özel sebebin ne olabileceği, banka
nın 28 Mart 1986 günü, yani yaklaşık bir hafta öna 
yapılan son genel kurul toplantısında açıkça ortaya 
çıkmıştır. Yürürlükteki kanuna göre, banka mecl'.si 
üyeliğine getirilen iki yeni üyeden biri AnavaUn-
Partisi üst düzey yöneticilerinden birisidir, diğeri ise 
Anavatan Partisi İzmir teşkilatından birisidir, idare 
meclisi üyeleri üç artırıldığında, getirilecek yeni üye
lerin de aynı niteliklere sahip olamayacağını kimse 
iddia edemez. Demek ki, «görev, etkin ve geniş tar
tışma ve görüşme» şeklindeki gerekçeler, sözde ge
rekçelerdir, zoraki bulunmuş gerekçelerdir. 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki, Siyasî Partiler 
Kanununun 11 inci maddesinin (a) bendi, siyasî parti 
üyelerinin, özel kanunla veya özel kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların yönetim ve 
denetim işlerinde çalışamayacaklarını amirdir. Diğer 
bir ifade ile, Anavatan Partisi üyeleri; ister genel 
başkan, ister üst düzey yöneticilerinden birisi, ister 
başkanlık divanından, ister il teşkilatından birisi olsun, 
özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak kurulmuş bankaların, bu arada Vakıflar 
Bankasının yönetim ve denetim işlerinde çalışamaz
lar. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; getirilen tasarı tipik 
bir partizanlık örneğidir. Getirilen tasarı, hüküme
tin, uzun süredir izlediğimiz hukuku hiçe sayan tutu
munun yeni bir örneğidir. Hukukun üstünlüğünü baş 
ilke edinmiş genç demokrasimiz adına, bu tasarıyı, be
lirttiğimiz nedenlerle reddediyor, grubum ve şahsım 
adına yüce Meclise saygılar sunuyorum. (MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz isteyen 
var mı efendim? 

Buyurunuz Sayın Islimyeli. 

FENNİ ISLIMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bu tasarı ile, Türkiye Vakıflar 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
veya mevcut maddelerine bazı hükümlerin eklenmesi 
öngörülmektedir. 

Gerçekten, 1985 yılında çıkarılmış bulunan 3182 
sayılı Bankalar Kanununun bazı amir hükümleri var
dır ve bu amir hükümlere bankaların uyması zaru
reti de ortadadır; ancak bu bankanın, Vakıflar İda
resi tarafından kurulmuş olması itibarıyla nevi şah
sına münhasır bir özelliği vardır. Banka bir bakıma 
anonim şirket şeklinde kurulmuştur. Anonim şirket 
şeklinde kurulan müesseseler, bilindiği veçhile, ka
nunlarda bir değişiklik yapıldığı zaman, 'bunu sta
tülerine aktarmak durumundadırlar; yani statülerin
de yapacakları değişikliklerle kanunî zorunlukları ye
rine getirebilirler; ama her nedense, burada, çoğu 
defa bu yol tercih edilmemiş; kanunu tadil etmek 
suretiyle kanunî zaruretleri yerine getirmek yolu ter
cih edilmiş bulunmaktadır. Bir kısmı - biraz sonra arz 
edeceğim gibi- 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile hiç 
alakası olmayan takdirî birtakım hükümler şeklinde 
ortaya getirilmiş vaziyettedir. 

Bu tadillerden, asgarî sermayenin 20 katına çıka
rılması hükmüne katılmamak, şüphesiz mümkün de
ğildir. Bir bankanın mevduatı artıyor ise, ona bağlı 
olarak itibarî sermayesini de muayyen ölçüler içinde 
artırmak, esasen Bankalar Kanunu hükmü icabıdır; 
bunun dışında, bizatihi itibar müessesesi olmasının bir 
neticesidir. "Bu itibarla, sermayenin artırılması husu
sundaki görüşe katıldığımı ifade etmek istiyorum. 

Hisse senetlerinin nama yazılı hale gelmesi, yine 
Bankalar Kanunu hükmü icabıdır. Şüphesiz, buna da 
katılmak zarureti vardır. 

Dış ülkelerde şube açma imkânı getirilmektedir. 
Bunu, kendi tüzüğünde yapacağı bir değişiklikle de 
yerine getirmesi mümkün olabilirdi. Bu vesile ile 
ifade edeyim; bu banka, dışarıda şube açmakta fev-
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kalade geç kalmıştır. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk 
Bankası, Anadolu Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, 
bildiğim kadarıyla Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, özel
likle işçilerimizin mütekâsif olduğu mahallerde şube
ler açmışlardır. Tüzüğünde süratle değişiklik yapmak 
suretiyle bunu yerine getirmesi, temenniye şayan bir 
keyfiyet idi; geç kalınmıştır. Bununla beraber, temen
ni edelim ki, kanunî hükümler süratle yerine getiri
lerek bu gecikme bir ölçüde telafi edilsin. 

Şubelere, dava açabilmeleri konusunda temsil yet
kisi istenmektedir; şüphesiz bu da isabetlidir. Şimdiye 
kadar dava açabilmeleri için şubelerin yetkili kılın
mamış olması, gene büyük bir gecikmeyi ifade eder. 
Bu itibarla, yerine getirilmiş, isabetli bir hüküm ola
rak mütalaa ediyorum. 

Gene aynı şekilde, genel müdürün yönetim kuru
lunun tabiî üyesi olması, işin tabiî icabıdır; fakat bu 
noktada anlamadığım bir hususa yer vermekte fayda 
mülahaza ediyorum: özellikle devlet bankası hüvi
yeti verilmek istenen -ki vakıflar, laik bir devlette 
devlet patrimuanı içinde mütalaa edilemez, o ayrı 
bir mevzudur; bununla beraber, bu kanun ile öyle bir 
espri getirilmek isteniyor- fakat gerek Ziraat Ban
kası, gerek Halik Bankası, gerek Türkiye Emlak Kre
di Bankası gibi halk bankalarında içe dönük bir yö
netim tarzı vardır, yani içeriden yönetim tarzıyla, 
umum müdür ve iki umum müdür muavini yönetim 
kurulunda vazife alırlar. Halbuki bu bankada böyle 
bir espri getirilmek istenmiyor; tam aksine, dıştan bir 
yönetimi tercih eden bir üslup getirilmek isteniyor. 
Biraz sonra o noktadaki sakıncaya da temas ede
ceğim. 

Yine aynı şekilde, kârdan ikinci fevkalade yedek 
akçe ayrılması konusu isabetli bir hükümdür; buna 
da katılmak isterim. 

Şimdi, tekrar üzerinde durmak istediğim, yönetim 
kurulunun teşekkül tarzına geçmek istiyorum; bunu 
da kanunda bir eksiklik olarak görüyorum. Hakikatte, 
bu bankanın yapısına devlet bankası esprisi getiril
mek isteniyorsa, içten yönetim tarzının tercih edil
mesi lazım gelirdi. İçeriden yönetim, bir umum mü
dür, iki umum müdür muavini ve ikisi de dışarıdan 
olmak üzere beş kişiden müteşekkil yönetim tercih 
edilmeli idi; fakat böyle yapılmıyor, umum müdür 
tabiî üye olarak kabul ediliyor. Bu durumda mutla
ka ayrıca bir idare meclisi başkam olacaktır ve idare 
meclisi üyeleri sayısı beşten sekize çıkarılacaktır. 

