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329,343,363 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 329,339 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 329 
1. — İstanbul Milletvekili Doğan Kiasaroğ-

kı'nun, TRT'nin 4 Mart 1987 günü akşamı 
yaptığı ve 2954 sayılı Kanunu ihlal eder du
ruma gelen yayımlar konusunda gündem dışı 
Ikıoinuşması ve Devlet Balkanı Hasan Celâl Gü-
zel'in, cevabı 329:332,333:335 

2. — Gaziantep Milletvekili M. Hayri 
Osmanlıoğlu'nun, esnaf ve sanatkârların, eko
nomik politikalar ve alınan son kararlardan 
dolayı düştükleri sakıntılar konusunda gün
dem dışı (konuşması 332:333 

3. — Yozgat Milletvekili Selabattin Taf-
hoğlu'nun, Hakkâri'de meydana gelen terörist 
olaylar konusunda gündtam dışı kbnuşması 335:336 

Sayfa 
339 B) ÇeşMi İşler 

1. — Endonezya Temsilciler Meclisi Baş
kan Yardımcısı Blhac Nuddin Lubiıs ve bera
berindeki parlamento heyetinin Genel Kurulu 
ziyareti ve Başkan tarafından «Hoşgeîdiniz» 
denilmesi 339 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 337339,364 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî 
Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılıması ve Eko
nomiyi Düzenlemede Alımıacalk Tedbirler ile 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 
Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Ban
kalar Kanununda Değişiklik Yapılknası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Rapom (1/817) (S. Sayısı : 523) 337:338,339: 

363,364:371 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 372 
A) Yazık Sorular ve Cevapları 372 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz thsan 

HastürikHin, ABD'nide açılan «Muhtbeşem Sü-
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Sayfa 
leyman» sergisine gönderilen tarihî belge ve 
©serlere ve bunların korunmalarına ilişkin 
'Başbakanldan sorusu ve KJülLtlür ve Turtanı 
Balkanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/1(582) 372:374 

TBMM Genel Kurulu saat 14.301da açıldı. 
Millî Savunma Bakanı Zefki Yavuızltürfc, Genel . 

Kurula, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi ve Tütikiye ve Irak Devletleri arasın
daki mutabakat zaptıma uygun olarak Irak toprak-
lanruda gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgi ver
di; SHP Gruibu adına Genel Başkan İzmir Milletve
kili Erdal İnönü, DYP Gruibu adına Genel Başkan 
Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoıruk, DSP Gru
bu adına Grup Baştanı Zonguldak Milletvekili Ca-
hiıt Karakaş ve ANAP Grubu adına dia Bursa Mil
letvekili İlhan Aşkın aynı konuda görüşlerini açıkla
dılar. 

Federal Almanya'ya gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı A, Mesut Yılmaz'ın dönüşüme kadar 
Kültür ve Turizim Bakanlığına, Millî Eğit'im Gençlik 
Ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun; 

Pakistan'a gildeceık olan Millî Savunma Bakanı 
Zeiki YavLizüürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
'Bakanlığına, Enerji Ve Tabiî Kaymaklar Bakanı Sudi 
Türel'in; 

Hindistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Vey- I 
sel- Atasoy'un dönücüne kadar Ulaştırma Bakanlığı
na, Maliliye ve Gıümrülk Balkanı Ahmet Kuitftceibe Alp-
fanoçin'in; 

Vekillik etmelerinin uiyiguin görüldüğüne dair I 
Cumhuribaşlk anlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi-. 
ne sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü Mustafa Kaplan hakkın-
dalki (3/1260) dava dosyası ile, 

Sayfa 
2. — Brzuruım Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlıu'nun, Erzurum İlime bağlı bazı köylerin, 
yol ve su sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım 
Oriman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m yazılı cevabı (7/1596) 374:375 

TANAK ÖZETİ 

.2380 Sayılı, Belediyelere ve 11 Özfel İdarelerine 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
'tasarısının (1/824) (3/1261) geri verilmesine ilişkin, 

'Başbakanlık tezkereleri okundu; Adalet ve İçişleri 
komisyonlarında bulunan dosyaların geri verildiği 
b'ildiriMi. 

Sağlık ve Soisyal İşler Kolm i siy omunda açık bulu
nan ve Doğru Yol Fantisine düşen bir üyeliğe Sakar
ya Milletvekili Turgut Sözler seçildi. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili 
Rıfat Bayaztt, Afyon Milletvekili Metin Balıibey, Si
vas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu Ve Balıke
sir Milletvekili Fenni Islmyelilnin Türkiye Büyük 
Millet' Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletve
kili İhsan Tombuş'un, Türküye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğü Teklifinin (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 
344'e 1 ineli Elk) görüşmelerine devam olunarak 70, 
71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 87 nci maddeleri 
kabul edildi; 77 nci madde metinden çıkarıldı; 73, 75, 
83, 84, 85 inci maddeler komisyona geri verildi. 

5 Mart 1987 Perşembe günü saat 14.301da toplan
mak üzere birleşime saat 19jü5te son, verildi. 

Başkan 
'Başkanveklİi 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Samsun 

Yavuz Köymen Süleyman Yağcıoğlu 

I. — GEÇEN TL 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : BaşkanvekRi İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyülk Millet Meclislinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

'BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekilleri lütfen, yüksek sesle, 
salonda bulunduklarım belirtsinler. 

l(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamada bulunmayan sayın mil

letvekilleri, lütfen, adlarını, soyadlarını, seçim böl

ül. — BAŞKANLIĞIN GE 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — istanbul Milletvekili Doğan Kasar oğlu'nun, 

TRT'nin 4 Mart 1987 günü ahşası yaptığı ve 2954 
sayılı Kanunu ihlal eder duruma gelen yayınlar ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rımız var; sırayla söz vereceğim. 

İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Kasaroğlu, 
TRT'nin yayınları ve 2594 sayılı Kanunu ihlal eder 
duruma gelmiş 4 Mart 1987 akşamı yapılan yayın
larla ilgili gündem dışı söz istiyor; buyurunuz efen
dim. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; elimden geldiğince, daha 
önce çalıştığım TRT'nin, politik tartışmaların dışında 
tutulmasına inanmış bir arkadaşınızım ve bugüne 
kadar bu duygularla huzurunuzda hareket ettiğimi; 
yalnız teiknik 'konularla bağlı kaldığımı da zannede
rim takdir edersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü konuşmamda da 
gene TRT'nin politik yayınlarına girmemeye özen 
göstereceğim; ama özellikle dün akşam yapılan ya
yın, habercilik anlayışları, habercilik gelenek ve 
görenekleri bakımından, her türlü hoşgörü ve insaf 
hududunu aştığı için, huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Takdire şayan
dır. 

BALKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

gelerini bir kâğıda yazsınlar ve imzalayarak gönder
sinler; bu suretle, yoklamada yok gözükmekten kur
tulurlar, 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyo
ruz. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Eğer tak
dir edilecek husus, Yüce Meclisin Güneydoğu Ana
dolu'da yapılan olaya el koymasını radyo ve tele
vizyondan vermemek ise, buyurun takdir etmeye de
vam edin... (DYIP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Eğer, Türkiye'nin en büyük sanayi hölgesi, 7 
milyon nüfuslu İstanbul'un ve bütün bir Trakya'nın 
kar altında kalıp hayatının felce uğradığı bir gün
de, bu olaydan hahsetmemeyi habercilik görevi ola
rak, takdir edilecek bir husus kabul ediyorsanız, 
size hayırlı olsun; ama, beyefendiler, bunların ha
bercilikle alakası yoktur. Özellikle sizin dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

Üzerinde durduğumuz mesele, bu kurumun, ha
bercilik faaliyetini kanunda gösterilen esaslar doğ
rultusunda, yayıncılığın gelenek ve göreneklerine gö
re yapmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır. 

Burada 'başlıca sorumlu, elbette ki TRT'nin gö
revlileridir; ancak, TRT'nin bu hizmetini yapmasına 
mani olabilecek birtakım baskıların da artık sona 
ermesinde fayda var. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 1988' 
de... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bakın,- ben kalkıp, darmadağınık du
rumda bulunan TRT'nin, bir mahkeme çağrısını 

SlEL KURULA SUNUŞLARI 
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birinci haber diye verişini; ben, darmadağınık durum
da 'bulunan bir TRT'nim, geçen pazar günkü «Pet
rol» ve pazartesi günkü «Cinayetler Zinciri» adlı 
programlardaki, Türkiye'nin bugünkü iç olayları
na çağırışım yapabilecek bazı hususları huzurunuza 
getirmek istemiyorum. Onu elbette ki sayın hükümet 
-üyeleri ve özellikle Sayın Millî Savunma Bakanı 
bizden çok daha evvel 'düşünmek zorunda; bunları 
hiç huzurunuza getirmek durumunda değilim. Ben 
meseleyi mümkün olduğu kadar hukuk platformun
da tutmanın gayreti içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, dün akşam, Türkiye Te
levizyonunun ana haber yayınını {saat 20.00 haber 
'bliil'lfen'iıni seıyredenîıeır, spikierlJn 'birk'aç özetinden sona
ra; verdiği özetlerin başımda Güneydoğu Anadolu'da
ki olaylar vardı, bunları dinleyeceklerini umarken, 
karşılarında, Allah'a şükür, sağlığına kavuşmuş olan 
Sayın Başbakanımızla şerefyab oldular. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Fena mı oldu? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tek kelimeyle 

skandal. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam 'buyurunuz Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Elbette 

kd Sayın Başbakaniimızı görmenin mutluluğuna biz 
de eriştik; ama değerli arkadaşlarım, yine 'bir nok
taya sizin dikkatlerinizi çekmek isterim. 

BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap edin 
efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Televiz
yonda yayınlanan «Televizyon» adlı bir program ve 
bu programın, televizyonun politikada kullanılma
sına ayrılan (bir 'bölümü vardı. Eğer bu bölümünü 
kaçırdıysanız, lütfen metnini okuyunuz. Eğer poli
tikacılar, televizyon denilen bu güçlü haberleşme 
aracını kullanmakta ihtiyatlı davranmazlar ise, so
nuçta, başlarına nasıl felaket getirdiğini, o program 
pek güzel ortaya koyuyordu. 

Değerli arkadaşlarım, radyo - televizyon denilen 
bu aracı kullanırken, lütfen dikkatli olalım; çünkü 
bu silah tersine teper. İtimat buyurunuz, dün akşam
ki yayın maalesef hükümetimizin lehine olmadı. 
Hele hele, millî birlik ve bütünlüğümüzün en sağ
lam olması gerektiği bir günde bu antipatiyi yarat
mak zorunda değildik. 

KENAN NURıî NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Anlamazlar onlar., 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanı-
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nın, Cumhuriyet Hükümetinin bakanlarının itibarla
rını korumak hepimizin görevidir. Hiç kimsenin 
hakkı ve haddi, bir Cumhuriyet Hükümeti Başbaka
nını veya Cumhuriyet Hükümetinin bakanlarını or
taoyunu mesabesine getirecek durumda değildir. 
(SHP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

FEYZUlLLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kara-
•göz oyunu... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Kasaroğlu, 
bu tabiri size yakıştıramadım, bu tabir yakışmadı 
işte. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN E'MİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın hatip, lütfen, sözlerini tavzih etsinler efendim. 

FEYZUL'LAH YILDIRIR (Gaziantep) — Otur-
yerine; bakanlar laf atmaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Kasaroğlu, lütfen sözlerinizi bağlayınız 

efendim. 
FEYZULLAH YILDIRIR ((Gaziantep) — «Ka

ragöz Oyunu» deyin.., 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Müsamere... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın hatip, lütfen, sözlerini geri alsınlar efen
dim; ortaoyunu ne demek?... (DYP sıralarından 
«Otur yerine» sesleri) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ba
kanlar laf atmaz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Kasaroğlu, zatı âliniz Türkiye Cumhuriye

ti Hükümetinin Başbakanı ve bakanlarına karşı iti
nalı bir dil kullanırken, şu son kullandığınız kelime
leri lütfen düzeltiniz. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Emre
dersiniz Sayın Başkanım. 

Söylediğim şu... 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — «Ka

ragöz» deyin. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Söyledi

ğim şu: «Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanını, 
Cumhuriyet Hükümetinin bakanlarını, ortaoyunu tab
losundaki mesabeye getirmeye kimsenin hakkı yok
tur» diyorum. (DYP ve SHP sıralarından «'Bravo» 
sesleri, alkışlar) Eğer, kendileri bu mesabeye geldik
lerini (kabul buyuruyorlarsa, mesele yok. 



T.B.M.M. B i 73 5 ; 3 ? 1987 O : İ 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Ne 'biçim ifade 
Sayın Başkan?... 

'BAŞKAN — Devam edin efendim, 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş-
ikanım, bu ifadeyi çıkarsın lütfen..., 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Lütfen, geri 
alsın; ne biçim ifade bu? 

BAŞKAN — Devam ©din ve bitirin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Geri alsın 
efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Peki, 
üzüldüyseniz, geri alayım. 

(BAŞKAN — Geri alıyor. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Teşekkür 
ederim. 

DOĞAN 'KASAROĞLU (Devamla) — İzin ve
rirseniz, şöyle tavzih edelim... 

FEYZULLAH YILDTRIR (Gaziantep) — «Ka
ragöz» deyin efendim. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, efendim... 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — 23 Ni
san müsamerelerini andıran bir ta'blo diyelim, izin 
verirseniz. (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Şimdi de «çocuk» dediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU ^Malatya) — Size yakışı
yor mu? 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen devam edin 
ve bitirin efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bir tele - Bakanlar Kurulu toplantısı 
yapıldığı o toplantıda ifade edildi. O zaman, «Te
le - Bakanlar Kurulu toplantısı» deyince, sayın ba
kanlarımız tele - bakan mı oldular? Yapmayın... 
(DYP ve SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bizim, hiçbir bakanımızın üzerine, hiçbir Cumhuri
yet Hükümeti üyesinin üzerine en ufak bir gölge düş
mesine gönlümüz razı değildir. Eğer, kendi üzer
lerine... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Siz böyle bir olay 
gördünüz mü, yaşadınız mı? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun efen
dim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Türkiye'nin han
gi mertebeye geldiğini ispat ediyor. Bunun gibi da
ha niceleri yapılacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Bu haber değil 

mi? Türkiye'de ilk defa yapılıyor; haberdar, haber 
değeri çok yüksektir. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — OMO 

rektemtoia da çıkarsınız. 
'BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, lütfen bağlayın 

efendim. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bizim üzerinde dur
duğumuz nokta, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun - dikkat buyun, 'başından beri şu veya bu 
parti lehine kullanıldı, kullanılmadı kavgası yapma
dım - (TRT'ninj 'habercilik anlayışından sapmasını 
önlemek, TRT'nin, her şeyden evvel, - demin de söy
ledim, tekrar altını çizerek belirteyim - Cumhuriyet 
Hükümetinin Başbakanına, bakanlarına, itibarlarını 
sarsacak bir hava yaratmamak. 

AHMET-EKİCİ (Kütahya) — Bu haber değil 
mi? Türkiye'de ilk defa yapılıyor; bu haber değil 
mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 
DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, bakın çok kritik günlerde yaşıyo
ruz. 

YILMAZ HASTÜRK (İstanbul) — Üzülmeyin' 
efendim, OMO reklamlarına çıkarsınız. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Burada 
hiç kimseyi kırmak için bulunmuyoruz. Eğer ko
nuşmamda herhangi bir arkadaşımı incitecek bir be
yanda bulunduysam özür dilerim^ ama şurasına dik
katinizi çekeyim': 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin birlik ve bü
tünlüğüne, her şeyden evvel bu Yüce Meclisin sa
hip çıkması lazımdır. Dün 'burada hu Meclis, birlik 
ve bütünlüğün en güzel örneğini gösterdi; akşam te
levizyonunuzu açtınız, bunun haberini görmediniz. 
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Değerli arkadaşlarım, hep 1920 Meclisine gıpta 
ediyoruz, hep 1923 Meclisine gıpta ediyoruz, diyo
ruz ki; bu Meclis meselelere neden onun gibi elkoy-
muyor?... İşte dün bu Meclis onlar gibi elkoy-
du; ama bunun değerlendirmesini yapacak devlet 
organları bu Yüce Parlamentoyu değerlendirmezler-
•se, buna karşı isyan etmek de evvela sizin göreviniz 
olmak gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
'DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — 1 mil

yon İstanbullu evlerine hapsolmüş, bunlara ait en 
ufak bir haber verilmemişken, buna isyan etmek he
pimizin hakkı olmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, dün yapılan basa
nla operasyondan sonra, ne yazık ki, bugün Cey-
lanpınar'da cereyan eden olaylar hepimizi yürekten 
'yaraladı. (DYP .sıralartııntdan «'Bravo» sesleri) Lüt
fen, hepimiz birlik ve beraberliğimizi korumak zo
runda olalım. Ceyîanpınar'da bugün eşkıyanın yaptı
ğı harekâta karşı hepimiz kanımızla, bütün gücümüz
le birleşmek zorundayız; inançlarımızla karşı koy
mak zorundayız. Sizlerin hepinizi belirli bir sükûnet 
ve anlayışla davet ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kasâroğlu. 

2. — Gaziantep Milletvekili M. Hayri Osmanlıoğ-
lu'nun, esnaf sanatkârların, ekonomik politikalar ve 
alınan son kararlardan dolayı düştükleri sıkıntılar ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Osmanlıoğlu, es
naf ve sanatkârların ekonomik sorunlarıyla ilgili 
'gündem dışı bir görüşme istemişlerdir, kendilerine 
döz veriyorum. 

Buyurun Sayın Osmanlıoğlu. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

M. HAYRİ OSİMANLIOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, gündem dışı söz verdiğiniz için, size 
teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum., 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gaziantep 
Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Birliğinden aldığım 
bir ırîektup nedeniyle, asnaf ve sanatkârların eko
nomik politikalardan ve son uygulamalardan, karar
lardan dolayı düştükleri sıkıntıları, ıhükümet ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine ulaştırmak ve gerekli 
»tedbirlerin alınmasını sağlamak için, gündem dışı 
konuşma yapmak üzere huzurlarınızdayım. Sıkıntı
larını sizlere iletmemi isteyen küçük esnaf ve sanat-
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kârlar ve kendim adına Yüce Meclise en derin sev
gi ve saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 
1980'den sonra uygulamaya konulan yanlış ekono
mik politikalar, Kasım 19i83 seçimlerinden sonra ku
rulan ANAP iktidarınca da, aynen ve daha katı ola
rak uygulanmaya devam edilmiştir. Bugün, bu uygu
lamalardan alınan sonuçlara bakıldığında ve ayrın
tılara inildiğinde, bu ekonomik politikaların, gerek 
hukukî altyapıları olmadığından ve gerekse uygula
madaki yanlışlıklardan dolayı, Türk halkına mutlu
luk getirmediği gi'bi, çok ve büyük sıkıntılar yarat
tığı, artık açık seçik ortaya çıkmıştır. Küçüklü bü
yüklü birçok firmaların iflası, 3 trilyonu aşan ban
ka alacakları ve 'bankerlerde batan 52 milyara ula
şan bankarzede alacaklarıma, şimdi de esnaf ve sa
natkârların feryadı eMbnim'iştiir. 

Mektup, Gelir Vergisine tabi ticarî ziraî ve mes
lek kazanç sahiplerinin, yaşam düzeylerine göre her 
yıl ödemekle mükellef tutuldukları, mutlak hayat 
standardı vergi esasının bu yıl yüzde ICO oranında 
artırılmasıyla, tüm esnaf ve sanatkârların ve bu ara
da Gaziantepli esnaf ve sanatkârların, ne oranda 
perişan olduklarım ortaya koyması açısından, son 
derece önemlidir. 

Şimdi, aldığıım mektubu sizlere okumak istüyo-
rum. Bu mektup, bütün Gaziantepli milletvekillerine 
ve balkanlara da gönderilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ga
ziantepli bakan dinlemiyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bakan dinlemi
yor. 

BAŞKAN — Lütfen, bakanları işgal etmeyelim 
efendim. 

M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamla) — «Es
naf ve sanatkâr Dernekleri Birliği olarak, ,1953 yı
lından bu yana Gaziantep esnaf ve sanatkârlarını 
temsilen hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 103 dernek 
ve meslek grubu olarak 60 bin üyemiz bulunmak
tadır. Gerek bölgemizdeki, gerekse ülkemizdeki po
tansiyele 'baktığımızda, esnaf ve sanatkâr ve küçük 
işletme sahipleri olarak, ülkenin önemli bir kesi
mini teşkil ettiğimiz gibi, sosyal istikrarın da te
minatıyız. 

Ancak, kendi emeği ve yağı ile kavrulan, seyyar 
veya belli bir işyeri olan esnaf ve sanatkârlarımız, 
ekonomide hareketlenmeyi hızlandırmak amacıyla 
son yıllarda yapılan yasa değişiklikleriyle, yeni uygu
lamalardan yarar sağlayacağı yerde, aksine durum-
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lar,ımı daha ağır şartlara sürüklemiş, sorumları çözüm
lenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Ekonomik değişiklikler, birçok esnaf ve sanat
kârı, işyerini kapatmak zorunda bırakmıştır. Birçok
larının da bu duruma daha fazla ayak uyduramaya-
caklarını, yaptıkları müracaatlardan tespit etmiş bu-
lunmktayız. 

Modern çağımızda sıkıntıya düşen esnaf ve sa
natkârlarımızın ülke ekonomisindeki yerini çok iyi 
bilmemize rağmen, bu görüntülere seyirci kalınma
sında büyük yaralar açılacağını ve zaman içerisin
de tamamen esnafın, yok olacağı kanaatini taşımak
tayız. 

Daha fazla geç kalınımadan, çözümünü helkleid'iğli-
ım'iz bu huısufslarla illgilli öneımılıi noktaları aşaığıda sıra-

' îadiığıimızı befMrferiek, biu husulsilarıln tarafımızca Yüce 
Meclise getirilmesini ve önemli ölçüde yeni tedbir
lerin alınması için gösterilecek ilgi ve alakanın Ga
ziantepli esnaf ve sanatkârların olduğu kadar, Tür
kiye'deki bütün esnaf ve sanatkârların da özlemi 
olduğunu bilgilerinize arz etmek istiyoruz.» 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — «Bi
lindiği üzere belediyelerimize gelir kaynağı sağlama
ları amacıyla Meslek Vergisi hazırlanmış ve yürür
lüğe konmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
vergi alınmadığı görülmekle beraber, belediye gelir
lerinin artırılmasında, zaten, hükümet bugün önem
li derecede bir kaynak bulmuştur. Emlak ve arsa 
vergileri belediyelere bırakılarak, belediyeler, tarih
lerinde göremedikleri malî imkâna kavuşmuşlardır. 

Bu itibarla, Meslek Vergisinin külfetten başka 
hiçmir esprisinin kalmadığı, çoğu kez de bu vergi 
için yapılan giderlerin toplananlardan fazla olma
dığı görülmektedir.» 

'BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, eğer onların 
hepsini okuyacaksanız; vaktiniz doldu efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ha
yır efendim, yarım sayfa bir şey var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — «Ay

rıca, .edinilen bilgilere göre, meslek mensuplarımız, 
ödemeleri gereken vergilerinden dolayı, vergilerini 
sağlıklı ödeyemedikleri takdirde vergi cezası ve fai
zini ödemek durumuna düştüklerinden, vergi cezası 
ve faiz miktarlarının asıl miktarlardan iki üç kat da
ha fazlaya ulaştığı tespit edilmiştir. Bu durumda da, 
devlet vergi alamadığı gibi, mensuplarımız işini terk 
etmekte, sosyal ve ekonomik değer kaybına uğra-

I maktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu konuda .yo
ğun müracaatları olup, bugüne kadar yığılan ceza 
borçlarının, çok sayıda mensuplarımızın mağduri
yetine yol açtığı müşahede edilmiştir. Vergi cezası 
işlerinde de 'uygulana'bileceği gibi, konuya ilişkin bir 
affın 1974 tarihindekine benzer şekilde yeniden de
ğerlendirmesiyle, hiç olmazsa hem vergi, hem de 
Bağ - Kur primlerinin aslının daha kolay tahsil edi-

I leceği görülmektedir» denilmektedir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gaziantep, 

esnaf ve sanatkârları güçlü olan bir ilimizdir. Bizler. 
de halikımızın mutluluğu için Yüce Mecliste kanun 
yapmakla görevli insanlarız. Mektubu, esnaf ve sa
natkârın feryadını dinlediniz. Halikımızın bütün ke
simleriyle, uygulanan ekonomik politikalardan rahat
sız olduğu, perişan olduğu ortadadır. Geliniz, ikti
dar - muhalefet çekişmesini bir yana bırakalım; hal
kın mutluluğu için, halkın sorunlarını elbirliği ile 
Yüce Mecliste çözelim. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
M. HAYRt OSMANLIOĞLU (Devamla) — 

Unutmayınız ki, hatada direnmenin kimseye fay-
I dası yoktur ve yanlışlıklardan dönmek fazilettir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyo
rum. (SOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Osmanlıoğlu. 

1. -— Devlet Bakanı Hasan Celâl Güzelin, İstan-
I bul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, TRT'nin 4 

Mart 1987 günü aksamı yaptığı ve 2954 sayılı Kanu-
I nu ihlal-eder duruma gelen yayınlar konusunda yap- ' « 

tığı gündem dışı konuşmasına cevabı. (Devam) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Gaziantep) — Evet. 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Hasan Celâl 

Güzel; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın 
Kasaroğlu'nun biraz önce, dün akşamki televizyon 
yayınları konusundaki konuşmasını son derece büyük 

I bir üzüntü ile dinledik. 

HÜSAMiETTIN CtNDORUK (Samsun) — Biz 
de programı üzüntü içerisinde seyrettik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

[ (Devamla) — Bir defa, hemen şunu belirtmek iste-
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rim : Dün akşamki televizyon yayınları usulüne uy
gun şekfilde yapılmıştır ve aslında... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gerekçeniz ne; 
hangi yayın ilkelerine göre?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Televizyon bakımından da, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu bakımından da gerçek 
bir teknik başarıyı sergilemiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Baş
bakan görev yapmıyorsa, Hazine hangi sebeple öde
me yapıyor?.. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaça mal oldu? 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ha
zineden ne ödediniz? 

BAŞKAN — Lütfen... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Ayrıca, tarafsızlık bakımından da, 
hiçbir şekilde, bunun aksi 'iddia edilecek bir davra
nış meydana gelmemiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Ne 
biçim tarafsızlık bu?. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Güzel bir 
program yaptınız!... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Dün (Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun) televizyonun «20.00 Haberleri» programın
da, daha önce kararlaştırılmış olan ve sadece Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumunun değil, PTT'nin 
ve Türkiye'nin telekomünikasyon bakımından (haber
leşme bakımından) geldiği seviyenin, sizler bakımın
dan da iftihar edilebilecek en güzel bir göstergesi 
uygulanmıştır efendim. (SHP, DYP ve DSP sırala
rından gürültüler) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — TRT' 
yi deneme tahtasına çevirdiniz. 

PAŞA SÂRIOĞLU (Ağrı) — Para verirseniz olur. 
IBAŞKJAN — Lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bunun tebrik edilmesi gerekirken ve 
Sayın Kasaroğlu'nun, bizzat kurduğu haber daire
siyle övünmesi gerekirken, bu şekilde talihsiz beyan
larla ortaya çıkılması ve hele Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine ye bakanlarına «tele-bakan» gibi, fev
kalade hafif ifadelerle hitap edilmesi son derece üzü
cüdür. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
(İsabet. 

I CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O duruma düştü. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Şimdi biz de kalksak, Sayın Kasaroğ-
lu'na «tele milletvekili» desek, hoşlarına gider mi; 
«tele-hatip» desek?.. Gitmez. Onun için, demiyo
ruz. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Böy
le bir oyunun içinde olursa söylersiniz. (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
ı(Devamla) — Ancak, üzerine basa basa şunu da söy
lememiz lazımdır : Bu, Türk telekomünikasyonunun 
eriştiği önemli bir merhaledir; bununla, ileride ifti
har edeceğinizi de biliyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 1975'de kuruldu 
o sistem, 1975'te... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Diğer taraftan habercilik bakımından, 
dünyanın neresinde olursa olsun, bu haberciliği de 
en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi de biliyorum. 

Kaldıki, şu hususu da izah etmemiz lazımdır : 
Dün Bakanlar Kurulu toplantısı saat 18.00'de baş
lamıştır ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, 
aşağıdaki salona inip, gerçekten, sadece Türkiye ba
kımından değil, Avrupa ile Amerika bakımından da, 
bu Avrupa uydusundan faydalanarak gerçekleştirilen 
ilk sistem bu şekilde gerçekleşlüril'miştir ve Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanının, hasta yatağından, bakan
larıyla ve Türkiye'nin meseleleriyle ilgisi meydana 
gelmiştir. Bu sizce kâfi değil midir? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ha
set, haset... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Duygu sömürü
sü bu Sayın Başkan. (SHP sıralarından gürültüler) 
Türk Halkına hakaret ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın Bakan lütfen bağlayın efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Onun (için, ileride pişman olunacak şeyler söy

lenmesin. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
hakkında bu laflan etmenize son derece teessüf edi
yoruz ve biz 'buna cevap olarak sizlere aynı şeyleri 
söylemiyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş

kanım, söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Ba

kan, benim söylediğim ifadeleri değiştirdiler; bana 
ait olmayan beyanlar ettiler. Bendeniz, oradaki, te-
le-bakanlar kurulu toplantısı sözünün, dün akşam o 
toplantıda, bizzat toplantıya katılanlar tarafından söy
lendiğini ifade etmiştim; şimdi kendileri bana yakış
tırdılar ve buna göre ahkâm yürüttüler. (Gürültüler) 

iBAŞKAN — 'Bir dakika efendim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Hem söyleyeceği

ni söylüyorsun, hem de «söylemedim» diyorsun. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kasaroğlu. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Konuş
mamı, «Talihsiz bir ıkonuşma» olarak nitelendirdiler. 
tzin verirseniz bu konuda konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, zatı âliniz gerekli 
açıklamayı şu konuşmanızla dahi yaptınız. Ben bu 
konuda fazla açıklamanın ıgerekli olduğunu sanmı
yorum ve size sataşma nedeniyle söz veremiyorum 
efendim. (SHP ve DYİP sıralarından, «Biz duyma
dık» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usulde böyle bir açıklama var mı? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kendisti tele balkan olmuş, başkasına yakıştırıyor. 

3. •— Yozgat Milletvekili Sel-ahattin Taflıoğlu 
nun, Hakkâri'de meydana gelen terörist olaylar ko
nusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Selahattin Taflıoğlu, Hakkâ
ri'de meydana gelen olaylar hakkında gündem dışı 
söz istemişlerdir, kendiline söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Hakkâri'nin Uludere 
- Taşdelen Köyünde 14 vatandaşımızın bölücüler ta
rafından hunharca öldürüldüğü hepimizin malumu
dur. Bu hainlerin, haince davranışları uzun zaman
dır devam etmektedir. Daha önce Hakkâri'nin Şem
dinli ve Siirt'tin Eruh ilçelerinde de olaylar olmuş, 
ayrıca 9 Ekim 1984 günü Çukurca Bölgesinde ope
rasyon maksadıyla bölgeye giden askerî araca... 

İBAŞKAN — Sayın Taflıoğlu, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışmalarını tarafsız olarak 
yürütmek meoburiyetindedir. Bunu yapabilmek için 
de konuşan hatibi çok yakından takip etmesi gerekir; 
'bu bir. 
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Burada yapılan konuşmalara sayın bakanlar za
man zaman, kendilerine İçtüzüğün verdiği hakkı kul
lanarak, cevap verme vaziyetinde oluyorlar. Ancak, 
bakanlar devamlı olarak arkadaşlar tarafından meş
gul edildiği için, konuşmaları bihakkın takip edemi
yorlar; takip edemedikleri için de, bazan söylenen, 
söylenmeyen, tabirine karışır şekilde burada durum
lar hâsıl oluyor. Lütfen, bakanlar meşgul edilmesin 
efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Buyurun, devam ediniz. 
SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Da

ha önce Hakkârin'in Şemdinli ve Siirfin Eruh İlçe
sinde de olaylar olmuş, ayrıca 9 Ekim 1984 günü 
Çukurca Bölgesinde, operasyon maksadıyla bölgeye 
giden askerî araca teröristler tarafından ateş açılma
sı sonucu 8 er şehit olmuş, 1 astsubay ve 1 er yara
lanmıştır. Yine, 16 Ekim 1984 günü Beytüşşebap İl
çe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Yalçın Ay
dın şehit edilmiştir. 

Bu olaylar uzun zamandan beri süregelmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos 1986 günü Irak 
sınırı içinde bir sıcak İzleme operasyonu yapmışlar
dır. Bugüne kadar birçok vatandaşımız ölmüş, ay
rıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarından ba
zıları ve güvenlik kuvvetlerimiz görevlileri şehit ol
muştur. Bu konuda, 14 arkadaşımızla birlikte verdi
ğimiz genel görüşme önergemizin ön görüşmesi 
31.10.1985 günü yüce huzurunuzda yapılmıştır. Ayrı
ca, sıcak takip olayı nedeniyle Sayın Başbakan ta
rafından verilen genel görüşme önergesi de, 2.9.1986 
günü Meclisimizde görüşülmüştür. 

Hemen her gün basında, bu bölücülerin haince 
ve kalleşçe yaptıkları cinayetleri okumaktayız. Bun
ların bu davranışları devam etmektedir. Bugün aldı
ğımız son bir habere göre, Urfa'nın Ceylanpınar İl
çesinde sabaha karşı 27 traktör yakılmış bulunmak
tadır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — 40 traktör, 40... 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bu 
Kişilerin aisıl maksatları, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letini bölmek, parçalamak; hatta bir kısmının planı 
da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rejimini değiştir
mektir. 