Şimdi, burada bir lahza durmakta fayda müla
haza ediyorum ve bazı mukayeseler yapmak istiyorum. 
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1985 yılı birleşik bilançoları henüz neşredilmediği için, 
1984 yılı rakamlarını arz etmek istiyorum: Ziraat 
Bankasının aktif muameleleri işlem toplamı 2 tril
yon 398 milyar liradır. Buna mukabil, Vakıflar Ban
kasının, 'bunun altıda bir nispetinde olan 357 milyar 
liralık 'bir aktif iş hacmi vardır. Şu halde, Ziraat Ban
kasıyla mukayese ettiğiniz zaman, altıda bir nispe
tinde aktif iş hacmine sahip olan bir müessesenin yö
netim kuruluna sekiz üye getiriyorsunuz, sayı bir de 
genel müdür olmak üzere dokuz üyeye çıkıyor. Bu
na mukabil, Ziraat Bankası gibi bir müessesede beş 
kişilik bir yönetim kurulunu tercih ediyorsunuz. Bu 
noktada hükümetin, niye şablon kadrolar içinde me
seleyi mütalaa etmediğini, şüphesiz, öğrenmek iste
rim. Ben meseleye şu bakımdan bakmak istiyorum : 
Bu bir teknik zaruretten kaynaklanmıyor -biraz ön
ce arkadaşım ifade etti - maalesef, bir siyasî zarurete 
bir banka kurban edilmektedir. Eski bir bankacı ola
rak, bankalara siyasetin sokulmasında büyük sakın
calar olduğunu burada heyetiniz huzurunda ifade et
mek isterim. 

Şimdi, mukayeseyi biraz daha genişletmek istiyo
rum. Emlak Kredi Bankasının 1984 yılı sonu aktif iş 
hacmi 533 milyar liradır ve beş kişilik bir yönetim 
kurulu vardır. 

Yine aynı şekilde, Türkiye Halk Bankasının 481 
milyar liralık bir iş hacmi vardır ve Vakıflar Banka
sından fazla bir iş hacmini ifade eder bu rakam. 

Şube adetlerine geçiyorum: Şube adetleri bakı
mından yaptığımız mukayesede, Vakıflar Bankasının 
269'dan ibaret olan şubesine mukabil; Halk Bankası
nın 598, Emlak Kredi Bankasının 300 ve Ziraat Ban
kasının 1 133 şubesi olduğunu görüyoruz. 

Şu halde, gerek şube adedi bakımından, gerek per
sonel sayısı bakımından, gerek iş hacmi bakımından 
fevkalade'küçük bir müessesenin, fevkalade geniş bir 
yönetim kurulu olması arzulanıyor. Bunu insaf hu
dutları içinde mütalaa etmek mümkün değildir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Arpalık, ar
palık. 

FENNİ İSLÎMYELİ (Devamla) — Kanun tasa
rısının gerekçesine bakıyoruz, «Munzam yeni iş hac
mi...» her neyse bilemiyorum, böyle bir iş hacmi 
yoktur; diğer bankalarla mukayese edildiği zaman, 
Vakıflar Bankasının iş hacminin nerelerde olduğunu 
görüyoruz. Ki, yine eski bir politikacı olarak ifade 
ediyorum; iş hacmi ile yönetim kurulundaki üye sa
yısının arasında hiçbir münasebet yoktur; çünkü ka
rarları heyet verir. Heyetin vereceği kararların sayısı 
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ile yönetim kurulunun üye adedi arasında bir müna
sebet kurmak mümkün değildir. 

Yine aynı şekilde, hissedarların daha geniş şekil
de temsili hususuna yer verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hissedar pozisyonunu 
hemen bir görelim; hissedar pozisyonunda, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü söz sahibidir; yüzde 51'den daha 
fazla hisseye sahiptir. Şu halde, kimi temsil edecek
siniz; Anavatan Partisinin İzmir'den getirdiğimiz bir 
üyesi marifetiyle Vakıfları temsil ettireceksiniz veya 
Anavatan Partisinin üst kademesindeki bir kişi ile 
Vakıfları temsil ettireceksiniz. Hissedarların daha ge
niş bir şekilde temsili bahis konusu değil; hadise ta
mamen politik bir mahiyet arz etmektedir ve ben, 
iktisadî kuruluşlara politika sokulduğu andan itibaren, 
bu müesseselerin maalesef büyük ölçüde tahrip edi
leceği, bu müesseselerde 'büyük yaralar açılacağı ka
naatini taşımaktayım. Geçen dönemlerde bu böyle 
olmuştur; maalesef şimdi de görünen odur ki, 'bun
dan sonra da böyle olacaktır. Bunun için üzüntüleri
mi ifade etmek istiyorum. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Sizin 
döneminizde de öyleydi. 

FENNÎ İSLÎMYELİ (Devamla) — Beyefendi, 
«Sizin döneminiz» diyorsunuz, ama benim vekâlet 
ettiğim süre içerisinde böyle bir tasarrufu göremez
siniz; bunu bilhassa, buradan heyeti umumiyeye ve 
zatı âlinize arz etmek isterim ve bununla, kendi ve
kâletime hiçbir zaman politika sokmadığımı ifade 
etmek isterim. Ticaret Bakanı bulunduğum sırada 
teknik bir kimse olarak çalıştım; zannediyorum Sayın 
Oksay da o tarihte benimle birlikte çalışıyorlardı; bu
nu herhalde kendileri de teslim edeceklerdir. 

Politikanın, iktisadî kuruluşlara hiçbir şey getir
mediğini hep beraber teslim edelim. Eğer Türkiye'yi 
bir iklime götürmek istiyor isek, demokrasiyi yaşat
mak istiyor isek, iktisadî kuruluşlarımızı hiç olmazsa, 
her şeyden evvel, politikadan azade tutalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Islimyeli. 
Buyurun Sayın Sarühan. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Vakıflar Bankası Kanununa ba
zı maddeler ilave edilmek suretiyle kanuna işlerlik 
kazandırılmasına yönelik görüşmekte olduğumuz bu 
tasarıyı, sadece politik amaçlı bir kanun tasarısı ola
rak görmek son derece yanlıştır. 

Eğer her konu politik gözle görülür ise, o zaman 
Türkiye'de hizmet vermenin zorlukları şüphesiz orta-
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ya çıkar. Oysa, Türkiye Vakrflar Bankasının geçmiş 
yıllara göre -özellikle de son yıllarda- önemli mik
tarda kâr etmesi ve bu kârın bir kısmını Türkiye' 
nin eski eserlerinin 'korunmasına harcamasıyla mem
leketimize büyük yarar sağlayacaktır. Bu amaç doğrul
tusunda Türkiye Vakıflar Bankasının kâra geçiril
mesinde hükümetimizin çok büyük rol oynadığını 
burada belirtmek isterim. 