İBu emellerinde muvaffak olamayacakları gibi, 
Türk: yumruğunu ve Türk askerinin süngüsünü ense
lerinde bulaea'klardır. Bunların arkasında olan dev
letler, kişiler veya örgütler bilsinler ki, Türk Milleti 
bölünmez bir bütündür; hiç kimseden kuşkusu ol
madığı gibi, vereceği toprağı da yoktur. Türkiye 
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Cumhuriyeti ve onun parlamenter rejimi devam ede
cektir; onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. 

Türlk Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları, gece gün
düz demeden, bütün sıkıntılara katlanmak suretiyle, 
hayatlarını da feda ederek Türk yurdunu bu hain
lere karşı savunurken, bütün sorumlu kişilerin olay
ları iyi değerlendirmeleri gerekir. 

Her konuşma iyi hazırlanmalıdır. Yanlış bir ko
nuşmanın, istenmeden bazı çevrelere yardım edebi
leceği ihtimali de, düşünülmelidir; bu yanlış konuş
maların, ülkemize ve milletimize zarar verdireceği 
hesap edilmelidir. 

Geçmiş yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bun
ların ve bu gibi olayların zararlarını çekmiştir. Bu 
yüzden parlamenter rejim bir müddet kesintiye de 
uğramış bulunmaktadır. Türk askerine, Türk polisi
ne ve küçük çocuklara bile kurşun sıkan bu canile
rin, bunlarla bir hesabı mı vardır? İşte bunun düşü
nülmesi gerekir. Düşünüldüğü zaman, onların asıl 
maksadının Türk Devletine yönelik olduğu görüle
cektir. 

Bu kişiler, rîevaimlı olarak, işte ve dıışlta kendileri
ne destek sağlamak için bütün imkânlarını kullan
makta ve fırsatlardan istifade etmektedirler. Bütün 
bir millet olarak bunlara fırsat vermemeliyiz ve ver
meyeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyetini yıkmak ve parçalamak için yıllardır oyun
lar oynanmaktadır. Eskilere gitmeden, 1968 yılından 
1987 yılına kadar geçen olayları göz önünde bulun
durup tahlil ettiğimiz zaman, neler istendiği ve bu 
isteklerin altında neler olduğunu görebiliriz. 

Bazı istekler hastalık gibidir, hafiften başlar, za
manında tedavi edilmediği zaman pahalıya mal ola
bilir. Nitökim, Türk Devleti, 12 Eylül 1980'e gelene 
kadar birçok genç evladını kaybetmiş ve bunun sı
kıntılarını yaşamış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sözünüzü lütfen bağlayınız efendim. 
SBLAIHATTİN TAFLIOĞLU (Devamla) — Bağ

lıyorum efendim. 

5 s 3 s 1987 0 :1 

Bu bakımdan, bir tehlike dönemi yaşamış olan 
hepimizin dikkatli ve hassas olmamız gerekmekte
dir. 

Türkiye Cumhuriyetindeki parlamenter rejimi ya
şatmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin huzur 
içinde devamını sağlamak istiyorsak, bu durumlarda 
tek vücut olmanın bilincinde olmamız gerekir. Geç
mişte, Türk Milleti, 'böyle durumlarda tek vücut ol
masını bilmiş bir millettir. (Bu konularda, yani dev
letimize yönelik tehlike konularında bilinçli ve de 
hassas olmamız gerekir. Türk Devletini parçalamak 
isteyenler, bazı kişilerden, kuruluşlardan isifade et
mek isteyebilirler. Bu istifadeler menfaat karşılığın
da olabileceği gibi, bazı kuruluşlara sızmak sure
tiyle, farkında olmadan yönlendirme yoluyla da ola-
'bilir. 

Bir örnekle açıklamak gerekirse; (Hepimizin ba
sında okuduğumuz, Kars ve İğdır yöresindeki Azerî 
ve Şiîleri Elbistan bölgesine getirmek için, Afşin -
Elbistan Gümrükleri işletmesi Müdür Yardımcısı
na 3 milyon lira verildiği ileri sürülmektedir. Para 
verilmesinin sebebinin; Elbistan'daki kuruluşa yer
leştirilecek bu kişilerle, İran yanlısı bir tampon böl
ge oluşturmak olduğu tespit edilmiştir. İşte görül
mektedir ki, Türkiye aleyhinde olan ©üçler, her tür
lü fırsatları değerlendirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özetlemek ge
rekirse, Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu tür olay
lar karşısında Türk Milleti ve partilerinin, evvel
den olduğu gibi, bulgun de tek vücut olacağına inan
cımız tamdır. Yukarıda bahsettiğim «gibi, sorumlu 
ve yetkili kişilerin bu konularda konuşurken, hassas 
olmalarının ve dikkatli konuşmalarının, memleket 
ve milletimiz için yararlı olacağı inancındayım. 

Türkiye Cumhuriyetini koruyan ve bu uğurda 
şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güç
lerimiz mensupları ile, ölen vatandaşlarımızı rahmet
le anarken, şükranlarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taflıoğlu. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLlFLERİY 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Karhınu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (1) 

BAŞKAN — Alman' karar gereğince, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin 
Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı (Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
Geçen .birleşimde, tasarının 4 üncü maddesi üze

rinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu konuşmuş
tu. Şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na Sayın Cafer Tayyar Sadıklar'ın. 

©uyurun Sayın Sadıklar. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Süreniz 10 dakika efendim. 

- DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; tasarının 4 üncü maddesiy
le ortaya çıkarılmak istenen müessese, zannederim, 
değil Türkiye'de dünyada emsali olmayan 'bir mües
sesedir. Devlet Yatırım (Bankasına, bir taraftan 
KİT'lerin yatırımlarının 'finansmanı görevi verilir
ken; diğer taraftan, ihracat sigortası, ihracatın kre-
dilendirilmesi, ithalat ve ihracat konusunda üretim 
yapan firmaların kredilendirilmesi gibi görevler ve
riliyor ve bu müesseseye bütçeden, fonlardan, ban
kalardan kaynaklar aktarılıyor ve sonra da deniyor 
ki: Bu banka, 233 sayılı KİT Kararnamesine tabi de
ğildir; bu banka, yine 31&2 sayılı Bankalar Kanunu
nun bazı maddelerine tabi değildir; bu banka, iste
diği gibi ihale yapar, İhale Kanununa tabi değil
dir; bu banka, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununa tabi değildir, istediği gibi alışveriş yapabilir 

(1) 523 S. Sayılı Basmayan, 19.2.1987 tarihli 
67 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

E KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

ve bu banka, yine 237 sayılı Taşıt Kanununa da tabi 
değildir... 

Peki neye tabidir bu banka? Olsa olsa, bir özel 
hukuk müessesesidir, Ticaret Kanununa tabidir di
yeceksiniz; ama altında, «Ticaret Kanununun da bazı 
maddelerine tabi değildir» deniyor. Bu ne biçim mü
essesedir ki, kamu fonlarını kullanacak ve hiçbir ma
lî kısıtlamaya, denetime tabî olmayacak... 

Sayın Bakana, Sayın Başbakan Yardımcısına 
bütçedeki müzakereler sırasında soruldu; «Peki, bu 
banka nasıl denetlenecek?» dendi; cevaben, «Yüksek 
Denetleme Kurulunca denetlenecek» denildi. Şimdi, 
teyiden arz ediyorum ve soruyorum: Bu banka, Yük
sek Denetleme Kurulunun denetimine tabî olacak 
mıdır? Olacak ise, Yüksek Denetleme Kurulu, neyi, 
nasıl denetleyecektir? Hangi kanuna aykırılıktan 
dolayı bu müesseseyi denetleyecektir? Bankalar Ka
nununa mı, İhale Kanununa mı, 1050 sayılı Kanu
na mı, Ta şut Kanununa mı; hangi kanmına aykırılık
tan dolayı bunu denetleyecektir?.. 

Bu şekildeki bir müesseseyi, nevi şahsına mün
hasır bir müesseseyi, yaratmak konusunda herhalde 
bir örnek teşkil ediyoruz dünyada. Bununla, Tür
kiye Cumhuriyeti müesseseleri övünemez, övüneme-
yeceğiz de. Yalnız, teyiden soruyorum: Bu müessese, 
Yüksek (Denetleme Kurulunun denetimine tabi mi
dir ve bu denetim hangi kanuna, hangi kanunlara göre 
yapılacaktır?., 

Saygılar arz ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 

KÂZIM İPEK (Amasya) — ANAP kanunlarına 
göre. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sadıklar. 
Şahısları adına, Sayın Türkân Arıkan; buyurun 

efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce kabul 
edilmiş olan 3 üncü madde ile Bakanlar Kuruluna 
bir yetki tanındı. Bu yetki ile, Bakanlar Kurulu, 
bu bankaya, fonlardan, bütçeden ve diğer kamu 
kaynaklarından istediği miktarı, istediği zaman ak
tarabilecek. Açık bir yetki verildi. Bu maddeyle de 
getiriyoruz; bu banka hakkında 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname uygulanmayacak, bu banka 
hakkında 3182 sayılı Bankalar Kanunu uygulanma
yacak, İhale Kanunu uygulanmayacak, 1050 sayılı 
Kanun uygulanmayacak; yeni bir ekleme yapılıyor, 

337 — 



T.B.M.M. B: 73 S s 3 3 1987 O: 1 

237 sayılı Taşıt Kanunu uygulanmayacak; 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanununun belirli maddeleri uy
gulanacak... Yani, Bakanlar Kurulu, aslında bu ban
kanın yönetiminde tam yetkili oluyor. Bu bankayı 
biz, bir nevi Özal Hükümetinin (bankası haline ge
tiriyoruz; bu maddeyle. 

Fonların denetimini bir maddelik yeni bir ka
nunla getiriyorsunuz; ama bu 3 üncü maddede fon
lardan istediğimiz miktarı bu bankaya aktaracağız... 
Bir taraftan «fonlar denetlenecek» diyeceğiz, on
dan sonra istediğimiz miktarı aktaracağız, bu banka 
yoluyla denetimden kaçıracağız... Bunu ben anlamı
yorum; bilmiyorum sizler ıtamamen anlayabiliyor 
musunuz? 

HÜSEYİN A V N I S A Ğ B S E N (Ordu) — Anlıyo
ruz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
'Bu bence, «Tavşana kaç, tazıya tut» anlayışının 
çok açık bir örneğidir, başka hiçbir şey değildir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu madde ve bu getirilen yasa tasarısı, aslında 
bütçeyi ve devleti özelleştirmenin tam bir örneğidir; 
sadece KİT'leri değil, bütçeyi ve devleti özelleştir
menin tam bir örneğidir, başka bir şey değildir. 

Ben şunu özellikle istirham etmek istiyorum: 
Yüce Meclisin bütün üyeleri, «Özal ve şürekâsı dev
leti» imajını yaratacak her türlü yaklaşımdan kaçın
mak zorundayız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân 
Arıkan. 

Sayın Vural Arıkan?.. Yok. 
Sayın İhsan Tombuş?.. Yok. 
(Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler var, geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının komisyon metnindeki 4 üncü maddesinin ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan 
Edime 

Kemal Gökçora 
(Bursa 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

İhsan Tomıbuş 
Çorum 

İsmail Samban 
Ankara 

İsmail ÜğdÜl 
Edirne 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Tanrıyar 
İstanbul 

Vural Arıkan 
İzmir 

(Madde 4. — Banka için, anonim şirket haline 
dönüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümleri, 3/182 sayılı Bankalar Kanu
nunun Kalkınma ve Yatırım Bankalarıyla ilgili olan
lar dışındaki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nunu hükümleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu hükümleri, 237 sayılı Taşıt Kanunu hüküm
leri ile kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Ka
nununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri 
uygulanmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin altıncı satırında yer alan 
«Banka, Sayıştay denetimine tabi değildir» ibaresi 
yerine, «Banka, TBMM denetimine tabidir. Bu de
netim, bankanın bağlı bulunduğu bakanlık bütçe
sinin görüşülmesi sırasında Anayasanın 162 nci mad
desine uygun olarak yerine getirilir» fıkrasının ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Ayhan Fırat Turan Bayezit 
Malatya Kahramanmaraş 

Yusuf Demir 
Uşak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Ta-sa-

rısının 4 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra 
gelen ikinci ve üçüncü cümlelerin madde metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tülay öney 
İstanbul 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 
Neriman Elgin 

Ankara! 
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IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devapı) 

B) ÇEŞtTLl İŞLER 

1. — Endonezya Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı Elhac Nuddin Lubis ve beraberindeki 
Parlamento heyetinin Genel Kurulu ziyareti ve Baş
kan tarafından <sMoşgeldiniz» denilmesi 

BAŞKAN — Meclisimizin davetlisi olarak ülke
mizi ziyaret etmekte olan Endonezya Temsilciler 
Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Elhac Nuddin Lu
bis Başkanlığındaki parlamento heyeti, şu anda Mec
lisimizi onurlandırmış bulunuyor. Kendilerine, yüce 
heyetiniz adına hoşgeldiniz derim. (Alkışlar) 

IV. — ÛKANUN TASARI (VE TEKIİFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Sermaye Piyasasmın Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Devam) 

BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısının 4 üncü maddesinin beşinci satırında yer 
alan «Banka personeline uygulanacak özlük hakla
rına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir» 
hükmünün metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ayhan FıraH 
Malatya 

Yüksek Başkanlığa. 
'Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Ta

sarısının 4 üncü maddesinin altıncı satırında yer 
alan «Banka, Sayıştay denetimine tabi değildir» iba
resinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Ayhan Fırat 
'Malatya 

Kadir Narin 
Diyarbakıı 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Cahit Tutum 
Balıkesir! 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddenin altıncı satırında yer alan, 
«Banka, Sayıştay denetimine tabi değildir» ibaresi 
yerine, «Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabidir» ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddenin dördüncü satırında yer .alan, 
«237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri» ibaresinin me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Kadir Narin 
Diyarbakır , 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 4 üncü maddesinin dördüncü satırında yer 
alan «Kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin hü
kümleri uygulanmaz» cümlesinin metinden çıkarıl
masını arz ve (teklif ederiz. 

tdris Gürpınar 
Muğla 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Ayhan Fırat 
Malatya 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısının komisyon metnindeki 4 üncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımızla. 
«Banka hakkında, 3182 sayılı Bankalar Kanunu 

ile 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.» 

Türkân Arıkan t Nuri Üzel 
Edirne Eskişehir . 

Kemal Göfcçora Vecihi Akın 
Bursa Konya 

M. Ariff Atalay 
Adıyaman 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri geliş sırasına 
göre okuttum; Şimdi, aykırılık sırasına göre işleme 
başlıyaeağız. 

EROL AĞAGIL ((Kırklareli) — Geliş sırasına 
göre okunmadı efendimi. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ağagil?.. 
EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Geliş sırasına 

göre okunmadı. Ben geçen hafta verdim bu öner
gemi, bugün verenlerden sonra okundu. 

BAŞKAN — Üçüncü sırada okundu efendim 
sizin önergeniz. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Geliş sırasına 
göre değil efendim. 

BAŞKAN — Onlar bir hafta daha önce vermiş 
efendim. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Bugün ben imza
ladım bir önerge, o daha önce okundu. 

BAŞKAN — Devam edin efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarısı

nın, komisyon metnindeki 4 üncü maddesinin ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

ISaygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan (Edirne) ve arkadaşları 
(BAŞKAN — Efendim, 'önergeye Komisyon ka

tılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KfÖMlSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER ((Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇIN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet katıl
mıyor. 

Önerge sahibi Türkân Arıkan; buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu banka nedir; bir ka
mu iktisadî teşebbüsü müdür? Bu tasarıda bu, açıkça 
belirtilmemiştir; ama anladığımız kadarıyla, Devlet 
Yatırım Bankasının bütün sermayesi bu bankaya dev
redileceğine göre, bir kaimu iktisadî teşdbbüsüdür. 

Anayasamızın 165 inci maddesi de, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin nasıl denetleneceğini, nasıl bir hükme 
tabi olacağını açıkça belirtmiştir ve «Kanunla düzen
lenir» demiştir. Bir kamu iktisadî teşebbüsü oluşturu
yorsunuz, bunu 233 sayılı Kararnamenin dışında tu
tuyorsunuz; üstelik, Bankalar Kanununa tabi olması 
gereken bir banka oluşturuyorsunuz ve bunu Banka
lar Kanununun dışında tutuyorsunuz... 

Bu nedenle, komisyonun bu maddeyi geri alıp, 
üzerinde yeniden çalışmasının yararlı olacağına inanı
yoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 4. — Banka için, anonim şirket haline dö
nüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name hükümleri, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 
Kalkınma ve Yatırım Bankalarıyla lilgili olanlar dışın
daki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hü
kümleri, 1050 sayılı Muhaselbei Umumiye Kanunu 
hükümleri, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri ile ku
ruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
anonim şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulan
maz. 