Benden önce konuşan değerli milletvekilleri, bu 
kanun tasarısı üzerinde, bankanın içeriden yönetim 
biçimini savundular. Oysa, dışa açılan yönetim şe
killendirilir ise, devlet bankacılığının daha önem ka
zanacağına, dolayısıyla da çalışma sisteminin Türk 
'bankacılığı açısından isabetli olacağına inanıyorum. 
Konuya bu açıdan baktığımızda, Türkiye'nin banka
cılık yönünde son yıllarda büyük atılım içinde oldu
ğunu görüyoruz. Dünyaya açılan Türk bankalarının, 
özellikle Türkiye'de son iki yıl içerisinde daha fazla 
kâr elde etmek için 'birbirleriyle büyük bir yarış ha
linde olduklarını, bankacılık açısından en parlak yıl
larını yaşamakta olduklarını görüyoruz. 

Bu düşüncelerle, Türkiye Vakıflar Bankasının Ku
ruluş Kanununu tadil eden bu tasarının isabetli oldu
ğunu ifade eder, tasarının Türkiye Vakıflar Bankası
na ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Tasarı üzerinde başkaca söz iste
yen?... Yok. 

Tasarımın maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kalbul edilmiştir. 

1 inci maddeyi 'okutuyorum: 

11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanonunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarımı 

MADDE 1. — 6219 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Bankanın merkezi Ankara'dadır. 
Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yer
lerde, Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube aça
bilir.; Her türlü (bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu 
şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, ka
mu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 mci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 6219 sayılı Kanunun 5 inci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«'Bankanın itibarî sermayesi, her (biri Onıbin TL. 
kıymetinde 'bir milyon yediyüzbin hisseye ayrılmış 
olarak onyedi milyar Türk Lirasıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 

Etmeyenler... 2 nci madde kalbul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 6219 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hisse senetleri nama muharrer olup, 'bunlardan 
(A) grubuna dahil olanlar satılamaz. (B) grubu hisse 
senetleri, ancak Vakıflar Umum Müdürlüğünün mü
saadesiyle aynı gruba dahil hissedarlar arasında alı
nıp satılabileceği gibi, yine Ibu ıgruptan istekli çıktı
ğında satılmak üzere Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
de satın alınabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. NURİ ÜZBL ı(|Eskişehir) — Saram var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Üzel. 
İM. NURlt ÜZBL ıflEskiişdhir) — Sayın Başkan, 

madde metninde, «ı(B) grubu hisse senetleri, ancak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı 
gruba dahil hissedarlar arasında alınıp satılabilece
ği» Ibelirtilmektedir. «Vakıflar Umum Müdürlüğü» 
ibaresinden kastedilen umum müdürlük, genel mü
dürlük makamı mıdır; yoksa, yönetim kurulundan 
(bir karar istihsal edildikten sonra mı Vakıflar Umum 
Müdürlüğü hu yetkiyi kullanacaktır? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde, bizatihi genel müdürün ve Vakıf
lar İdare Meclisinin görevleri, ilgili kanunlarında ay
rı ayrı belirtilmiştir,- o kanun gereğince işlem yapıla
caktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 4. — »6219 sayılı Kanunun 9 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Bankanın yıllık safi kârından : 
A) Yüzde (beşi ödenmiş sermayenin tutarına va

rıncaya kadar adi yedek akçesine, 
IB) Yüzde beşi Bankalar Kanununun 32 nci 

maddesi gereğince ayrılacak karşılığa, 
C) Yüzde ıbeşi (birinci fevkalade yedek akçe

sine, 
D) Binde 4,5'u idare Meclisi Üyelerine müte-

saviyen, 
Yüzde dokuzu 'personelin ıbrüt üç aylık ücreti ile 

sınırlı olarak idare 'Meclisinin tespit edeceği esaslar 
dalbilinde tevzi ©dilmek üzere temettü ikramiyesi ola
rak memur ve müstahdemlere, 

E) IBakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 469/2 
maddesine göre, Bankanın devamlı gelişmesi ve is
tikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli gö
rüldüğü takdirde,, Umumî Heyetçe belirlenecek oran 
ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine, 

Ayrıldıktan sonra, bakiyesi Ihisse senetlerinin öden
miş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.» 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, maddenin (D) 
fıkrasında yapılmış alan matbaa hatası «4,5» ola
rak okutulmak -suretiyle maddî hata düzeltilmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
FENNÎ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Soru sormak 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Islimydi. 
FENNİ İSLİMYELl (Balıkesir) — Sayın Baş

kan Ibu maddeyle, personele üç aylık maaşlarıyla si
mdi olmak üzere, yönetim kurulunun ıtayin edeceği 
esaslar (içinde yüzde dokuza kadar kârdan pay ay
rılması önerilmektedir. Ziraat Bankası, Merkez Ban
kası gibi teşekküllerde bu ilave ücret altı maaşa ka
dar çıkartılmış bulunmaktadır. 

Biraz evvel arkadaşım tarafından yapılan hesaba 
göre, 1985 yılı kârı dahi -ki bu yılın başarılı bir kâr 
yılı olduğu kabul edilmektedir- biırbuçufc maaşı an
cak karşılayacafctıır. Bu itibarla nispetin daha fazla
laştırılması, yanı yüzde 9 nispetinin yüzde 15 veya 20' 
ye çıkarılması düşünülemez mi? Bunu öğrenmek is
tiyorum, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın ©akan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarıım; banka 1981 yı
lında 62 ımıilyon 614 bin lira kâr etmiştir. Bunun yüz

de 9'u olan 5 ımıilyon 635 bin lira, personele temettü 
Olarak dağıtılmıştır. 1982 yılında elde edilen kâr ise, 
1 milyar 47 milyon lira olup, bunun 94 milyon 308 
bin İkası personele kâr olarak dağıtılmıştır. 1983 yı
lında da '1 milyar 321 milyon lira kâr edilmiş ve bu
nun 1!18 milyon 938 bin. lirası personele dağıtılmış tur. 
Bankanın 1984'deki kârı '8 milyar 833 milyon lika 
olup, personele dağıtılan kısmı Ase 795 milyon lika
dır. 1985 yılında 9 milyar 454 milyon kâr, perso
nele dağıtılan ise 850 861 303 ikadır. 

(1985 yılında dağıtılacak bu miktar son aylık üc
retle ıkıyasiandığında yüzde 150 oranımda bir pay 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, toplu sözleşme gereği ola
rak memurlara 4 adet ikramiye ödenmektedir. 1,5 
maaş da buradan geldiği zaman 5,5 maaş tutarında 
ikramiye olmaktadır. 

Durumu bu şekilde arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş olan bir önerge vardır, 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

417 sıma sayılı taslarının 4 üncü maddesıinıin (D) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
saygıyla teklif ederiz. 

'«D) Binde dörtbuçuğu idare Meclisi Üyelerine 
mütesaviiyen, 

Yüzde onbeş'i personelin brüt üç aylık ücreti ile 
sınırlı olarak idare Meclisinin tespit edeceği esaslar 
dahilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi ola
rak memur ve müstahdemlere,» 

ismail Şengün 
Denizlili 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Ahmet Sarp 
Dliıyarbakır 

Abdurrahmian N, Kara'a 
Kütahya 

Eütuğrul Gökgün 
Aydın 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Turgut Kunıter 
'Rize 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 6219 sayılı Kanunun 10 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilıniştiır. 
«Madde 10. — 9 uncu maddenin (A), (B), (C) 

'bentlerinde gösterilen akçeler 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun ülgilıi 'hükümlerine göre kullanılır. Aynı 
maddemin, (E) bendinde 'belirtilen 'ikinci 'fevkalade ye
dek akçe, istikrarlı kâr dağıtımını teminen, Genel 
Kurulca hissedarlara kâr payı olarak dağıtılabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 6219 sayılı Kanunun 11 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 11. — .Şubeler, Banka Genel Müdürlü

ğünün bir organı alarak şube itle liılgii dava ve takip
lerde Genel Müdürlüğü temsile ehil olup, vekil ta-
yinine ve vekâletname verime ye de yetkilidirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci madeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 6219 saydı Kanunun 15 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 15. — Bankanın İdare Meclisi; dördü 

(A), ikisi i(B), ikisi '(C) grubu hise senedi sahiplleri-
nii temsil etmek üzere sekiz üyeden terekküp eder. 