İsmail Şengün 
Denizli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Katılıyoruz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — ismail Şengün'ü 
solumda oturuyor zannettim ve bakan nasıl katılıyor 
dîye şaşırdım; ne ise, sağa geçmişti. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bir 
açıklama yapsınlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi?.. Kim konu
şacak?' 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Önergemiz açık 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne istenmektedir 

efendim, gelsin açıklasınlar? 
BAŞKAN — Bir mecburiyet olamaz efendim. 

(SHP sıralarından, «Önerge bir daha okunsun» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi, arkadaşlarımızın 
oylarını isabetli kullanmaları için bir daha okutuyo
rum : 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ya
vaş yavaş okusun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim : 

Madde 4. — Banka için, anonim şirket haline dö
nüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 
Kalkınma ve Yatırım Bankalarıyla ilgili olanlar dışın
daki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hü
kümleri, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu 
hükümleri, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri ile ku
ruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
anonim şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Evet, önergeyi ikinci defa okuttuk 
efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Efendim, Sayın Erol Ağagil ve arkadaşlarının ver
dikleri önergeyi, şimdi kabul edilen önerge ile zaten, 
maddenin ikinci ve üçüncü cümleleri çıkarılacağı için, 
işleme koyamıyorum. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
yalnız, orada baş tarafta bir ilave var; belki siz Baş
kanlığa bir tariz olarak anladınız, ama biraz evvel 
«önergeleri geliş sırasına göre okutmadınız» diye söy
lememin sebebi buydum 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri geliş sırasına gö
re okutmakla, muamele aynı şey değil; çünkü aykırı

lık derecesine göre sıraya koyduğumuza göre, en son
da da okunsa, eğer aykırılığı varsa, en öne geçer. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ama 
Önergeler farklı efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kabul edilen o 
önergenin birinci cümlesinin başında bir ilave var 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu, benim ifade ettiğim gibi, 
h'unda başka bir durum yok; Onun için bu önergeyi 
işleme koyamıyorum. 

Efendim, şimdi yeni bir önergenin kabul edilmesi 
suretiyle, bu madde yeniden düzenlenmiş oluyor. Bun
dan dolayı, mevcut metindeki 4 üncü maddeye atıfta 
'bulunan Önergelerin işlem görmesine imkân yok. O 
(bakımdan, Sayın Cahit Tütum'un ve arkadaşlarının 
birilikte verdikleri önergeyi de işleme koyamıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — En 
aykırı hangisi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle okuyalım, 
Önergenizde şöyle diyorsunuz: «Banka personeline 
uygulanacak özlük haklarına ilişkin esaslar Bakanlar 
Kurulunca belirlenir.» 

Şimdi kabul edilen önergede bu ibare yok. Bu, eski 
metinde var; o balkımdan, muamele yapmamıza im
kân yok. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Bakanlar Kurulu» 
ibaresi çıktı mı efendim? 

BAŞKAN — Çıktı tabiî. 
Efendim, Sayın Ayhan Fırat'ın önergesindeki 

«Banka, Sayıştay denetimine tabi değildir» ibaresi de, 
eski metne göre yazıldığı ve o metin de ortadan kalk
tığı için, bu önergeyi de işleme koyamıyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama, denetim usu
lünü belirleyen önerge var, değil mi efendim? 

BAŞKAN — Efendim, diğer önergeler daha yürür
lükte. 

Diğer bir önergeyi tekrar okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları

nın önergesi: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı

nın 4 üncü maddesinin altıncı satırında yer alan, «Ban
ka, Sayıştay denetimine tabi değildir» ibaresi yerine, 
«Banka, TBMM denetimine talbidir. Bu denetim, ban
kanın bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinin görüşül
mesi sırasında Anayasanın 162 nci maddesine uygun 
olarak yerine getirilir» fıkrasının konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 
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BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katı- I 
lıyor mu? 

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

BAŞKAN —• Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, buyurunuz efendim, I 
önergenizi açıklayınız 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu kurumun niteliğini belirleme
de müşkülatla karşılaştık; o yüzden, önerge hazırla
makta da güçlüğümüz var. 

Sayın Sadıklar'ın ve Sayın Arıkan'ın belirttikleri I 
gibi, bu kurum, nasıl bir •kurumdur; belli değil. Ta
biî, ANAP iktidarı zamanında hukuk sisteminin altüst I 
edilmesi yerlöşik bir kural haline geldiği için, burada I 
da fazla yadırgamıyoruz. I 

Değerli üyeler, bir kurumun, ya bir kamu tüzelki
şiliği vardır ve kamu tüzelkişiliği de Anayasamıza I 
göre kanunla veya kanunun açıkça yetki vermesi üze
rine, yetkiye dayanarak kurulabilir. (Anayasamızın I 
123 üncü maddesi hükmü.) Bir kamu tüzelkişiliği de- I 
ğil; ama bir tüzelkişi; o belli. Bir KİT değil; çünkü, 
«KİT'le alakası yok» diyor. Talbiî Anayasamız, kamu 
iktisadî teşebbüslerinden ve diğer kamu tüzelkişilerin- j 
den bahsediyor ve yine Anayasamızın 165 inci mad- I 
desinde; sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğ- I 
rüya veya dolaylı olarak Devlete ait*olan kamu kuru- I 
luş ve ortaklıklarından söz ediliyor. İlginç bir şey; eğer I 
sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya I 
dolaylı olarak Devlete ait ise, bir kamu kuruluşu veya 
ortaklığı mevcut ise, bunun, Türkiye Büyük Millet I 
Meclisince denetlenmesi asıldır. (Anayasa, madde 165.) I 

Şimdi, bu bankanın sermayesi kime aittir? Devlete 
ait. Nedir bu, bir kamu kuruluşu mudur? ifadeye gö- I 
re (2 nci maddede) özel hukuk hükümlerine tabi bir I 
anonim şirket. Bu var, bu bir statü; fakat 4 üncü mad- I 
dedeki böyle bir statü değil, ikisi arasında çelişki var. I 
KİT değil, kamu hukuku rejimine tabi değil; öyle an- I 
laşılıyor ki, istendiğinde karma bir hukuk rejimi uy- I 
gulanacak. Zaten, aslında, özel hukuk hükümlerine 
tafbi ise, burada sıralananlara da gerek yok. 1050 sa- I 
yılı Muhasdbei Umumiye Kanununu niye söylüyor
sunuz?.. Söylemenize gerek yok. Devlet İhale Yasa- I 
sini niye söylüyorsunuz?.. Onu da söylemenize gerek I 
yok. «233'e tabi değil» diyor, ondan çıkarıyor; ama, I 
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özel hukuk hükümleri uygulanacak. Tam onu söyler
ken, «Banka personeline uygunacak olan özlük halkları 
da Bakanlar Kurulunca tespit edilecek» deniyor. Yani, 
bir taraftan özel hukuk hükümleri uygulanacak, öbür 
taraftan da Bakanlar Kurulu dilediği zaman bu kuru
luşa hükmedecek... Nasıl olacak?.. Melez karakter
de bir kuruluş. Hangi yönden, hangi mevzuat tatbik 
edilecek?.. 

Şimdi, bizim açımızdan, Meclis açısından önemli 
olan, bu kuruluş, en iyi, en etkin bir biçimde nasıl 
denetlenecek?.. Bu kadar önemli sorumluluklar yük
lenmiş olan ve özel hukuk hükümlerine talbi bir şir
ket statüsüyle yönetilecek olan bu kuruluşun deneti
minin nasıl olacağına, verdiğimiz önergeyle işaret edi
yoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Aslında, bu öner
gede belirtilen sistem, daha yakınlarda, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda hükümetin de benimsediği bir dene
tim biçimi. O denetim biçimi, eğer onlar için anlam 
taşıyorsa, bu getirilen de anlam taşıyor demektir; bu
nu kalbul etmeleri gerekir. Eğer, onun dışında getirdik
leri denetim biçimi, kendi açılarından, bizim düşün
meyeceğimiz, bizim hesaplamayacağımız bir başka 
hususu, amacı gerçekleştirmeye yönelik değilse, bu 
önergeye katılınması gerekiyordu. 

Bir noktayı daha belirterek sözlerimi bağlayayım. 
Bir kuruluşun statüsü, o kuruluşa mesnet olan mevzu
atın belirlediği hükümlerle tarif edilir. Burada böyle 
bir tarif göremiyoruz, ama bir şeyi görüyoruz; özel 
hukuk hükümlerine tabi. O zaman, orada çalışan in
sanların kurumla olan ilişkilerini düzenleyen temel 
mevzuatın esprisi ne ise, onun uygulanması gerekir. 
Diyelim ki, orada çalışanların bir toplu sözleşme re
jimine talbi olmaları gerekmektedir. 

Bütün bu karma yapısıyla, Meclisin denetiminin 
bunların üzerinde olması açısından, önergemizin ka
bulünü diliyorum. 

Arz ederiz. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşla

rının önergesi. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının dördüncü maddenin altıncı satırında yer alan 
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«Banka, Sayıştay denetimine talbi değildir» ibaresi ye
rine, «Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun de
netimine tabidir» ibaresinin • konulmasını arz ve tek
lif ©deriz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet katılıyor mu? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerge açık efen
dim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Ağagil, sizin önergede imzanız var mı? İm

zanız yok efendim. 

II. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
{YcMama yapfllldlı) 
BAŞKAN — Adı okunmamış veya okunduktan I 

sonra gelmiş olan varsa lütfen, adını, soyadını, seçim 
'bölgesini bildirir imzalı bir kâğıt göndersin. J 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO? 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiye- I 
tin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen- I 
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar I 
Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve I 
3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması I 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis- I 
yonu Raporu (1/817) (S. Sayısı: 523) (Devam) I 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum ve arkadaşlarının I 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et- I 
meyenler... Önerge reddedilmiştir. I 

Diğer önergeyi okutuyorum : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı- I 

sında komisyon metnindeki 4 üncü maddenin aşağı- I 
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. J 
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EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Kusura bakmayın, söz veremem efen
dim. 

önergeyi tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim. 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları

nın önergesi: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı
nın 4 üncü maddesinin altıncı satırında yer alan «Ban
ka, Sayıştay denetimine tabi değildir» ibaresi yerine, 
«Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun deneti
mine tabidir» ibaresinin konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ek

seriyet yoktur, yoklama istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, Sayın Ayhan Fırat, 

Sayın Bayezit, Sayın Ağagil, Sayın Nehrozoğlu, Sayın 
Gürkan, Sayın İpek, Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Erel, 
Sayın Aydemir yoklama istemişlerdir. 

Yetersayımız vardır; müzakerelere devam ediyoruz 
efendim. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER {Devam) 

I Saygılarımızla. 
«Banka hakkında, 3182 sayılı Bankalar Kanunu 

I ile 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 
I Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.» 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ve 
I arkadaşları. 
I BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

I MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇtN (Bursa) — Katılmıyo-

I ruz Sayın Başkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Söz 

I istiyorum Sayın Başkan. 

— YOKLAMA 

— 343 — 



T.B.M.M. B: 73 5 •, 3 s 1987 O: 1 

BAŞKAN — Gayet açık bu Sayın Arıkan; buyurun 
©fendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; kamu kaynaklarının cid
dî bir denetime tabi tutulmasına, sanıyorum ki hepi
miz taraftarız. Ben sizlere bir iki bilgi vermek için sıöz 
almış bulunuyorum. 

1985 yılına ait bankaların, Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından denetlenen raporlarını inceliyorum. 
Bütün bankaların çok büyük tutarlarda alacakları var 
ve bunların çoğunun da vadeleri geçmiş, tahsili müm
kün olmayan alacaklardır. Anadolu Bankasının 60 mil
yarın üzerinde, Emlak Kredi Bankasının 50 milyara 
yakın ve 1985 yılı sonu itibariyle alacakları var. Bu 
şu demektir: 1986 yılında - üzerine faizleri de koyar
sanız - bunlar birbuçuk kat katlanır demektir; bu bo
yutlara ulaşıyor banka alacakları. 

Biliyorsunuz, Güneydoğu'da büyük olaylar oluyor. 
Biz şirketleri kurtarmak için veyahut şirketlere teş
vik vermek için bütün kaynaklarımızı seferber etmişiz; 
ama Güneydoğu'yu güvence altına alamamışız. Biz di
yoruz ki. bu kaynakları sıkı bir denetime tabi tutalım, 
Yüksek Denetleme Kurulu, bunlar kamu iktisadî te
şebbüsleri olduğu için, sıkı bir şekilde denetlesin, 3182 
sayılı Kanuna tabi olarak sıkı bir şekilde denetlensin. 
Eğer bu kaynakları heba eden sorumlular varsa, onlar 
kanun önünde cezalandırılsın ki, başka kişiler de böy
le kamu kaynaklarını heba edemesinler; ama bu kay
naklardan bir kısmını gerekiyorsa, Güneydoğu bölge
sinin ve diğer bölgelerin gülvenoesi için kullanalım. 

önergemiz bu mahiyettedir. Sadece denetimi sıkı
ya almak meselesidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Muhterem arkadaşlarım, hükümetin katılmadığı, 

komisyonun katılmadığı önergelerde, önerge sahipleri 
sıöz alıyor, önergelerini izah ediyorlar, burada nefes 
tüketiyorlar. Lütfen birbirimize saygılı olalım ve bi
raz dinleyelim. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ve arkadaşları

nın önergesi: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasa
rısının 4 üncü maddesinin dördüncü satırında yer alan, 
«237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri» ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Önergedeki ifade 

açıktır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar ve arkadaşla

rının önergesi: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının 4 üncü maddesinin dördüncü satırında yer alan, 
«kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
nun anonim şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygu
lanmaz» cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) - Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. «Jl 

önerge sahiplerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi, kaJbul edilen önerge ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum efendim: 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Yapılarının 

Güçlendirilmesi 

Sermayeye iştirak 
MADDE 5. — Finansman güçlüğü içinde bulunan 

anonim şirketlerden alacaklı olan bankaların bu şir-
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ketlerin sermayelerine iştiraki, aşağıdaki şekilde ger
çekleştirilir. 

a) Anonim şirkete teklif 
Finansman güçlüğü içinde bulunan anonim şirket

lerden alacaklı olan bankalar, bu madde hükümleri 
çerçevesinde alacaklarının sermayeye dönüştürülmesi 
ve gereğinde kendileri ile beraber üçüncü kişilerin ano
nim şirkete nakdî sermaye koyması için şirkete tek
lifte bulunabilirler. Teklifte, bankanın veya bankaların 
hangi alacaklarının sermayeye dönüştürülmesinin is
tendiğinin açıkça gösterilmesi zorunludur. Teklifte, ser
mayeye dönüştürülmesi istenmeyen alacakların, belir
lenecek uzun vade ve düşük faizle ertelenmesine veya 
finansman güçlüğünü giderecek diğer tedbirlere de yer 
verilebilir. Teklifte bulunan banka veya bankaların ser
mayeye dönüştürülmesini istedikleri alacakları, şirket
teki tahakkuk etmiş banka alacaklarının yüzde ellisini 
aştığı takdirde, alacaklı diğer bankalar da teklife aynı 
şartlarla katılabilirler. Teklife katılmayan bankaların 
alacakları, alacakların sermayeye dönüşümü nedeniyle 
banka veya bankalara verilecek hisse senetleri 7 nci 
maddeye göre satılıncaya kadar, faizsiz ertelenir. An
cak, erteleme süresi 5 yılı geçtiği takdirde ertelenen bu 
alacaklar için, erteleme yılını takip eden beşinci yılın 
sonundan başlamak üzere T. C. Merkez Bankasınca 
(kısa vadeli kredilerde uygulanan genel reeskont oranı
nın dörtte biri kadar faiz uygulanır. 

b) Bankalarla düzenlenecek protokol 
Banka veya bankaların teklifi üzerine, borçlu ano

nim şirket, bankalarla görüşmeye geçebilir. Bu gö
rüşme sonucunda taraflar arasında bir protokol dü
zenlenmesi ve bu protokolda bankalara ve gereğinde 
onlarla birlikte nakdî sermaye koyan üçüncü kişile
re, sermaye artırımı sonucu yeniden oluşacak şirket 
sermayesinin ne kadarının verileceğinin kaydedilmesi 
zorunludur. Ancak, bu protokolda bankaya, serma
yeye dönüştürülen banka alacaklarının mukayyet de
ğerine eşit tutarda hisse senedi verileceğinin kaydı zo
runlu değildir. Taraflar, sermaye artırımı sonucunda 
ortaya çıkacak yeni şirket sermayesinin nasıl payla
şılacağında serbestçe anlaşırlar. 

c) Anonim şirket genel kurul kararı 

Teklif üzerine toplanan şirket genel kurulunda, 
protokol hükümlerinin ve protokola uygun olarak 
sermaye artırımını öngören esas mukavele değişikli
ğinin kabulüne karar verilmesi halinde, bu karar şir
ket için bağlayıcıdır. Bu hususta şirket genel kurul 
kararı aleyhine toplantı ve karar nisabı gibi usülî iş
lemler hariç iptal davası açılamaz. 