ı(A) grubu üyelerden 'biri Vakıflar Umum Müdür
lüğü 'teşkilatından olmak üzere Başbakan tarafından, 
diğer üçü 'ile (B) ve >(C) grubu üyeleri Umumî He
yetçe seçilir. 

Bankanın Umum Müdürü İdare Meclisinin tabiî 
ve murahhas üyesidir. ' 

İdare Meclisi üyelerinin hizmet müddetleri, sela-
hiyet ve mesuliyetleri Anasözleşımede gösterilir. Bun
lara verilecek ücret miktarları Umumî Heyetçe tayin 
ve tespit edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?.. 
DEVLET BAKANI KÂZIM ÖKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OK'SAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Ban
kası Teşkilat Kanununu Bankalar Kanununa uygun 
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bir hale getirmek amacıyla huzurlarınıza getirmiş bu
lunduğumuz tasarının 7 nci maddesine gelmiş bullu-
nuyoruz. Biraz evvel yapılan konuşmalar sırasında 
değerli arkadaşlarıım «Bu konuda ayrıca bir madde 
değişikliğine gerek yoktu; 'bankanın anasöaleşmesi 
Bankalar Kanununa uygun bir haile getirildiği zaman 
meselenin bitmesi gerekirdi, dolayısıyla bu Kanun 
fuzuılen gelmiştir» diye 'bir mütalaada bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, Vakıflar Bankası kanunla 
kurulmuş bir bankadır. Dolayısıyla her şeyden ev
vel kendi statüsünün kendi kuruluş kanununa uygun 
istiıkamette olması ılazıım gelir. 

Şimdi, düşünün; «Bankalar Kanununa uygun ola
rak yapılması gerekli tadilleri anasözleşımede yap
saydık» diyorsunuz; peki, anasözleşımede yapalım; 
ama, !bir banka anasözlesmesi düşünün ki, bankanın 
kendi kuruluş kanununa 'aykırı; buna imkân olma
dığı ortadadır. Dolayısıyla, kanunla kurulmuş bir 
bankanın kanununu değiştirmeden, anasözleşmesini 
değiştirerek yeni Bankalar Kanununa intibak sağla-
namayaoağiı düşüncesiyle bu değişiklikler huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Bankanın yönetim kurulu üye sayısıyla ilgili bazı 
görüşler ifade edildi ve «Şu 'bankada şu kadar, bu 
bankada bu kadar üye vardır» diye, zabıtlara da 
geçti. Sırf sizleri aydınlatmak ve zabıtlara yine geç
mesini temin etmek için şu hususları kısaca 'bilgile
rinize arz etmek istiyorum. 

Akbankın Yönetim Kurulu üye sayısı 9, Türkiye 
İş Bankasının Yönetim Kurulu üye sayısı 11, Ulus
lararası Endüstri ve Ticaret Bankasının 9, Türk Ti
caret Bankasının 7, Türkiye Garanti Bankasının 10, 
Yapı ve-Kredi Bankasının 11, Şekerbankm 8, Eski
şehir Bankasının 8, Türkiye Tütüncüler Bankasının 8, 
Türkiye İmar Bankasının lO'dur. Şüphesiz, üye sayı
sı 5 olan 'birtakım 'bankalar da var. Bunları ortaya 
koyarken, sanıyorum daha fazla üyeye sahip banka
ların da hiç değilse, isim olarak 'belirtilmesinin de 
faydalı olduğunu yüksek takdirlerinize sunmak isti
yorum. 

Bankanın yönetim kurulu üyelerine vermiş oldu
ğu temettü konusunda da bir iki konuya kısaca de
ğinmek istiyorum ı. 

Bankanın, 1981 yılında yönetim kurulu üyeleri
ne ayrılan pay 626 141 liradır ve beher yönetim ku
rulu üyesine brüt olarak 104 356 lira temettü veril
miştir. 

1985 yıllında yönetim kurulu üyelerine isabet eden 
temettü miktarı -kârın yükselmesi dolayısıyla-
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94 540 000 'liraya çıkmış ve bir yönetim kurulu üye
sin© 'brüt olarak 15 756 690 lira temettü isabet et
miştir, 

Burada yapılmakta olan yeni değişik!ilkte, bu yüz
de 1, binde 4,5 olarak değiştkilmıiş; ayrıca yönetim 
tamiki üye sayışımın yükseltilmesi sebebiyle de, eğer 
aynı miktarda kâr 1986 yılı (içerisinde de tahsil edi-
lecek >olursa, bunun hesabını yapmak gayet 'basittir; 
'bu temettü miktarı çok daha aşağılara inecektir. 

'Bilgilerimize arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş önerge vardır, okutu

yorum : • 
Sayın Başkanlığa 

Sıra sayısı 417 olan tasarının 7 nci ımaddesi likıin-
oi fıkrasının yürürlükteki ikanunda olduğu gibi; 

«Bankanın İdare Meclisi üçü (A), biri (B), biri 
(C) grupu hisse senedi sahiplerini temsil etmek üze
re !beş üyeden terekküp eder.» sökünde değiştMllme-
sinıi saygıyla arz ve -teklif ederiz. 

İsmail Şengün Abdurrahman N. Kara'a 
Denizli Kütahya 

Rıfat Bayazıt Ferit Melen 
Kahramanmaraş " Van 

Ayhan Sakalİlıoğlu Eşref Akıncı 
Sakarya Ankara 

Turgut Kunter 
Rize 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve 'hükümet 
katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER '(Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Katııimıyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilımemıiştir. 

7 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sorum var diyorum, cevap verm'iyorsunuz. 

BAŞKAN — önerge safhasında soru olmaz efen
dim, rnadde üzerindeki görüşmeler 'bittikten sonra 
soru sorulabilir efendim, 

7 nci madde kabul edilmiştir efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önce elimizi 

kaldırdık, görmüyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge okunurken zatı 
âliniz söz istediniz; önergelere geçtikten sonra soru 
müessesesi işletilmiyor. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE. — Kanunun yürürlük tarihin

den itibaren İdare Meclisli Üye sayısı sekize çıkarıiır 
ve 'bir ay İçinde üç üyelik için, Anasözleşme tadili
ne gerek kalmadan İdare Meclisi tarafından atama 
yapılır. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında Genel 
Kurulun tasvibine sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
IBuyurun Sayın Ar ikan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Bu madde ile Türk 
Ticaret Kanununun 3U'2 inci maddesi amir hükmü 
değiştirilmiş olmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 
312 nci maddesini okuyorum : 

«Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tâyin ve
ya umumî heyetçe intihap edilmiş en az üç kişiden 
İbaret 'bir idare meclisi bulunur. 

İdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teşek
kül eder. Ancak pay sahibi olmayan (kimseler âza 
seç'ildikller'i 'takdirde 'bunlar pay sahibi sıfatını ka
zandıktan sonra işe başlayabilirler.» 

Getirilen bu madde İle idare meclisine atama ile 
üye seçilmektedir ve seçen kişiler ide idare meclisi 
üyeleri olmaktadır.! Bu nasıl (bir hukuk anlayışıdır, 
anlamak mümkün değildir. Umumî heyetin hakları
nı, idare meclisine vermektesiniz. Bu madde mutla
ka değiştirilmesi gereken 'bir maddedir. Ancak, poli
tik amaçla tayin yapmak istiyorsanız, istediğiniz gibi 
çıkarmanız mümkündür. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, buyursunlar. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

geçici maddede, «Kanunun yürürlük tarihinden İti
baren İdare Meclisi Üye sayısı sekize çıkarılır» di
yor, orada 'bir şey yok; «... üyelik için, Anasözleşme 
tadiline gerek kalmadan İdare Meclisi tarafından ata
ma yapılır» diye devam ediyor. 

Bu yola gidilmesinin nedeni, yani niçin Anasözleş
me tadiline gerek kalmadan 'bu yetki tanınmak iste
niyor? Hükümetin burada özel 'bir malksadı mı var? 
Diyelim ki, anasözleşmeyi tadil ettikten sonra ya
parsa, hukuk bakımından 'bir. güçlük mü çdcacaktıır? 
Bunu açıklamalarını İstiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 



T. B. M. M. B : 88 

(Buyursunlar sayın 'bakan. 
(DEVLET BAIKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, bankanın yönetim kurulu yemi top
landığı için, ikinoi bir yönetim kurulu toplantısına 
'ihtiyaç otoıadan bu davetin yapılabilmesi öngörül
müştür, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

«demler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun yayumı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen .. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
Sayın Üzel, redaksiyon teklifiniz nedir acaba? 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Kabul edilen 
6 ncı madde ile değiştirilen 11 inci maddede, «Banka 
Genel Müdürlüğünün» şeklinde bir ifade var. Halbu
ki 7 nci madde ile değiştirilen 15 inci maddede de 
«Bankanın Umum Müdürü» şeklinde bir ifade geçi
yor, her ikisi arasında bir intibak olmuyor. Bunu ifa
de etmek istedim. 

Mümkünse, 7 nci maddedeki «Bankanın Umum 
Müdürü» yerine, «Bankanın Genel Müdürü > demek 
daha doğru olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon, Sayın Üzel'in bu düzelt

me teklifine iştirak ediyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — İştirak ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üzel'in bu düzeltme teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiş ve madde bu şekliyle düzeltilmiştir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) -
Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar efendim. 
Sayın Bakan, teşekkür için mi, yoksa oyunuzun 

rengini belirtmek için mi söz istiyorsunuz? 
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DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Oyumun rengini belirtmek için. 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vakıflar Ban
kası Teşkilat Kanununu değiştirmek amacıyla getir
miş bulunduğumuz tasarının müzakeresi tamamlan
mıştır. 

Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi, bu 
kanun, bankanın teşkilat kanununu Bankalar Ka
nununa uygun bir hale getirmeyi amaçlayan bir ka
nundur. Kanun içerisinde şu veya bu maddenin ör
tülü olarak getirilmiş olmasının söz konusu olmadı
ğını bir kere daha bilgilerinize arz ediyorum. 

Bazı arkadaşlarımın düşüncesi hilafına, yönetim 
kuruluna, ekonomi ve bankacılık alanında tecrübesi 
olan kişileri atadığımızı göreceksiniz. Anavatan Par
tisinde hiçbir kimsenin, özellikle yönetim kademesin
de, genel merkez kademesinde olanların, devletin 
yardımına ihtiyacı bulunmadığını bir kere daha ifade 
etmek istiyorum. 

özellikle kendisi burada bulunmayan ve cevap 
verme durumunda olmayan insanlar için birtakım it
hamlarda bulunmanın, son derece yersiz bir davra
nış olduğunu da ifade etmek istiyorum. Partilerin 
ilçe, il ve merkez karar ve yönetim organlarında gö
rev alan kişilerin, bütün zamanlarını ve ömürlerini, 
o siyasî partiye hasretmelerini beklemek ve kendileri
ni günlük hayattan tecrit etmek, herhalde mümkün 
bulunmamaktadır. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — İstifa mı 
edecekler Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Siyasî Partilere kayıtlı olanları bu şekilde dışlamak, 
her şeyden evvel insafla bağdaşmaz herhalde. 

Biz, doğru olan neyse onu yaparız. Bugüne kadar-
ki uygulamada görülmüştür ki, eğer yaptığımız işte 
kanuna uymayan bir taraf varsa, onları da kanunla
ra uygun bir hale getirme konusunda gereğini yap
maktan tereddüt etmeyiz. Bu konuda da kanunların 
emrettiği istikamette gerekenler yapılacaktır. 

Oyumun renginin müspet olacağını arz ediyor, sa
yın üyeleri hürmetle selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu kanun tasa
rısının 3 üncü ve 7 nci maddesinde de yine «Genel 
müdürlük» yerine «Umum müdürlük» sözü geçmek
tedir. Yeknesaklığı temin bakımından kanun tasarı-' 
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smdaki bu «Umum müdürlük» olarak ifade edilen I 
kelimelerin «Genel müdürlük» olarak redaksiyonunun 
yapılması hususunu komisyondan soruyorum. 

M. NURÎ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Vakıflar Umum Müdürlüğü başka, banka genel mü
dürlüğü başka, ikisi farklı şeyler. 

BAŞKAN — Evet, durum aydınlanmıştır teşekkür 
ederim; yalnız 7 nci maddede bir yerde var, o bakım
dan ifade ediyorum; «Bankanın Umum Müdürü İda
re Meclisinin tabiî ve murahhas azasıdır» denmek
tedir; bu itibarla, bunu da düzelterek, tasarının tü- j 

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SpRULAR VE CEVAPLARI I 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'ün, 
237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî taşıt- \ 
lara ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba- I 
kanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı (7/1035) (1) j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına j 
Aşağıdaki soru Önergemin Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanma- | 
sı ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastüfk ! 
tstaribul 

1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine 
göre tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bun
ların plaka numaraları ve marka ve modellerini bil
dirir misiniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan .resmî taşıt 
var mıdır, Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir misiniz? 

3. — Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misi
niz? 

(1) NOT : Soru cevabına ekli liste yayınlanama-
mış olup, (7/1035) esas numaralı dosyasındadır. 
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münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka konu kalmamış bu
lunduğundan, 10/13 esas sıra numaralı Meclis Araş
tırma Önergesi üzerindeki öngörüşmeyi yapmak; söz
lü sorularla, basılıp dağıtılan ve 8 Nisan 1986 Salı 
günkü gündeme girecek olan 421 ve 422 sıra sayılı 
kanun tasarılarını görüşmek ve 8 Nisan 1986 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.25 

CEVAPLAR (Devam) 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 3 . 4 1986 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/278 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.3.1986 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/1035 -

5643-21600 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İstanbul Milletvekili 
Yılmaz İhsan Hastürk tarafından verilen yazılı soru 
önerge cevabı ilişikte (sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Yılmaz İhsan Hastürk'ün Yazılı Soru önergesi 
Cevabı : 

Soru 1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hüküm
lerine göre tahsis oluna resmî taşıtların adetleri ile 
bunların plaka numaraları ve modellerini bildirir mi
siniz? 

Cevap 1. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuru
luşlarda; 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Devlet 
Malzeme Ofisinden satın alınan UNICEF, AID ve 
benzeri diğer kuruluşlardan devredilen Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tasfiyeye talbi tutulup tahsis 
edilen ve yurtdışında çalışan vatandaşlar tarafından 
hibe edilen (binek, kamyon, kamyonet, minibüs, 
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ambulans dahil olmak üzere) 4470 adet araç mev
cut olup, merkez ve taşra teşkilâtımıza ait araçların 
plâka numaralarını havi liste ilişikte sunulmuştur. 

Soru 2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Ya
sa hükmü gereğince 2 Sayılı Cetvel'de yeralan taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bildirir misiniz? 

Cevap 2. Bakanlığımızda, 237 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince 2 Sayılı Cetvelde yeralan husu
sî plakalı taşı't yoktur. 

3 . A 4 1986 0 : 1 

Soru 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli ma
kamlara tahsis olunan taşıt var midir? Var ise ma
kama tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir 
misiniz? 

Cevap 3. Bakanlığımıza mahsus resmî taşıtlar
dan, sadece Bakanlık ve Müsteşarlık Makamlarına 
tahsis olunmuş ikişer adet araç mevcut olup; bun
lardan 00 19 ve 06 ZE 498 plakalı araçlar Bakanlık 
Makamına, 06 D. 7012 ye 06 D. 744 plâkalı araçlar 
Müsteşarlık Makamına tahsis olunmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

88 INCt BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
1'. — Meclis Araştırttuaısı önergesi (10|/13) 

*- 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK. İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Filleri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, İs
tanbul * Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) <1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naübantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına lişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

6. — Konya Mffletveküi Salim Erel'in, İstan
bul Myükşehlir Belediyesinin deniz otobüsleri l e ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı 'belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

8. — Konya Milletvekilli Salimi Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergeıi 
(6/561) 

9. — Uşak Milletvekili Yusuf Demfc'in, Uşaık 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

10. — Erzurum Milletvekili Him'i Naflbantoglu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı' 
nun, inşaat ve tesisat malzemeleri fiyatlarının kont
rolüne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/639) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum-Kars deprem konutlarının kesinhe-
sabma ak bazı bilgilere ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) ,(1) 

14. _ Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve güderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu* 
nun 1984-1985 yıları gelir ve giderlerine İlişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
66/643) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

s 



17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/64S) (1) 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

22. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

24. — -Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fo
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş-
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. kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 1985 
yıliları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanındal, söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay-

I larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

3'8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-

I gesi (6/676) (1) 
39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kanın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
i nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-
I gesi (6/677) (1) 
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40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

41. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, kamu kurum ve 'kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu* 
nun, 'teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {6/681) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğiu' 
nun, kalkınimada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

45. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

46. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

48. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

51. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Lîb-
ya'daki bir firmada çalışan Türk işçilerinin yurda 
getirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/687) (1) 

53. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

54. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

55. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

56. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

57. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ilhracata ilişikin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) . (1) 

58. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın," 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına" ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

59. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

60. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

63. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

64. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilırmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/013) 



65. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

66. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
(Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından Sözlü soru önergesi 
(6/616) 

61. — Denizli Mille'rvekili Halil ibrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

68. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 198'6 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

ı69. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

70. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, konut kredisinden faydalanan vatandaşların ko
runması için alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından «özlü soru önergesi (6/630) 

71. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

72. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
iBanaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

73. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli bir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

* • 
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I 74. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi ı(6/63'5) 

75. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

76. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) 

77. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

78. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekimlinin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

79. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ı(6/664) 

80. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, 'bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(61665) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 11.1.1954 Tarihli ve 6219 «ayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/741) (S. Sayısı : 417) (Dağıtma 
tarihi : 19.3.1986) 

m»m ı ı 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 417 

11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonları 

Raporları (1 /741) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 17.2.1986 

Sayı : K K. Gn. Md. 
18/101-1970/01149 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.2.1986 tarihinde kararlaştırı
lan «11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
2 Mayıs 1985 tarih ve 18472 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3182 sayılı Bankalar 

Kanunu ile getirilen hükümlere uygunluk sağlamak amacıyla 6219 sayılı Tüfkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kuruluş Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

3182 sayılı Bankalar Kanununun getirmiş olduğu hükümler yanında ekonomik politika olarak ihracatın 
büyük ölçüde önem kazandığı günümüzde dış ülkelerle olan yoğun ilişkilerin bankacılık sektörü olarak da 
tesis edilmesinde görülen yarar nedeniyle, dış ülkelerde şube açmaya imkan verecek şekilde (Kanunun 3 üncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesinde fayda görülmüştür. 

'Banka şıibelerinin kendilerine taalluk eden işlerle ilgili dava ve takiplerde, genel müdürlüğü temsil yet
kisini haiz kılınarak, bu hususta vekil tayinine ve vekâlet vermeye yetkili bulundurulmaları öngörülerek yar
gı organlarındaki banka işlerinin yürütülmesinde ve böylece banka alacaklarının tahsilinde sürat ve kolay
lık sağlanması amacı güdülmüştür. 

İdare Meclisi, anonim şirketlerin konularının tartışılıp karara bağlandığı en önemli organdır. Bu organ 
bankalarda Bankalar Kanununun getirdiği ilave önemli görevleri de yüklenmiştir. Bu nedenle idare Meclisi
nin gelişen bankacılık konularında daha etkin ve geniş tartışma ve görüşme imkanı yaratacak düzeye çı
karılması için üye sayısının artırılması yoluna gidilmiş, aynı zamanda 'bu artırımla hissedarların daha adil ve 
geniş biçimde İdare Meclisinde temsilleri amaçlanmıştır. Diğer taraftan bankanın işlerinin umum müdür 
tarafından tedvir olunacağına dair hükme uygunluk sağlamak amacıyla Bankanın Umum Müdürünün idare 
Meclisinin ta'biî ve murahhas azası olması faydalı görülmüştür. 

Bankanın yıllık safi kârından dağıtıma tabi tutulan kısımdan, rakamlar büyüdüğü için İdare Meclisi aza
ları ile personelin temettü payında azaltma yoluna gidilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanununun 469/2 nci 
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maddesine göre Umumî Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda ek karşılık ayrılması yoluna gidilmiş ve böy
lece ayrılan ek karşılığın Bankalar Kanununun öngördüğü şekilde özkaynak olarak ısayılması imkanı sağlan
mıştır. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanununun 469/2 nci maddesine göre ayrılacak ikinci fevkalade yedek 
akçe ile Bankanın gelişmesi sağlanacak ve ortaklara istikrarlı kâr payı dağıtılabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Ekonomik politika olarak ihracatın büyük ölçüde önem kazandığı günümüzde dış ülkelerle 

olan yoğun ilişkilerin bankacılık sektörü olarak da tesis edilmesinde görülen zaruret ve yarar sebebiyle, mad
denin dış ülkelerde de şube açmaya imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesinde fayda görülmüştür. 