d) Teklifin kurula sunulması 
Şirket genel kurulu kararından itibaren bir ay 

içinde teklifte bulunan banka veya bankalar, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan s e Maliye ve Gümrük Bakanından oluşan kuru
la teklifi sunabilir. 

e) Kâr garantisi temini 

Alacaktan dönüşmüş sermayeye ve üçüncü kişile
rin koyduğu nakdî sermayeye, şirket tarafından kâr 
garantisi verilmesi hususu da protokola konulmak 
suretiyle kurula teklif edilebilir. Bu kâr garantisi, beş 
yıl süre ile verilebilir ve her yıl bilanço tarihindeki 
T. C. Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilerde uy
gulanan genel reeskont oranının yarısına kadar ola
bilir. Kurulun teklifi onaylaması halinde, şirkete kar
şı kâr garantisinden doğan bu alacaklar, şirket kâr 
etmeye başladıktan sonra ve tüm ortaklara kâr da
ğıtılmadan önce ödenir. 

f) Kurul onayı 

Kurul, kendisine sunulan teklifi inceledikten son
ra, getirilen tekliflerin anonim şirketin sermaye ya
pısının güçlenmesine yardımcı olacağı kanaatine va
rırsa, uygulanmasına karar verir. Kurulun kararları 
Başbakanın onayı ile tekemmül eder. Kurulun tekli
fi uygun görmemesi halinde şirket genel kurulunun 
kararı geçerliliğini kaybeder. 

g) Esas mukavele değişikliğinin Ticaret Siciline 
tescili 

Kurul kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde 
şirket veya başvuruda bulunan bankalardan herhan
gi biri sermaye artırımı ile ilgili esas mukavele deği
şikliğini Ticaret Siciline tescil ettirir. 

h) Şirket kayıtlarında bulunmayan borçlar 
Protokolün imzalandığı tarihte şirketin muhasebe 

kayıtlarında bulunmayan borç ilişkilerinden, şirket 
adına imza atanlar şahsen sorumludur. Bu borçlar 
için şirkete başvurulamaz. Ancak, şirket muhasebe 
kayıtlarında yer alan borca, daha sonra şirket ka
yıtlarında faiz yürütülmemiş olması, bu madde hü
kümlerinden alacaklarını sermayeye dönüştürmek 
suretiyle yararlanan bankalar hariç, diğer alacaklıla
rın şirkete başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. 

i) Nakdî sermaye artışı 
Kurul tarafından onaylanan teklifte, şirket serma

yesinin nakden artırılması da yer aldığı takdirde, na
kit karşılığın tamamının T. C. Merkez Bankası nez-
dinde bir hesaba bloke edilmesini müteakip tescil için 
Ticaret Siciline başvurulabilir. 
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j) Yeni hisse senetlerinin karşılığı 
Borçlu anonim şirketin alacaklı bankalara ve bun

larla birlikte sermayeye iştirak edecek üçüncü kişile
re vereceği yeni hisse senetlerinin karşılığı, silinen 
banka alacağının tamamı veya ilgili kısmı ile serma
yeye konabilecek nakdî değerlerden oluşur. 

k) Yeni sermaye kompozisyonu 
Sermaye artırımı sonucu yeniden oluşacak şirket 

sermayesinin en az % 51'inin banka veya bankalara 
ve sermaye artırımına nakit koymak suretiyle iştirak 
eden üçüncü kişilere ait olması, şirket hisse senetleri
nin iki yıl içinde en az % 80'inin nama yazılı hale 
getirilmesi ve borsaya kote edilmesi zorunludur. 

1) Hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesi 
Bankaların anonim şirketlerden aldığı hisse senet

leri bankalarca, Vergi Usul Kanununun 279 uncu 
maddesinde belirtilen alış bedeli ile muhasebeleştiri-
lir. Kâr - zararın hesabında esas alınacak alış bedeli, 
bankanın anonim şirketten olan alacaklarından, his
se senedi alımına tahsis edilen meblağın toplamını 
ve sermaye olarak konan nakdî değerleri ifade eder. 
Aynı şekilde, bankalarla birlikte borçlu şirketin ser
maye kompozisyonuna dahil olan yeni ortakların ala
cağı hisse senetleri de alış bedeli ile muhasebeleştiri-
ljr ve alış bedeli sermaye olarak konan nakdî değer
lerin toplamını ifade eder. 

m) Tasfiye halinde hisse senetlerinin durumu 
Şirketin tasfiyesi halinde, bankaların alacaktan 

dönüşmüş sermaye hisseleri ile bu madde uyarınca 
nakdî sermaye koyan üçüncü kişilerin sermaye hisse
leri, diğer hisselere göre öncelikle ödenir. Şu kadar 
ki, devredilen hisseler için bu hüküm uygulanmaz. 

n) Banka alacaklarına ilişkin teminat 
Sermayeye dönüştürülen alacakların teminatlı ol

maları halinde, şirketin mülkiyetinde bulunmayan 
mallar üzerindeki teminatlar, hisse senetleri devredi-
linceye kadar, alacaktan dönüşmüş sermaye için de 
aynen devam eder. Bu teminatlardan yalnızca, 1992 
yılından sonra şirketin tasfiyesi halinde, tasfiye ba
kiyesinden tahsil edilemeyen miktar için yararlanıla
bilir. Bu teminatlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan herhangi 
bir teminat ile değiştirilebilir. Teminata konu mebla
ğın, teminat verenlerce T. C. Merkez Bankasına, his
se senetlerinin devrine kadar bloke edilmesi halinde, 
alacaklı banka veya bankalar teminatı çözerler. T. C. 
Merkez Bankası bloke edilen meblağı herhangi bir 
Devlet bankasına en yüksek faizi temin edecek şe
kilde yatırır. Elde edilen faizler de aynı şekilde de

ğerlendirilir. Teminat sahiplerince bloke edilen meb
lağın yalnızca anapara kısmı, aym şartlarla, tasfiye 
bakiyesinden tahsil edilemeyen miktar için kullanıla
bilir. Şirketin tasfiye edilmesi halinde tasfiyeden ar
tan kısım derhal, tasfiyeye gidilmemesi durumunda 
ise 1998 yılı sonunda anapara ile faizlerin toplamı, 
teminatı verene iade olunur. 

o) Bankalar Kanununun uygulanmayacak hü
kümleri 

Bankaların bu madde hükümleri çerçevesinde şir
ketlerin sermayelerine katılmaları halinde, Bankalar 
Kanununun 39 uncu maddesi ile 47 nci maddesinin 
1 inci fıkrası uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, grupları adına söz 
alanlar: SHP Grubu adına Sayın Aydın Güven Gür-
kan, ANAP Grubu adına Sayın İbrahim Fevzi Ya
man, DYP Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadık
lar, DSP Grubu adına Sayın Yusuf Ziya Kazancı-
oğlu. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Türkân Arıkan, 
Sayın Mustafa Şahin, Sayın Turan Bayezit. 

Buyurun Sayın Gürkan. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR

KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; onbeş güne yakın bir süredir, kamuoyunu, ka
muoyunca çok haklı olarak «Şirket kurtarma yasası» 
diye bilinen yasa meşgul etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerinin, 
kamuoyundan apayrı bir biçimde oy kullanmaları, 
yürüttükleri görevle kolay bağdaşabilir bir tutum de
ğildir. 15 gündür bu tasarı çok ciddî bir biçimde ba
sında değerlendirilmektedir. 

Sayın Maliye Bakanından soruyorum: Bu tasarı 
hakkında herhangi bir biçimde; ister bankalar cena
hından olsun, ister şirketler tarafından olsun, ister 
işçiler, ister memurlar tarafından olsun, ister siyasal 
partiler tarafından olsun, «Doğrudur ve haklıdır» yar
gısını duydunuz mu? Onbeş gündür Türk basını, Türk 
kamuoyu bu yasayı insafsız bir biçimde eleştirmek
tedir. SHP, yapabileceği ölçüde hükümeti uyarmaya 
çalışmaktadır; ancak bu yasa, sanki bu ülkede hiç ka
muoyu yokmuşçasına geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümeti
nin bir yöntemi vardır. O yöntemle, hükümet üyele
rini ve aynı zamanda Anavatan Partisi Grubunu po
litika dışı tutarak ve getirdiği yasalar konusunda hü
kümeti, bizatihi hükümeti ve Anavatan Partisi Gru
bunu ciddî ve doğru olarak bilgilendirrnemektedir. 
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Anavatan Partisi içindeki birtakım güçler, hü
kümete yakın birtakım güçler, birtakım, yasaları hazır
lamakta, bunlar hükümette ciddî ve derinlemesine in
celenmeden, bir bakanın sorumluluğuna Verilerek hü
kümetten geçirilmekte, Anavatan Partisi Grubunda 
da meseleler ve yasalar ciddî ve uzun boylu tartışılma-
maktadır. Böylece, giderek halktan, kamuoyundan 
ve ülke yararlarından kopuk bir yasama faaliyeti 
adım adım mesafe kat etmektedir. 

Sayın Başbakan, bu yasayı çıkarırken, asıl amacı
nı örtbas etmek için, bundan onbeş yirmi gün önce 
yahut yirmibeş gün önce, sanki bu yasa ile şirket 
kurtarma, daha doğru bir deyimle, şirketleri kurtaran 
bankaları kurtarma operasyonu söz konusu değilmiş-
cesine, çok güzel, çok süslü cümlelerle, «aslında sınaî 
mülkiyetin topluma yaygınlaştırılacağını, bir ihracatı 
destekleme bankasının kurulacağını» ifade ederek, 
hem kamuoyunu, hem Anavatan Partisi iktidarını ve 
!bem dte elkionömik odalkları yanıltmaya çalıştı. Ancak. 
kamuoyu meselenin özünü çok kısa bir sürede kav
radı. 

Sayın milletvekilleri, meselenin özünü bir kez da
ha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Olay gayet 
açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, madde üzerinde ko
nuşuyorsunuz efendim... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Mad
deye geliyorum efendim. 

Sayın Başkan, maddenin kendisi; 5 inci maddeyi 
lütfedip okursanız.. 

BAŞKAN — Okuduk, beraber okuduk. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — O za
man izin veriniz, maddeyi yorumlamak benim hakkım 
olsun. 

Sayın milletvekilleri, olay gayet açıktır; bu hü
kümetin yürüttüğü politikalar sonucunda, bu ekono
minin ayakta durması mümkün olamamıştır. Uzun
ca bir süredir, bankalar, dolaylı bir biçimde, şirket
leri zaten kurtarmaktadırlar. Sayın bakan da çok iyi 
bilir ki, birçok banka, alacakları karşısında, kredile
rinin süresini uzatmak, faiz oranlarını indirmek ve 
alacaklarını bir miktar, bir süre tecil etmek suretiyle, 
kurtarılabilecek şirketleri kurtarmaya çalışmaktadır; 
ancak, bu çalışmaların sonunda da, kurtarılması 
mümkün olmayan bir şirketler enkazı ve yığınağı 
kalmıştır. Bunları, bankaların kendi güçleriyle kur
tarmaları mümkün değildir. Eğer böyle bir şey yapa
cak olurlarsa, bankaların batmaması mümkün de
ğildir. Hükümet bir ikilem karşısında kalmıştır; 

ya binçclk şlJılket'in batoasma göz yumaoakltur; ya da 
^aınkakrın bataasına göz yumacaktır. Onun için bu 
iari'f operasyon düş'ünüTüiüş ve banlkaların, ba.ıt!malk 
.loiuınıda kalan şirikötlleri kurtarmasına olanak tanın
mış, banöcallıarıın bu işi yapabilmeleri için de, kenıdile-
•rinıe «isıinıırlsız» diye adlkndralb'M'eceğiımiz ö'lçüidte, kay-
naik ve dlanalk sağliasnnıiişltııır. 

Sayın milletvekilleri, şu soruların cevabını sayın 
bakandan almak istiyorum: Düşününüz, şirketin genel 
kuruluyla banka anlaşıyor. Hangi banka anlaşıyor. En 
fazla alacağı olan banka; yani tüm banka borçluları 
içinde, alacağı yüzde 50 oranına ulaşmış olan banka 
anlaşıyor. Pekala, anlaştılar; ama şimdi şu soru or
taya geliyor: Peki, alacağı olduğu ve teminatı da bu
lunduğu halde, anlaşmak istemeyen bankanın hakkı 
ne olacaktır? 

Şimdi, hükümetin getirdiği bu tasarıda bu banka
ya deniliyor ki, -bakınız, dikkatinizi çekiyorum, ala
cağı olanı ama alacağının teminatı bulunan, ihtiyatlı, 
doğru dürüst çalışmış bankaya bu yasa diyor ki -
«Arkadaş, ya bu büyük bankanın dediklerine uyarsın 
ya da beş yıl, alacakların için bir kuruş faiz alamaz
sın; beş yıldan sonra da Merkez Bankası kısa vadeli 
reeskontlarına tanınan faiz oranının dörtte biri kadar 
faiz alırsın». Yani, çok dikkatinizi çekmek istiyorum, 
müdebbir bankalara, banka işletmeciliği ilkelerine dik
kat eden bankalara bu hükümet diyor ki, «Batık ban
kaların öngördüğü koşulları kabul edeceksin; yoksa 
sen, alacakların için bir kuruş para alamayacaksın; 
hatta, bu alacakların için orada sağlam teminatın var 
ise bile..., 

Sayın bakan, bunun arkasında hangi bankanın ol
duğunu biliyoruz. Bu yasa çıktığında ve bu yasa uy
gulamaya başladığında, sayın iki bakan (yani zatı 
âliniz ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakanlık) ve Sayın Başbakan yetki kullana
caksınız. Önünüze getirilen her konu hakkında karar 
vereceksiniz, «uygundur» diyeceksiniz ve bu yasada 
öngörülen imtiyazların, ayrıcalıkların ve kaynakların 
bu doğrultuda kullanılmasına onay vereceksiniz. 

ıTekrar altını çizerek uyarmak istiyorum. Kurtara
cağınız her bir şirketin ve her bankanın sorumluluğu
nu taşıyacaksınız. Üstelik taşıdığınız sorumluluk si
yasal sorumluluk olmayacaktır; çok ciddî maddî so
rumluluk da olacaktır. 

Onun için, bu yasada getirilen maddeyi .anlamak 
mümkün değildir; genel kurul anlaşmış, banka an
laşmış; hayır, bu anlaşma gelecek, iki bakan onayla
yacak, orada da bitmeyecek, bir pazarlık gücü saklı 
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tutulacak, bir de Başbakan onaylayacak... Soruyorum; 
niçin? Gayet açık; çünkü, kurtarılmak durumunda 
olan bankalara ve şirketlere bir tür tehdit ve şantaj 
yolu açık tutulacak, denilecek ki, «Biz seni kurtarırız, 
bu anlaşmayı onaylarız; ama, bizim de senden bek
lediklerimiz var.» 

Aksi takdirde, sayın milletvekilleri, bana lütfen 
açıklayınız; böylesine ekonomik olduğu iddia edilen 
bir anlaşmaya, banka ile şirket arasındaki bir an
laşmaya bir hükümet niçin katılmak ve sorumluluk 
taşımak isteyebilir? Niçin bu hükümet düşünmez ki, 
yarın öbür gün, seçimlerden sonra, bu hükümet git
tiğinde ve bu meseleleri irdelemeye kararlı bir ço
ğunluk Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğinde, 
bunların hesabı sorulacaktır, her bir şirket kurtarma
nın doğru ve ülke çıkarları doğrultusunda olup ol
madığı araştırılacaktır. Bu rizikoyu alıyorlar, üstelik 
Başbakan bizatihi de alıyor. Amaç nedir peki? Amaç, 
yalnızca bankaların ve şirketlerin başında bir Demok-
lesin kılıcını sallandırmak, Anavatan Partisine gerekir
se maddî olanaklar sağlamaktır. Bu açıktır. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Doğru 
değil, doğru değil. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, şimdi, küçük bankalar; yani batan 
şirketin borçlarının yüzde 50'sinden daha az bir ala
cağa sahip olan bankalar bu anlaşmayı kabul et
medikleri zaman, hükümet bunları, inanılmayacak 
hukuk dışı bir yöntemle, o anlaşmayı kabule zorla
yacak. Peki, kabul etti; - dikkatinizi çekiyorum, başka 
çaresi yok kabul edecek- akıllı banka, müdebbir 
banka, bugüne kadar alacaklarını dikkatli izlemiş, si
yasal baskılara boyun eğmemiş, teminatını sağlamış, 
borç verdiği şirketi yakından izleyerek, gerektiğinden 
fazla kredi açmamış banka, mecburen bu anlaşmayı 
kabul edecek; ondan sonra ne olacak?.. Bu küçük 
bankalar, bu müdebbir bankalar, bankacılık ilkelerine 
uygun olarak çalışan bankalar, müdebbir olmayan, 
bankacılık ilkelerine uygun olarak çalışmayan bir bü
yük bankanın, yüzde 51'ine sahip olduğu bir şirkete 
ortak olacak. 

Şimdi, bu hükümet, bu küçük bankalara - yüzde 
51'i başkasına ait olduğundan- diyor ki, «Sana an
cak teminat olarak bir kâr garantisi veririm, o kâr ga
rantisi de Merkez Bankasının kısa vadeli reeskont
larda uyguladığı faizin yarısı kadardır.» 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ya
ni, ciddî bankalar bir alacağa mahkûm ediliyorlar. 
Bu alacağın faiz oram da * adı kâr garantisi - Merkez 
Bankasının kısa vadeli reeskont oranının yarısı kadar. 
Bunun arkasında, siyasal baskılara boyun eğmiş bü
yük bankalar var; özellikle iş Bankası var. Açıkça 
söylüyorum ve biliyorum ve bütün ekonomik odaklar 
da biliyor; iş Bankası, çok çeşitli biçimlerde, banka
cılık ilkeleri açısından kabul edilemeyecek kredilere 
boğulmuştur, iş Bankasının batması, ya da, iş Ban
kasının inanılmayacak ölçüde kredi açtığı şirketlerin 
batmış olması, Türkiye'de ciddî bir ekonomik krize 
neden olacaktır. Yalnızca bu değildir; Anadolu Ban
kası ve Emlak Kredi Bankası, açıkça, siyasal baskı
lar sonucunda, bankacılık bakımından savunulmaya
cak kredileri açmak zorunda kalmışlardır; karşılık
ları yoktur; ya o şiı«ketler batıp mal meydana çıka
caktır ya da bankalar açığa çıkacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bü
tün bunları önlemek için bu tasarı getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şirketlerin, 
ekonominin, zor durumdan kurtarılması zorunluk ha
line gelmiş olabilir; ama bunu geniş düşünmek lazım
dır. Şirketleri ve bankaları zor duruma getiren eko
nomik nedenler üstünde düşünmek ve bu ekonomi po
litikalarında düzeltmeler yapmak gereklidir. Aksi bir 
tavır, devlet Hazinesine herkesin el -attığı bir tavır, 
ne ülkeyi, ne sizi esenliğe çıkarır. 

Vicdanlarınızın bir an için' sızlamasını diliyorum. 
Sözümona yüzlerce şirketi battı, sözümona yüzlerce 
sermayedar sermayesini batırdı; ama bunların hepsi
nin bugün ayakta olduklarını, hepsinin bugün mute
ber yerlerde olduklarını ve hepsinin bugün, o imre
nilecek yaşamlarım sürdürdüklerini görüyoruz; Kas-
telli, bunlardan yalnızca birisidir. 

Sözlerimi şöyle bitiriyorum: Bu yasanın çıkacağı 
çok önceden biliniyordu. «Şirket kurtarmıyoruz, 
şirketleri ellerinden alıyoruz» diyor hükümet. Oysa 
bu yasanın çıkacağı çok önceden biliniyordu. Bütün 
borçlular, şahsî teminatlarını inanılmayacak bir cö
mertlikle karşıladılar. Paraları isviçre'de, Almanya'da, 
nerede ise, villaları emirlerinde, yatları olduğu gibi 
duruyor, hepsi teminat altında. Aslında, gerçekten 
kurtarılan şirketler değil, kurtarılan işçiler değil, kur
tarılan bir avuç sermayedar. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürkan. 
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Anavatan Partisi Grubu adına,, Sayın ibrahim 
Fevzi Yaman; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM FEVZİ YA- < 
MAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; madde üzerinde görüşlerimizi arza, bu tasarının 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında yapılan bir ko
nuşmadan bir pasaj okumak suretiyle başlamak isti
yorum: 

«Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şimdi de 
tasarı ile getirilmekte olan düzenlemeler hakkında 
görüşlerimizi ifade etmek istiyorum. Tasarıda, Dev
let Yatırım Bankasına, ithalat ihracat bankası hüviyeti 
verilmek istenmekte, böylece bankanın ithalat ve ihra
catı, dış müteahhitlik hizmetlerini ve dış - yatırımları 
kredilendirme, sigortalanması öngörülmektedir. Bilin
diği üzere, ihracatın sigortalanması veya bir ithalat 
ihracat bankası kurulması fikri yeni bir fikir değil
dir. Türk idarî hayatında uzunca bir süredir hükümet
lerin gündeminde yer almıştır. Bu meselenin gerçek
leştirilmesini faydasız kabul etmek mümkün değildir.» 

Şimdi, Sayın Sadıklar yerinde yoklar, ben sormak 
isterim: Doğru Yol Partisi, bir yerde, bu bankanın 
bu şekilde kurulmasında prensip olarak mutabık de
ğil midir? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Usulen, böyle bir soru var mı efendim? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen Genel Kurula hitap 
ediniz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Efen
dim, Sayın Sadıklar, «Mutabık değiliz» dediler de, 
zabıtlardan okudum efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap ediniz. 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği 
gibi yedi sene önce alınmış olan, 24 Ocak Kararları 
var. Bu kararların temelinde ne var? Bu kararların 
temelinde, himayeci ekonomik sistemden vazgeçmek 
suretiyle... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Tam himaye getiriyorsunuz kardeşim, söylediğinizin 
tam aksini yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam buyurun efendim. 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — ... 

vazgeçmek suretiyle, dolayısıyla, sabit kur sistemin
den günlük kura geçmek... Birinci temel kaidesi bu. 
İkinci temel kaidesi, faizleri serbest bırakmak. 

Şimdi, güç durumda kalan sânayi şirketlerinin te
melinde yatan esas bu. Bunun yamnda, kötü idare 
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sistemi yok mu? Elbette o da var. Şimdi, yeni bir 
ekonomik modele geçmişiz, bu şirketler elbette zor 
durumda kalmıştır; bunu inkâr etmiyoruz, zor du
rumda olan şirketlerin varlığını kabul ediyoruz. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Kalkan o, 
kalkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Müsaade ediniz, 
hatip konuşsun, 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bu şirketler bizim millî servetimiz 
değil mi? Evvela bunu tartışalım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Sizin 
servetiniz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Bu 
memleketin millî serveti, bizim değil; «bizim» diye 
ifade ederken, memleketin millî serveti olarak mü
talaa ediyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Şimdi 
sizin oldu işte. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Daha çok ANAP'ı 
kastettiniz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Ha
yır efendim, ne münasebet; ANAP'ın şirketleri değil; 
bu memleketin şirketleri; millî servettir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Böyle usul yok, 
çok rica ederim. 

Sayın Yaman, siz devam edin efendim. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Şim
di bu şirketler zor durumdan kurtarılsın mı, yoksa 
kendi hallerine mi bırakılsın? (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — «Ba
tan ba'tar» diyen Başbakandı. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Yok 
efendim!.. (SHP sıralarından gürültüler) 
. BAŞKAN — Lütfen efendim... 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Şim
di, mühim olan budur; bu şirketleri zor durumdan 
kurtaralım, tekrar Türk ekonomisine kazandıralım 
mı, kazandırmayalım mı? (SHP sıralarından gürül
tüler) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — «Ba
tan batar» diye kim diyordu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Şim

di, siz, «Yok, kurtarmayalım, zor durumlarını devam 
ettirsin, batan batsın» diyorsunuz, çalışan işçiler de 
sokaklarda sürünsün istiyorsunuz. Bunu açıkça ifade 
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edin o zaman. Biz onda değiliz; biz, bu şirketlerin 
tekrar Türk ekonomisine kazandırılması taraftarıyız. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başbakan farklı 
söylüyordu ama, «Batan batsın» diyordu; «Bizden 
medet ummayın» diyordu. 

BAŞKAN — Sayın Yaman, bir dakikanızı istir
ham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, herkes burada konuşu
yor değil mi? Lütfen dinleyelim. Daha önce konuşan
lar dinlendi, şimdi sayın hatibi dinleyelim, ondan son
ra başka fikirde olanlar da çıkacak. 

Buyurun devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİfT (Kahramanmaraş) — He-

yacanlanıyoruz Sayın Başkan. 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, 6 Kasım seçimlerinde biz bir se
çim beyannamesi koyduk orta yere ve bu seçim be
yannamemizde bu millete vaat ettiğimiz hususlar var. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu da var mı? 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Elbet 

var. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — 5 inci 

maddede mi yazıyor? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Uy

guladığımız ekonomik politikadan vazgeçmemiz, sizin 
arzu ettiğiniz şekilde bir ekonomik politika uygula
mamız mümkün değil. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Başbakan vaktiyle 
«Batan batsın» diye söyledi. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Bu 
millet bize bu yetkiyi vermiş, bu ekonomik politikayı 
uygulayacağız. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Güney Sanayi'de 
söyledi, «Batan batsın» dedi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Durmaz

lar, mümkün değil Sayın Başkan. 
İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Şim

di, diyorsunuz ki; «Ekonomik politikanız bu tasarıyla 
iflas etti...» 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bilmiyorsu
nuz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Sizin 
görüşünüz öyle. 

BAŞKAN — Efendim, «Sizin - bizim» diye ko
nuşmayınız lütfen. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Ha
yır efendim, muhalefet bilhassa bu şekilde ifade edi
yor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşuyor vaziyete gir
meyin efendim. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Mu
halefet diyor ki: «Efendim, ekonomik politikanız if
las etti...» 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bilmiyorsu
nuz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Allah 
göstermesin; siz iktidara gelirseniz, ne tür ekonomik 
politika uygulayacaksınız, orta yere ne koyacaksınız?, 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Hırsızlık yapanları önleyeceğiz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Dev
letçilik mi, himaye sistemi mi; hangisini uygulaya
caksınız?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Devletçilikle bu noktaya geldik. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — O iki 
dönemi yaşadım ben. 

M. TURAN BAYEZİDT (Kahramanmaraş) — 
Münkir olmayın. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Dev
letçilik dönemini de yaşadım, himaye politikasının 
uygulandığı otuz senelik dönemi de yaşadım; her 
ikisinin de mahzurları görüldü. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Çarçur yok
tu hiç değilse. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) ^- Sa
yın Başbakanımızın dediği gibi, hakikaten, bizim 
tatbik ettiğimiz bu ekonomik politikanın bir alterna
tifini göremiyoruz. 

Saygılar sunarım; teşekkür ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yaman. 
Doğru Yoî Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar. (DYP sıralarımdan aUkışlar) 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarımı; bir konuşmacı arkadaşımız bizıita daha ön
deki konularda ne ifade ©tltiğiımizi bir türlü takip ede-
memıiş; fakat iki defa açıkça ifade eitmıemize rağmen 
anlaşılmadığına göre, zamanlarınızı alıp da, burada 
tekrar etmek işitemiyorum. 

Üzerinde konuştuğuımuz madde, zannederim bu 
tasıannın önemli maddesidir. Bu kanuna «Şiriket kur
tlarıma kanunu» denmesinin de sebebi im maddedir. 

Her şeylden önce şu maddeye bir bakalım değerli 
arkadaşlarım : Birbuculk sayfa süren bir madde, De-
ımin de arz ettiğim gibi, birçolk konuda emsalsiz ör-
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nekler veren, çolk değiş ilk örmekler veren Anavatan 
iktidarı, kanun maddesi yazanak konusunda da bir 
yeni örnek getirmiştir. Daha dün, birçok konularda, 
çolk önemli konularda, penaoınel hukuku dahi pek 
çolk önemli konulanda tek bir madde ile yetki alan ve 
bir tek madde ile yetinen, iki satırlık bir madde ile 
yetinen. hükümetin, şimdi getirdiği madde birbuçuk 
sayfa... Niç;n? Bazı şidcetleri, özel durumlarını kap
sayacak sakilde tarif ederek kurtarmak içlin. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Bir de isimlerini 
yazalım bari. 

CAFBR TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Bir 
uçtan bir uca zikzak çizen bu hükümetin, şimdi bu 
madide ite ne yapmak iısted;#nin bir tahlilini yapmak 
iısitiyorum :'«Finansman güçlüğü içinde buPunan ano
nim şirketler» diye başlıyor kanun maddesi ve bun
ların ması! kurtarılacağını ifade etmeye çalışıyor. Hü
kümet, finansman güçlüğü içinde olan şirketlerin, fi
nansman güçlüğü içine düşıtiüğünün tahîilmli niçin yap
madı; niçin komisyonda yapmadı, niçin huzurunuz
da yapmadı, bunu muhtelif vesilelerle arz etmiştik. 
Evet, bu şıirıketjler güç doruma düşmüştür, sebeplerin
den birisi, yüksek faiz politikasıdır; diğer, kur politi
kasıdır ve bir diğeri de, «Serbest rekabet düzeni» adı 
altında uygulanan haksız rekabet düzenidir. Bazı şir
ketlere özel kayırmalar getiriniz; bazı şirketlerin, bazı 
fabrikaların Türkiye'de imal edilen maddelerini ithal 
ediniz, elbette o firma batacaktır. Daha düne kadar 
«iBaıtan batsın» diyen hükümetin grup sözcüsünün ifa
desine bakınız : «Batan şirketleri kurtarmayalım mı?» 
diye soruyor bize. Ş'mdi soruyoruz : Aklınız neredey
di, niçin battır diniz?.. (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞAJH1N (Kayseri) — Batmanın teme
li nereye dayanıyor? Temeli 1977'ye dayanıyor. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — 24 Ocak 
kararlarının temelinde, şimdi ifade buyurduklarınız 
yatıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — Siz 

24 Ocak Kararlarının ne anlama geldiğini, niçin alın
dığını, ne zaman sona erdiğini dahi tahlil etmek du
rumunda değils'niz maalesef. Eğer bunu tahlil edebil-
seyidin'iz, konu buraya kadar gelmezdi. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeden memnun 
olan bir grubun mevcudiyetine rastlamadım. Gazete
leri, basını izledik : Bankalar aleyhte; ciddî bankala
rınız aleyhte, ciddî firmalar aleyhte... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — TÜ-
SÎAD aleyhte. 
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CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
TÜSİAiD aleyhte. Kim lehte? Sadece, zor durumda 
olan bazı firmalar lehte. 

Şimdi size soruyorum, bütün gücüyle fabrikasını 
kurmuş, alın teriyle kârlı duruma getirmiş, kredilerini 
muntazam almıış, muntazam ödemiş bir fi'rmayia her
hangi bir desıtek, yardıım yapmayacaksınız; buna mu
kabil, firmasını iyi yönetememiş, krediısini zamansız 
almış, başkıa yerde kullanmış, köşk yapmış, villa yap
mış ve kötü yönetimi ile bin türlü örnek vermiş fir
mayı kurtaracaksınız; bu adalet midir? Bu, diğer 
namuslu çalışan firmalara güzel örnek mi teşkil ede
cektir? 

MUSTAFA ÇAKALOÖLU (Antalya) — Böyle 
yapacaklarını nereden biliyorsun? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ne yapacağının nereden belli olduğunu da birazdan 
arz edeceğ:m. 

Bankalar bundan memnun değildir diyorum. El
bette, özel sebeplerle memnun olan bankalar olabi
lir; ama, diğer değerli bir arkadaşıımızin da değindiği 
gibi, siz bu kanurtla, alacaklı olan bütün bankaları bu 
kurtarma operasyonuna katılmaya mecbur ediyorsu
nuz. Ne hakla mecbur ediyorsunuz? Borcunu vermiş, 
kredisini vermiş, teminatını almış, o borcun tahsilini 
bekleyen bankaya, niçin sen de bu operasyona katıl
maya mecbursun diyorsunuz? Evet, bunu (ta) fıkra
sında böyle söylüyorsunuz ve öyle bir müeyyide ge-
tinmişsliniz ki, «aksi halde sizin borcunuz faizsiz beş 
yıll ertelenir, beş yıldan sonraki de, yine düşük faizle 
ertelenir» diyorsunuz. Arkadaşlaırım, bu durum ban
kalara bir engizisyondur bir zulümdür. Zaten sağ
lam birkaç bankamız kalmıştır; batırmak için onlara 
da mı göz diktiniz? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — işleri o 
zaten. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bu fıkranın kalkması yönün
den bir önerge hazırladık. Sizin tekrar zamanınızı al
mamak içlin gerekçesini açıklamıyorum; önergemiz 
tasvip1 eriniz için huzurunuza gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddemin en önemli ko
nusu ve hususu; kurul onayı ile ilgili hükmüdür. 
fiîanka ile şirketler anlaştılar ve teklif ilgili bakanlık
lara geldi; Malivye Bakanlığı ve Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcılığına ve ondan sonra da onay için 
Sayın Başbakanın önüne geldi, Sayın Başbakan da 
•onayladı. Şimdi soruyoruz : Bu kurul ve Sayın Baş
bakan, hangi kııstasa göre bu anlaşmayı onaylayacak-
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tır? Du soruyu Plan vıe BÛtçe Komisyonunda da sor
dum. Verilen cevaplar değiş'lk; üç ayrı cevap geldi. 
Bir cevapta, «Şirketin ekonomiye katkısına bakaca-
ğıız» demdi. Diğer bir cevptta, «Ekonomik olarak ça
lışıp çalışmayacağına bakacağız» dendi ve madde 
metininde de, «Sermaye yapışımın güçlenmesine yar
dım edip etmeyeceğine bakacağız» .demiliyor. Neye ba
kacağız arkadaşlar? Dasha, neye bakılacağını bir ba
kan başka türlü söylüyor, diğer bir bakan başka t'ürlü 
söylüyor ve madde başlka şey yazıyor. Demek ki, ba
kacakları şeyin ne olduğunum farkında değiller veya 
öberniısıemiyorlar. Bakacakları şey, acaba bu şirket biz
den m «d ir, değil midir?.. 