Madde 2. — Para değerindeki değişimler ve sermayenin zaman içindeki artışları dikkate alınarak, muha
fazasında da kolaylık sağlanacağı düşünülerek asgarî hisse miktarı 20 kat yükseltilmiş, fiilî sermaye ile bun
lara uygun hisse senedi miktarınında kanunda belirtilmesi öngörülmüştür.. 

Madde 3. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 5/d maddesi uyarınca hisse senetlerinin tamamının nama 
yazılı hale getirilmesi zorunlu kılındığından (c) grubu hisse senetlerinin de nama yazılı hale getirilmesi hük
me 'bağlanmıştır. 

Madde 4. — 3182 sayılı Bankalar Kanununa paralel olarak, rakamlar büyüdüğü için İdare Meclisi aza
ları ile personelin temettü payında azaltma yoluna gidilmiştir. Öte yandan, T. Ticaret Kanununun 469/2 nci 
maddesine göre Umumi Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda ek karşılık ayrılması yoluna gidilmiş ve böy
lece ayrılan ek karşılığın Bankalar Kanununun öngördüğü şekilde özkaynak olarak sayılması imkanı sağlan
mıştır. Ayrıca 469/2 nci maddesine göre ayrılacak ikinci fevkalâde yedek akçe ile bankanın gelişmesi sağla
nacak ve ortaklara istikrarlı kâr payı dağıtılabilecektir. 

Madde 5. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 3'3 üncü maddesindeki, yedek akçelerin kullanılmasına 
ilişkin hüküm doğrultusunda ve Türk . Ticaret Kanununun 469/2 nci maddesine göre getirilen ikinci fev
kalâde yedek akçenin, istikrarlı kâr dağıtımını teminen ortaklara, Umumî Heyet karariyle dağıtılabileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Banka Anasözleşmesinin 64 üncü maddesinde yer alan «Bankayı üçüncü şahıslara, idarî ve 
kazaî mercilere karşı haricen umum müdür temsil eder» hükmü gereğince banka şubelerinin yapmış ol
duğu işlemler sebe'biyle mahkeme ve icra dairelerine müracaatları kabul edilmemekte, böylece avukat bu
lunmayan yerlerde merkezden avukat gönderilmek mecburiyetinde kalınmaktadır. İhtiyati tedbir veya ihtiyati 
haciz gibi derhal yapılması gereken hukukî işlemler yukarıda yazılı sebeplerle zamanında yerine getirileme
mekte böylece banka birçok zararla karşılaşma'ktadır. Bu nedenle banka şubelerinin kendilerine taallûk eden 
iş'erle ilgili dava ve takiplerde Genel Müdürlüğü temsil yetkisini hâiz olup, bu hususta vekil tayinine ve ve
kâlet vermeye ehil oldukları hususunun hükme bağlanması faydalı görülmüştür. 

öte yandan 4947 sayılı Kanunda yer alan ipotekli ikrazata ilişkin özel takip usulleri yürürlükten kaldı
rıldığı için Kanunun bu maddesinin yukarıda açıklanan ihtiyacı karşılayacak şekilde değiştirilmesi zarurî gö
rülmüştür. 

Madde 7. — İdare Meclisi, anonim şirketlerin konularının tartışılıp karara bağlandığı en önemli or
gandır. Bu organ bankalarda Bankalar Kanununun ge1 irdiği ilave önemli görevleri de yüklenmiştir. Bu ne
denle, İdare Meclisinin gelişen bankacılık konularında daha etkin ve geniş tartışma ve görüşme imkanı ya
ratacak düzeve çıkarılması için sayı artırımına gidilmiştir. Aynı zamanda bu artırımla hissedarların daha 
adil ve geniş biçimde İdare Meclisinde temsilleri de amaçlanmıştır, öte yandan banka tamamen özel hu
kuk hükümlerine tabi olduğundan İdare Meclisi Üyelerinin ücretlerinin de Umumî Heyetçe tespitinin daha 
uygun ve tabii olacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan Banka Kanununun 16 nci maddesinde bankanın işlerinin Umum Müdür tarafından tedvir 
olunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme uygunluk sağlamak amacıyla Bankanın Umum Müdürünün 
İdare Meclisinin tabi ve murahhas azası olduğu hususunda madde hükmünde değişiklik yapılması faydalı 
görülmüştür. 

Geçici Madde — 15 inci maddenin uygulanabilmesini teminen, Anasözleşme tadiline ve Genel Kurulun 
toplanmasına gerek kalmadan İdare Meclisinin üç üyeliği için İdare Meclisine ilk Genel Kurulun tasvibine 
sunulmak üzere atama yetkisi verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/741 

Karar No. : 3 
27 . 2 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Devlet Bakanı Sayın Kâ
zım Oksay'm, Hazine ve Dış Ticaret Mlüsteşarbğının, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve ilgili Bankanın 
temsıilciılerinln katılmasıyla; Komisyonumuzun 27.2.1986 tarihli, 3 üncü birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Kanun Tasarısının maddelerine geçilmeden önce tasarı gerekçesi okunarak üzerinde yapılan görüşme
ler sırasında yuikarda belirtilen ilgili temsilcilerin 'izahatları dinlenip konu ile ilgili soruların cevaplandırıl
masına müteakip; Tasarı Komisyonumuzca benimsen rök maddelere geçilmesi kararlaştırıldı. 

Müteakiben Tasarının maddelerinin görüşülmesine geçılldi. Tasarının 3 üncü maddesinin 1 inci satırında
ki «ikinci fııkrası» tabiri yerine değişiklik öngörülen f'.ıkra son fıkra olduğu cihette «son fıkrası» tabirinin 
kuManılıması uygun mütalaa edildi. Tasarının diğer maddeleri Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

İşjbu raporumuz havalesi gereği Plan - Bütçe Komisyonuna göndenilmek üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Hayrettin Ozansoy 

Diyarbakır 

Üye 
Haydar Koyuncu 

Konya 

• 

Üye 
Beratı Erdoğan 

Samsun 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
Kâmran Karaman 

Hatay 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 
7 

Üye 

Sözcü 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Kemal îğrek 

Bursa 

Üye 
Nihat Harmancı' 

Konya 

Üye 
Ali Mazhar Haznedar 

Ordu 
nci maddeye itiraz kaydıyla 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. (S. Sayısı: 417) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/741 
Karar No. : 21 

17 «3 . 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 17.2.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça ön havalesi uyarınca «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis-
yonu'nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Va
kıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 17.3.1986 tarihinde yaptığı 42 nci birleşimde ilgili Hü
kümet Temsilcilerinin de iştiraki ile incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 3182 sayılı Bankalar Kanunu 2.5.1985 tarihinde yürürlüğe girmişti. Tasarı gerekçesinde belir
tildiğine göre; 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kuruluş Kanununda da söz 
konusu 3182 sayılı Kanun doğrultusunda bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Tasarı ile bu değişik
liklerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda tasarı ve gerekçesi benimsenerek, «iSanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu»nca hazır
lanan metin esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

«Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» tarafından kabul edilen tasarının Çerçeve 1 incd maddesi ile 
değiştirilmek istenen 3 üncü maddenin sonuna her türlü bankacılık işlemleri ile kamu kuruluşlarına ait para
ların yatırılabilmesine imkân tanıyacak bir hüküm ilave edilmiş, Çerçeve 7 nci madde ile değiştirilmek iste
nen 15 inci maddede yer alan «aza» ibareleri Geçici Madde ile ifade birliği sağlamak amacıyla «üye» iba
releri şeklinde değiştirilmiş, «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu»nun 2, 3, 4, 5, 6 ve Geçici Mad
desi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 
Kâlbip Üye 