Çok tehlikeli bir ay um oynamıyor arkadaşlarımı. 
Bu Demeklesin kıüıcı bir gün sizin de tepenize gele-
ib'llir. Böyle tebll'kel-i oyum oynanmaz. Süz, bir şirketim 
kurtulup kuntullmaımasu konusıuında neye göne karar 
Vereceksiniz? Bumun kııstasını lütfen burada tespit 
edelirn. 

Soruyoruz : önünüze, yüz tane, bu -şekildeki şir
ket, anUaşimasıyla geldi; bankalarla beraber; elimizde-
Ikıi flom ise elli tanesine yeterli. Nasıl taksimi edeceksi-
müz? Hanıgi kıstası kullanacaksınız? Acaba, işçilerinin 
sayısına mı bakacaksınız, ihracat ağırlığına mı baka
caksınız, katıma değerime mi bakacaksınız? Bunlar yok. 
Tekrar soruyorum sayım hükümetten : Neye bakacak
sınız da kurtaracaksınız? 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Arı marka
sına bakacak. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşılariım, bu madde, keyfî uygulamaya 
kılıf hazırlamaktan başlka bir şey değildir. 

Bu görüşlerle,, hepimizi saygıyla selamlarım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

Dömolkrat);k Sol Parti Grubu adına Sayın Yusuf 
Ziya Kazamoıoğlu; buyurum efendim. (DSP sıraların
dan alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN-
CIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet-
vekiılleri; bu 5 inci madde, kanunun belkemiğini teş
kil eder, son derece mühimdir. Onun için, evvela, iki 
sayfaya yakın süren bu maddenin ruhunu kısaca arz 
etmek istenim. Madde nedir, evvela bumu bilelim, son
ra da kritiğimi yapalım. 

Arz ediyorum : Bu madde ile yeni tip, özel ano
nimi şirket mahiyetimde bir banka kuruluyor. Kuru
lan bu banka aracılığı ile, finansman güçlüğü içimde 
bulunan şirketlerle alacaklı bankaların birleşmesi, ba

tık şirketlerim yeni bir sermayeye ulaşması ve böylece 
birleşme için yapılan protokol, Maliye ve Gümrük 
Balkanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
'bakanın meydana getirdiği kurulca tasvip edilecek, 
sonra da Başbakan tasdik edecek. Şirket bünyesine, 
bankaları, üçüncü şahısları almak suretiyle yemi bir 
patromuan elde edilecek. Borçlardı düşük faiz ve uzun 
vadeyle ertelenmesi sağlanacak. Bu arada şjirket or
taklarının genel arzusu dışına çıkılmayacak, şirket 
veni sermaye hisseleri çıkaracak. Bunlar karşılığında 
bankanın vereceği nakit ise, şirket sermayesine dahil 
olacak. En mühimi de, şirketin borçları, bankanın 
şirketten' aldığı yemi hisse senetleri nispetimde siline
cek. Yapılan nakdî yardım bir fonda toplanacak. Bu 
fon, sözleşmenin yapıldığı takvim yılının sonuna ka
dar, vergi beyannaımesinin verilmesinden evvel, ban
kanın sermayesine dahil edilecek. Banka, sermaye
nin, hisse senetlerinim yüzde 51'ine sah;p olacak ve iki 
yıl içerisinde. hJ;&se senetlerinin yüzde 80'i eğer bor
saya kote ettirilirse, Kuruımiar Vergisi yüzde 30'a ka
dar inecek; ilah... 

ıBu madde, kanun tasarlısının esasını teşkil eder ve 
anlattıklarım da zaten tasarınım esaslaridir. Diğer 
maddeler ise, bu maddeyi desteklemek ve yürümesini 
sağlamak için getirilmiş olan maddelerdir. 

Sayım Kaya Endam bütçe açıklamalarımda, bu ka
mumun esas gayesini üç ama fikir etrafında toplamış
lardır. Bunlar : 

1. 'İhracatı teşvik, 
2. Batan şirketleri kurtarma, 
3. Sermaye piyasasının geliştirilmesi. 

Sermaye piyasasının geliştirilmesini 7 nci madde
ye bırakacağımı; çünkü bu konu daha çok orada mev
zubahis oluyor. 

ıŞu halde, bu esaslardan birinci sıradaki «ihracatı 
teşvik» konusundan başlayacak olursak; bu teşvik 
konusu içim, takip edilen ekonomik politikanın bir ne
ti idesi değildir, derler. Biz ise bunun aksini, iddia edi
yoruz. 

Bundan evvel, hükümet, birçok defalar ihracatı 
teşvik tedbirleri almıştır. Bunlar : 

a) Faizleri artırma, 
Ib) Bankalarda para birikimi sağlama, 
c) Biriken paraları sanayiciye verme, 
ç) Sanayiciye bu suretle üretim yaptırmayı sağ

lama, 
d) Sağlanan üretimi dışarıya ihraç ©fime gibi ted-

ibirlerdir. 
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Bu tedbirler, ayını zamanda enflasyonu aşağıya 
çökmek içim de düşünülen tedbirlerdir. Tabiî, çok ted
birler var ama, esaslarımı söylüyorum. Bunlar; mone-
terist, FreJdmam, isterseniz Chicago, Wa'shi:ngton tipi 
ekonomiler deyin, o ekonomilerdir. 

Enflasyonu aşağı çakimsk içim düşünülen tedbir
ler arasımda, duşa dönük ihracat da vardır. Esasen, 
'buttular, ekonomimin iç içe ginmiş Olgularıdır; diğer bir 
deyimle, birbirine bağlı ekonomik deyimlerdir. Hü
kümetim ihracatı teşvtik içim aldığı tedbirlerin yeter
siz olduğu, muvaffak olamadığı, bugün için tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Bilcümle resmî, ilmî, siyasî 
açıklamalar, ihracatın yüzde 8,8 oranımda gerilemiş 
olduğunu vurgulamaktadır; çünkü -burası çok ente
resandır- ihracatçılar, ihracatı, kendi parasıyla de
ğil, başkasının parasıyla yapmaktadırlar. (DSP sırala
rımdan «Brıavo» sesleri, alkışlar) Şöyle ki, bankalar
dan, yolumu bulup parayı almak, teşvik primlerini al
mak, vergilerden muaf olmak --yani Hazineden para 
almak- vesaireler... Adam bu paralan, yani milyar
ları alımca, birgün «iflas' ediyorum» diye bu paraların 
üzerimle, oturmaz mı? Elbette ki Oturur. Nlitek'iim Otur
muş da... (İDSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Halbuki, kıendi parasıyla ihracat yapışa, bunu yapa
maz. 

Burada hatırıma gelen bir şeyi kaydedeyim : 
«Gagrner l'argefıt avec l'argent des autres.» Yani, pa
rayı kazanmak mı istiyorsun, başkasının parasıyla 
kazan. Bu, sahtekârlarım, dolandırıcılarım işidir; ama 
buraya giriyor, ne yapalım!.. (DSP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sonra : «Fai'te votre boniheure sur les malheures 
des autres.» Yani, eğer mesut olmak istliyorsan, saa
detini başkalarınım bedbahtlığı üzerime kur. İşte bura
da olduğu gibi... (DSP sıralarımdan alkışlar) 

Bir tane daha var; ama onu söylemem. («Söyle 
söyle, anlat» sesleri, gülüşmeler) Yok yok, söyle
mem... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Simidi devam ediyorum : 
Hükümet, «E, ne yapalım, yardım etmezsek bü

yük isteri yapacak sermayedar yok; biz sermayedar 
yaratıyoruz» demek istiyorlar. Bence bu düşünceye 
yer yok. Atatürk modeli meydanda. Şâhısların yapa
mayacağı işleri devlete yaptırmak... Bir müddet böy
le devam etmek gerek. Sonra da, gelişmelere göre 
özel sektöre ağırlık vermek... Bu mümkün. 

Sayın Başbakan, daha evvel yaptığı açıklamalar
da, «Zayıflar yıkılsın gi)ts;m, villalarımı satışım» dedik
leri halde; bugün neden bu dönüşü yaptıklarını bir 
türlü izah edemiyorum. Kendilerine som denece hür-
ımatiım vardır; ama ben izah etmeye çalıştım; ede
medim. 

IKiENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
«Dün dündür, bugün bugündür»... 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — O zaman 
kaymak yOktu. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Şmdi, gelelim şirket kurtarma ameliyesine : 

Sayın Kaya Erdem -bu çok enteresan beyler- bu 
tabiri kabul etmiyor; «B;tz;ım şirket kurtarma diye bir 
düşüinoamiız yoktur» diyor. «Maksadımız, kanum met
ninde olduğu giıbi, ekonomiyi düzenlendirme düşün-
cem'izd'ir» diyor; ama, ilave ediyor : «Güç durumda 
olan şirketler, iflas eşiğimde olan şirketler, gelin beni 
kurtarın, diyor; biz de şirketi: kurtarmak için, oma 
güç vermek suretiyle onları ekonomiye kazandırmak 
düşüncesindeyliz» diyorlar. Peki, bu şirket kurtarma 
değil de inedir? (DSP stralarmdan alkışlar) «Güç du
rumdayım, gelin beni kurtarın» diyorsa, bu şirket kur
tarma değil de nedir?.. «ılflıas halinde...» diyor. 

VEHBİ . BATUMAN (Adama) — Yardım, yar
dım... 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi arz edeceğim. 

Evet, Sayın Kaya Erdem, «Şirket kurtarma diye 
(bir şey yoktur» diyor ve bumu izah için de, Plan ve 
Bütçe Komisyonumda -zabıtlarında- aynen şöyle söy
lüyor. Çok istifham, ederim, buraya dikkat buyurun. 

ıBAŞKAN — Dinliyorlar efendim; lütfen devam 
!b'uyurun. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
«Alın bu tasarıyı, -zabıtlar elimde- güç durumda olan 
bir şirkete gösterin, okusunlar; size vereceği cevap 
şudur : «Bu bizrım işimize yaramaz, bu bize bir şey 
sağlamaz olacaktır.» E, madem işe yaramaz, o za
man sen ne diye getirilsin bu tasarıyı?.. Hayret et
tirici bir şey yani. (DSP sıralarından gülüşmeler, al
kışlar) 

Aynen zabıtlarda var; okuyun isterseniz. 
Demek ki btu kamum, finansman -bakımından güç 

durumda olan şirketler içindir; olmayan şirketler için 
değil. Bh, güç durumda olan şirketler, bu kanunu ka
bul etmeyecekler ise, o halde neden bu kanun çıkarı-
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lryor? Bizce, bunu izah etmek mümkün değildir; ama 
kendileri bu çıkmazı izah ederlerse, onu bilemem. 

(BAŞKAN — lülüflem' bağlayım efendim. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Bağlayacağım efendim. 
iDahası var, «Baraka, aTacağınldaın fazla bir şey ko

paracağımı anlarsa, bu işe iımza atar; yoiksia, aptal mı, 
taunu anlaşmazsa imza atar mı?» diyorlar ve öyle de
vam ediyorlar : «Bankanın 10 milyar alacağı olsun; 
burnum 7 milyarımı şirket veriyorsa, diğer 3 milyarımı 
da alabileceğini anlarsa, o zaman imza atar.» Bem 
ş'iımdi, bu doğru değil diyorum. Bamıka 7 milyarını al
mayı tercih eder,', çünkü, o 7 milyar İka ile -'yüzde 
50 faizle- senede 3,5 milyar kazanır, şayet blamkıaya 
yatarıma. Alma şöyle diyor : «3 milyarımı aknak için 
Ibıı işe yatar...» Yanı, banka, 3 milyarını daha almak 
'içim bu işe yatar, 7 mütyarını da 10 sene bağlar... Ola
cak bir şıey mi bu, bamlka buma yanaşır mı? 

Evet, hiçbir banka bu şirketü kurtarmaya yanaş
mak istemez; ancak, hükümet emir verecek, zorlaya
cak ve bu kurtarmaya kaıtıllaoak. Bu tasarı, aslımda 
'bankanın alacağımı kurtarmak istiyor; faklat bu tasa
rı kanunlaşırsa göreeeksinliz, hem bankalar batacak, 
tan şirketler batacak, iflas edecek. Ne yapılırsa ya
pılsın, bu gidişin sonu yoktur. 

'Saygılarımla arz ederim. (DYP, DSP ve Bağımsız
lar sıraliarıınıdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayım Kazancıoğ-
lu. 

Sayım Türkân Arıkan; -buyurum efend'm. (SHP, 
DYP, DSP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

TÜRfKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sağ 
olum. 

Sayım Başkam, sayım milletvekilleri; tasarımım en 
çetrefil maddelerkıdem biriyle karşı karşıylayız. Şim-
\â'\ bem sizlere rakamlı olarak birkaç örmek sıummak 
isliyorum : 

Düşük oramda sıermaye payı ile şirketim kıcttitroflü-
raü elimldie tutam belli sayıdaki kişilerle bankalarım an
laşması halimde, diğer gruplarım aleyhine birtakımı du-
ruınlar ortaya çıkabilir ki, Türkiye'de bu gerçektir. 
Belirli gruplar, çok az bir sermaye payıma sahıip olur
lar; ama, şirketim kontrolünü ellerinde tuitıalbilirler. 

Sjirketim konltnolü ellerimde olmayan; fakat ser-
mıayemim önemli bir bölümüme sahip olam ortaklar 
aleyhime şu durumlar ortaya çıkabilir : -k'i, görüştü
ğümüz maddede bunlar ortaya çıkıyor- Bu ortaklar, 
genel kurul kararı aleyhime hiçbir şekilde dava aça-
mayadaklar. Tasfiye halimde, yine yeni ortaklara ön

celik var, blumlar geri planda kalacaklar. Yemi ortak
lara, ©siki ortakların aleyhime, bu ortakların aleyhine 
kâr gariamlti'si verilecek; yani yeni ortaklar, bir neVi 
ilmfiıyaz elde edecekler. 

Bu sonuçlar, aslımda şirketi batıran ve kontrolü 
elim'dıe tuıtam kişiler yerime, bu şirkete geçmişte güven
miş, ortak olmuş diğer .ortakların cezalandırılmasın
dan başka bir şey değildir kamımda. Yani, küçük sa
yıda hisseyle sahip olmakla beraber, şirlketi kontrol 
'ötlmiış olan, kötü yönetmiş olan veyahut başka şekil
de bu hale getirmiş olan kişileri biz cezalanıdırımıyo-
ruz; masum, çdk küçük miktarda hisselere sahip, ama 
çoğunluğu oluşturan kişileri bu maddeyle cezalandı
rıyoruz. Bunun yanımda bankalara da büyük yükler 
gaijinyoruz. Bakımız nasııl; yaptığım birkaç hesabı yü
ce Meclisim dikkatine sunmak işitiyorum : 

Teklifi kabul etmeyen bankalarım hakları yamı
yor; bemidem önceki konuşmacılar gayet açık bir şe
kilde bumu ortaya koydular. Bir örmek alalım; kur
tarılacak şirketim (A) bankasına 2 milyar, (B) banka
sına 4 milyar, piyasaya da 2 milyar borcu olduğumu 

. varsayalım. 2 milyar alacağı olam (A) bankasının ipo
tek aldığımı kabul edelim. Şimdi bu durumda, get'iri-
lıan teklife göre (B) bankası anlaşmayı yaptığı takdir
de, ipoteği olam (A) bankasının da alacakları ertele
niyor ve faizsiz. 

Ban bir hesap yaptım; 2 milyar alacağı olam ban
kamın alacaklarınım sadece 5 yıl süreyle ertelenmesi
nin maliyeti 13 milyar lira oluyor; faiz oranımı yüzde 
50 kabuıl. etmek suretiyle. Faiz oranımı yüzde 90 ka
bul eteıem'îz, bu katlanır. Çünkü 5 yıl sonraki değerimi 
'hesapladığımız zaman, sadece faizim değeri 13 milyar 
lira yapıyor. Halbuki o .banka, ipoteği var, ipotek kar
şılığında şirketle anlaşıp veyahut da ipoteği yerine ge
tirmek suretiyle parasını alıp, bumu kullanabilir. 

Bankalar nakdî sermaye koyacak kişileri nasıl se
çecektir, burada bölli değildir. Şimdi ben, soruyorum : 
Bankalar kimleri, hangi grupları seçecektir? Mevcut 
şirket yöneticilerinin akrabaları, dosıtları seçilecek mi
dir? Eğer, mevcut şirket yöneticilerinim akrabalarımı 
veya yakınlarını örtülü bir şekilde seçtiğimiz takdirde, 
hem şirketi kurtarmış olursunuz, hem. de onları tek
rar şirkete ortak yapmış olursunuz. Bu kişileri üç ki
şilik kurum mu seçecek? Al-tBaraka ve Faı'sıal Fimams 
kurumları bu şirkete ortak yapılacak mı? Bunlarım 
h'çbiri belli değildir; ilkeler belirlenmemiştir, prose
dürü belli değildir. 