Kadir Demir 
Konya 

Hazım Kut ay 
Amkara 

* 
Ünal Akkaya 

Çorum 

M. Oltan Sungurlu 
Gümıüşıhanıe 

M. Turanı BaıyezJt 
Kahramanımaraş 

'(Imızaida bullonamıaıdı) 
Saffet Sert 

Konya 

Rıza Tekin 
ıSiirt 

Başkanvelk'i'li 
Fahrettin Kurt 

Trateon 
A. Akgün Albayrak 

Adana 

M. Fendi tsfflmıyeİ 
IBaHıfcesir 

(îmızafda Ibulunatmıaldüi) 
Ahlmıeit Sarp 
ıDiyarfoalfcır 

(tfîmızalda Iboıfhınamıaldlı) 
Abdurrahman Demirtaş 

ıHaitay 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

ı(îl!mıza!da builon amaldi) 
lEnıveıt Özcan 

Tokat 
fîmızafda ıbuiluınamıaidı) 

Sözdü 
Alaattin Fırat 

Muş 
Mehmet Deliceoğlu 

Adıyaman 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Metin Yaman 
Erzincan 

Tülay önety 
Isltaribul 

•(îîmizalda bullenaımaidı) 
tsmet Ergül 

Kırşehir 

FelbJmıi Memlişoğlu 
Rize 

((llmzafda hoıilonamadlı) 
İsa Var d al 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN 

11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6219 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Bankanın merkezi Ankara'dadır. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yenlerde, 
Bankalar Kanunu hükümlerine göre sulbe açabilir.» 

MADDE 2. — 6219 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bankanın itibarî sermayesi, her 'biri Onbin TL. kıymetinde bir milyon yediiyüzbin hisseye ayrılmış 

olarak onyedi milyar Türk Lirasıdır.» 

MADDE 3. — 6219 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Hisse senetleri nama muharrer olup, 'bunlardan (A) grubuna dahil olanlar satılamaz. (IB) grubu hisse 

senetleri, ancak Vakıflar Umum Müdürlüğünün müsaadesiyle aynı gruba dahil hissedarlar arasında alınıp 
satılabileceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktığında satılmak üzere Vakıflar Umum Müdürlüğünce de satın 
alınabilir.» 

MADDE 4. — 6219 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Madde 9. — Bankanın yıllık safi kârından : 
A) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçesine, 
B) Yüzde beş'i Bankalar Kanununun 32 nci maddesi gereğince ayrılacak karşılığa, 
C) Yüzde beş'i birinci fevkalade yedek akçesine, 
D) Binde 45'i İdare Meclisi Üyelerine mütesaviyen, 

Yüzfde dokuz'u personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak idare Meclisinin tespit edeceği esaslar da
hilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere, 

E) Bakiyeden, T. Ticaret Kanununun 469/2 maddesine göre, Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı 
kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdimde, Umumî Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda 
ikinci fevkalade yedek akçesine, 

Ayrıldıktan ısonra, bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.» 

MADDE 5. — 6219 saydı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

«'Madde 10. — 9 uncu maddenin (A), (B), (C) bentlerinde gösterilen akçeler 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun ilgili hükümlerine göre kullanılır. Aynı maddenin, (E) bendinde (belirtilen ikinci fevkalade yedek 
akçe, istikrarlı kâr dağıtımını teminen, Genel Kurulca hissedarlara kâr payı olarak dağıtılabilir.» 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 6219 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hisse senetleri nama muharrer olup, bunlardan 
(A) grubuna dahil olanlar satılamaz. (B) grubu hisse 
senetleri, ancak Vakıflar Umum Müdürlüğünün mü
saadesiyle aynı gruba dahil hissedarlar arasında alı
nıp satılabileceği gibi, yine bu gruptan istekli çıktı
ğında satılmak üzere Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
de satın alınabilir.» 

MADDE 4. Tasarının 4 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

11.1.1954 Tarihli ve 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6219 sayılı Kanunun 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Bankanın merkezi Ankara'dadır. 
Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yer
lerde, Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube aça
bilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu 
şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, ka
mu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.» 

MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hükümetin Teklif Ettiği Metin 

MADDE 6. — 6219 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilım'iştıir. 
«Madde 11. — Şubeler, Banka Genel Müdürlüğünün bir organı olarak şube ile ilgili dava ve takip

lerde Genel Müdürlüğü temsile ehil, vekil tayinine ve vekâletname vermeye de yetkilidirler.» 

MADDE 7. — 6219 sayılı Kanunun 15 dnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiıriHmliştir. 
«Madde 15. — Bankanın İdare Meclisi dördü (A), ikisi (B), ikisi (C) ıgrulbu hisse senedi sahiplerini tem

sil etmek üzere sekiz azadan terekküp eder. 
(A) grubu azallıarından biri Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilatından olmak üzere Bas/bakan tarafından, 

diğer üçü ile (B) ve <C) grubu azaları Umumî Heyetçe seçiilıir.» 
Bankanın Umum Müdürü İdare 'Meclisinin talbiî ve murahhas azasıdır. 
İdare Meclisi azalarının hizmet müddetleri, salahiyet ve mesuliyetleri Anasözleşmede .gösterilir, ©unlara 

verilecek ücret miktarları Umumî Heyetçe tayin ve tespilt edilir.» 
GEÇİCİ MADDE. — Kanunun yürürlük tarihinden itibaren İdare Meclisi Üye sayısı sekize çıkarılır 

ve bir ay içinde üç .üyelik için, Anasözleşme tadiline gerek kalmadan İdare Med'isi tarafından atama ya
pılır. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında Genel Koruttun tasvibine sunulur. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9̂  — (Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devle* Bak. Başlbalkan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Balkanı 
A.< Karaevli 

İçişferi Bakanı 
Y, Akbulut 

Millî EğMlm Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakam 
V, Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet 'Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakamı 
V. Halef oğlu 

'Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N. Türel 

Tarım Orman ve Köyisleri Bakam 
H, H. Doğan 

Enerji) ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

6 . 2 . 1986 

Devlet Bakanı Y. 
V. Halef oğlu 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Soısyal Yandım /Bakanı 
Af. Aydın 

Çatışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Külttür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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(Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 6 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — 6219 sayılı Kanunun 15 inci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 15. — Bankanın İdare Meclisi; dördü 
(A), ikisi (B), ikici (C) grubu hisse senedi sahipleri
ni temsil etmek üzere sekiz üyeden terekküp eder. 

(A) grubu üyelerden biri Vakıflar Umum Müdür
lüğü teşkilatından olmak üzere Başbakan tarafından, 
diğer üçü ile (B) ve (C) grubu üyeleri Umumî Heyet
çe seçilir.» 

Bankanın Umum Müdürü İdare Meclisinin tabiî 
ve murahhas üyesidir. 

İdare Meclisi üyelerinin hizmet müddetleri, sela-
hiyet ve mesuliyetleri Anasözleşmede gösterilir. Bun
lara verilecek ücret miktarları Umumî Heyetçe tayin 
ve tespit edilir.» 

GEÇİCİ MADDE — Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metninin geçici maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 8 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 9 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

»>••<« ...... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 417) 