Sermayeye dönüşmeyecek olan alacakların vadesi 
ne olacaktır, belli değil, hiçbiri beliirîenmeımiş. Düşük 
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faizin sınırı ne, kaça kadar düşüreceksiniz; yüzde 25'e 
kadar mı, yoksa yüzde 50 mi, yüzde 75 rai, yüzde 
100 mü olacaklar? 

Bankalara, bu uygulamalarım sonuçları kaça mal 
olacalktır? Sayın Maliye Balkanımızla soruyoruz, hiç-
'bir sorumuza raikamıgal bir oevap alamıyoruz; buma 
karşılık sınırsız bir yetki is-tiiyorsunu'z. Şirketin fir
ma değeri nasıl belirlenecek? Firma değerini düşük 
tblMediğin'z takdirde, o şirketi ucuzla kapattırmış olur
sunuz; bunun ukdeni belirlenmemiş. 

iBen bir hesap yaptım; bankalar borçlarımın yan
ışımdan vazgeçseler, yüzde 50 faiz oranını kabul et
mek şartı ile dahi, yine de daha kârlı duruma geli
yorlar. Kanımca ANAP, şirket kurtarma uzmanı ol
muş. Neden bunu söyledim? Hangi taşı kaldirsam ar-
kasunıdan ANAP'ın şirket kurifiardığımı görüyorum. 

Ş;!mtdi, b'ir KIT raporunu okuyordum; KİT rapo
runda 233 sayılı Kararnameye göre, görev zararı ve 
mahrum kalınan kâr payları Hazinece, sadece rnıües-
sesfölere bağh kuruluşlara verilebilir; aıma o KIT ra
porundan öğrendiğime göre Hazine, özel 5 şeker şir
ketine 11 rrvılyar lira görev zararı ve mahrum kalınan 
kâr payı ödemi<ş. Bu hususu ayrıca, bir soru öner
gemi ile de dile getirdim. 

Bu yasa tasarısı, çocukluğumuzda ' öğrendiğimiz 
ve çek zevkle zaman zaman dinlediğimiz La Fonıtein 
hikâyelerimi hatu-lattı; iktidar - mu'halefet olarak, 
âldbta, köprüdeki imatlaşan grulba benziyoruz ve bu 
yasa ile uçuruma düsmıemiz pdk yakınıdır. 

Yiüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşıakkür ederim Sayın Ankan, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Bursa) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan; söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce-Meclisin çok değerli üyeleri; kanunun haki
katen önemli maddelerinden birisini görüşüyoruz. Bu 
maddeyle ilgili bu arada dile getirilen hususları yanıt
lamaya çalışmak ve görüşlerimi ifade etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, «Bu kanunda bir yanıltma 
var. Bu yanıltma, şirketlerle ilgili olan işte bu mad
denin gizlenmeye çalışılmasıdır. Aslında bu kanunun 
getirilmesinin amacı budur» diyor konuşmacılar. 

İfade edilmiş; ihracatın teşvikiyle ilgili madde var. 
Bir banka organize oluyor, mevcut bir banka yeniden 
düzenleniyor. Bir exim-bank olarak faliyet göstere-
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i cek, ihracata kredi verecek ve sigorta işlemlerini ya-
I pabilecek, başka ülkelerde yapılan işlemleri, ihracatla 

ilgili olarak yerine getirebilecek bir kurum yeniden 
I organize ediliyor; bu bir. 
I İkincisi; sermaye piyasasının canlanması ve tasar-
I ruf sahiplerinin özendirilmesi için birtakım hükümler 
I var; biraz sonra o maddeler geldiğinde onu da tartı-
I saçağız. 
I Üç; ekonomik yönden zor durumda bulunan ku-
I ruluşliarın, sermaye yapılarının yeniden düzenlenme-
I sini sağlamak suretiyle ekonomiye kazandırılması 
I amaçlanıyor. İşte bu hususu açıkça tarif eden madde 
I ortada. Yani, bir kanun metninde, nasıl, birşeyleri 
I saklarsınız, anlamak mümkün değil; ama, söylenin-
I ce söyleniyor tabiî... 

I Değerli arkadaşlar, ben genel takdimimde, ekono-
I mik yönden zor durumda olan kuruluşlar nasıl bu 

hale gelmişlerdir, onu açık açık anlatmaya çalış-
I mistim. 
I Burada bir sayın konuşmacımız da ifade etti; geç-
I tiğimiz dönemlerde, o tasarruf sahiplerinin tasarruf-
I larının, çdk ufak faizler verilerek toplandığı ve daha 
j. sonra da, gene enflasyonun çok.altında faiz nispetle-

riyle kredi olarak verildiği dönemlerde, süratle şir-
I ketleşmenin gerçekleştiğini biliyoruz. Bu sistem nede-
j niyle, şirketlerin öz kaynak - kredi yapılarının fevka-
I İade bozulduğunu da biliyoruz. Enflasyonun zaptu-
I rapt altına alınması ve reel faiz politikalarının uygu-
I lanması sonucunda bozulan bu özkaynak - kredi den-
I gesinin sonucunda, şirketlerin, hakikaten, borçlarını 

ödeyemez duruma düştüklerini de biliyoruz ve onu 
takip eden zaman içinde, şirketlerin borçlarını, bıra
kınız ana parayı, hatta faizleri ödeyebilmek için yeni 

I krediler alma yoluna gittiğini biliyoruz. 
I Burada bu şirketlerin tutumlarının doğruluğunu 
I müdafaa etmek bize düşmez. Bu şirketlere kredi ve-
I ren bankaları müdafaa etmek de bize düşmez. Bu bir 
I vakıadır, olmuştur, gelmiştir. Şimdi bir kargaşa var-
I dır şirketlerle bankalar arasında. Bankalar alacakla-
I rını alamamakta, şirketler borçlarını ödeyememekte-
I dirler; isteseler de olmuyor. 

I Peki, bu işi çözecek mevcut kanunlarımız yok 
I mudur? Vardır. Onu da söyledim; yine hepimiz bili-
I yoruz, İcra İflas Kanunu var; şirketlerin iflası iste-
I nebilir, iflas masasına gidilir, borçlar yazılır* alacak-
I 1ar yazılır, aktifteki bütün varlıklar satılığa çıkarılır, 
I toplanan paralar, kanunların vaz ettiği öncelik sırası-
I na göre dağıtılır; bu iş de olabilir; ama senelere va-
I beste bir hadisedir ve ben açıkça söyledim, - bazı ar-
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kadaşlarımız işlerine gelmediği için, ben bu sözü söy
lediğimde gülüyorlar, belki yine gülecekler - bu yola 
gittiğimiz zaman o şirketin çalışması duruyor, işçileri 
sokağa koyuyorsunuz, mal alıp satamıyorsunuz, ma
kineler duruyor... * 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
Durmaz; İcra iflas Kanunu sarih. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — işte biz 
bir imkân getirmeye çalışıyoruz. 

AYHAN FIRAT (MalaJtya) — Niye bu hale ge
tirdiniz? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Eğer, 
hakikaten bir çıkmaza girmiş borçlu ve alacak var ise, 
bunlara bir imkân tanımaya çalışıyoruz. Bunlar ara
larında anlaşsınlar, yeni bir statüyle, yeni bir sermaye 
yapısıyla çalışabilir hale gelsinler ve çalışsınlar. Bun
lara gerekiyorsa biz de birtakım imkânlar verelim. 
Bütün bunları söyledim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yalnız, kim ge
tirdi onları bu hale? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Bunla
rın verilmesi, bu imkânın sağlanması da, hiçbir za
man devletin alacaklarından vazgeçmesi veyahut bi
rilerinin korunması, kollanması değil; tamamen ser
best iradeyle, borçlu ve alacaklılar gelecekler bir ara
ya, anlaşacaklar ve «Biz anlaştık, genel kurulumuzda 
böyle bir karar aldık. Ey kurul, siz bu anılaşmamizı 
kabul ediyor musunuz?» diyecekler. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne lüzum var ku
rula? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Bakınız, 
bu kurula ne lüzum var?.. Kurul da bakacak. Netice 
itibariyle, birtakım fedakârlıklar yapıyor olduğumuzu 
biz de söylüyoruz, kanun metninde de var. Nedir o 
fedakârlıklar? Mesela, şu andaki 6183 sayılı Kanun
da... «Ben, iki senede taksitle alacaksam vergi alaca
ğımı, bunu beş seneye kadar uzatabilirim» diyorum; 
«iBielki gecikme faizini düîşiüiriebilirtim» diyorum, bun
lar önemli imkânlardır. «Ben bu imkânları tanırken, 
ortada bir muvazaa var mıdır, yok mudur, bir kötü 
niyet var mıdır, yok mudur; ona bakacağım» diyo
rum. Bunu kontrol etmek için de benim elimin altında 
fevkalade yetişmiş, bu işleri gayet iyi bilen teknik kad
rolar vardır; Maliye Bakanlığının bünyesinde Hesap 

Uzmanları Kurulu, Müfettişler Heyeti vardır, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Hazine Kontrolörleri 
vardır, Bankalar Yeminli Malî Murakıpları vardır; 
bir sürü özel bankalar vardır, bu bankalarda teknik 
kadrolar vardır. Bunların hepsine talimat verilip; ar
kadaşlar, bakınız burada bir anlaşma var. Bu anlaşma
yı malî ve teknik yönden inceleyiniz. Bunlar, «Eğer 
bu şekilde bir yapıya sahip olur ve çalışırsak, biz bu 
kuruluşu çalıştırmaya devam ederiz, ekonomiye ka
zandırırız» diyorlar; bu işin altında acaba bir başka 
hadise var mıdır, bir muvazaa var mıdır, bakınız di
yeceğiz. Tabiî ki, bir noktada birtakım imkânları ve
riyor isek, bu imkânların yerinde kullanılıp kullanıl
madığına da bakmak hakkımız değil midir? 

Böyle bir inceleme yapıldıktan sonra; bu iki ku
ruluş veya bu kuruluşlar bir araya gelmeye hakikatten 
hak kazanmışlardır; biz de, onları destekleyelim; on
lar, kendi hür iradeleriyle anlaştıkları şekilde bir ara
ya gelsinler, yeni sermaye yapıları ve yeni yönetim 
kadrolarıyla bu kuruluşu işletsinler, çalıştırsınlar de
mek istiyoruz. 

Burada, politikanın ağır basması, filancanın veya 
bir başka kuruluşun öncelik taşıması mümkün müdür? 
Mümkün değildir; ama tabiî ki, bazı hatipler, fevka
lade güzel bir tarzda, Tıele hele bu masayı yumruk
layarak, «işte burada, siyasî birtakım şeyler vardır, 
birileri kayırılacaktır, bu kararı alan insanlardan, bi
rileri, yarın, öbür gün soru soracaktır» diye konuşa
bilirler. 

Bü işin içinde hehangi bir politik amaç, bir çıkar 
kuşkusu olsa, böyle bir karara «evet» diyecek olan ku
rul üyeleri, çok değerli konuşmacıların dile getirdik
leri hususun var olacağını bildikleri halde, birtakım 
çıkarlar ve menfaatler uğruna, bir kararı, muvazaa 
olduğu halde, göz göre göre onaylarlar mı? öyle zan
nediyorum ki, bunu dile getiren hiç kimse, bu şekilde 
bir kararı onaylamaz. 

Bizim içimiz rahat. Hiç kimseyi kalkıp da kurtar
maya veya bazılarına menfaatlar temin etmeye de ça
lışmıyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne lüzum vardı bu 
kanuna? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Yeni imânlar veriyorsunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — Bu im
kânları nasıl verdiğimiz ortada; alacaklarımızdan, 
haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Belki erteleme ve 
taksitlendirme süresini uzatıyoruz; ama faiz alacak-
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larını gene benim, o ortada. Alacağımın üzerine koy
duğum ipoteğim var, teminaitım var; kalkıp devlet 
olarak, kamu olarak: teminatlarımdan da vazgeçmiyo-
rumki... 

Değerli arkadaşlar, Sayın Sadıklar, «Bu olayların 
arkasında, faiz yüksekliği, kur garantisi gibi birtakım 
hususların olduğunu kabul etmök gerekir; ama neti
cede siz, yanlış politikalarınızı niçin kabul etruiyorisu-
nuz; kalkıp niye bunları batırıyorsunuz?» diyor. Ya
ni, şimdi bu öyle bir ifade tarzı ki, biz işi gücü bıra
kıyoruz, şirketleri yönetiyoruz ve bu şirketleri kötü 
yönetiyoruz ve biz batırıyoruz... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Batan batsın. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Peki, 
eskiden o baltan şirketleri kimler batırdı; kimdi onla
rın mesulleri? 

Yani, böyle, meseleleri esastan uzaklaştırıp, kal
kıp bir siyasî arenaya çevirip şu yüce Meclisi, şu kür
süyü; birtakım tartışmalar yapmak, bence, yadırga
nan bir olay olarak görünüyor. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Hakaret 
ediyorsunuz Meclise. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Gelin 
esası tartışalım. 

Bakın daha önceki konuşmacı anlattı, fikirlerine 
hürmetim var. Ben de kalkıyorum o fikirlere karşı 
kendi fikirlerimi söylüyorum, tartışıyoruz; ama bu
rada, bir siyasî polemiği ne ondan önceki konuşmacı 
yapıyor, ne de ben yapıyorum. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Sokakta mı yapalım siyaseti? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Sokakta 
da yapmak zamanı geldiğinde, sokakta yapmanız da 
gerekiyorsa yapacaksınız; yapıyorsunuz da zaten. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen karşılıklı 
konuşmayın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Politi
kayı çirkin yapmayalım; olması gereken şekilde ya
palım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlar, «Şimdi, iyi çalışanlara, alnının terini dö

kenlere, hakkıyla kazanıp vergisini ödeyenlere böyle 
bir muameleyi siz reva görüyorsunuz; kötü örnek ol
muyor musunuz?» diyor. 

Değerli arkadaşlar, biz her zaman ifade ediyoruz : 
Doğru çalışandan, hakkıyla kazanandan yanayız; 
ama şu uygulama onlara bir kötü örnek değil, bir ikaz 
belki. Sadece iyi çalışanlara değil, herkese bir ikaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İş
tah şurubu Sayın Bakan, iştah şurubu... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bir şir
kete siz yüzde 100 sahipsiniz ve bu şirketi kötüye 
götürüyorsunuz, iyi yönetemiyorsunuz, alacaklılarını
zı karşılayamaz hale geliyorsunuz. Netice itibariyle 
size bir gün deniliyor ki; «Arkadaş, bak, senin elin
deki mal ya iflas ile veya böyle bir yol ile gidiyor» 
Eğer, yüzde 100 sahip olduğu bir şirketi yüzde 49 
- en yüksek bir ihtimalle - ve muhakkak çok daha dü
şük miktarlarda sahip olmayla karşı karşıya kalırsa 
bir ortak, yüzde 5'lere, 10'lara belki düşer ise bir or
tak, bu, o ortağın, o kişilerin, ödüllendirilmesi mi
dir? Sahip olduğunuz bir şeyi böylece elinizden alıyo
ruz. Elinizden almamızın sebebi, sizin kötü yönetimi-
nizdir, sizin iş bilmezliğinizdir. Bakınız siz batıyorsu
nuz; ama bu kuruluş için bir son imkân var, bu im
kâna gelir katılırsınız. Belki sizin yüzde 5, yüzde 10 
sahipliğiniz devam edebilir; ama önemli olan, bu ku
ruluş çalışmaya devam edebilir demek istiyoruz. Bu 
iyi bir örnek değildir, herkese bir ikazdır, bir ibret 
dersi olması gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok değerli üyeler; kanunda onaylamanın 
esaslarının nasıl yapılacağı, yönetmeliklerin vesaire-
nin çıkarılacağı ve mümkün olduğu kadar, bu işler 
yapılırken objektif olunmaya riayet edileceği açıkça 
ifade edilmiştir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Nerede yazıyor? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Okursa
nız maddeleri görürüsünüz. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Satır satır okuduk; bunları okuyun da biz de duya
lım. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Kazancıoğlu'nun, kanunu okurken bazen sol sayfala
rı, bazen sağ sayfaları okuduğunu gördük; bazen ko
misyonda geçen metni okumuş, bazen komisyonda 
reddedilen metni okumuş. Mesela, fon bölümü öbür 
tarafta var, bu tarafta yok, o bakımdan hep sayfanın 
sağ taraflarını okumasını kendisine, hocamıza ben 
rica ediyorum. 

Bu Fransızca açıklamalar hakikaten çok güzel. 
Ben kendisinden ders almadım ama, bu açıklamaları 
öğreneceğim inşallah. Çok teşekkür ederim çok de
ğerli açıklamadan ile ilgili olarak. 

Sayın Arıkan, «Yine usuller yok, esaslar yok» de
di. Usullerin ve esasların çıkarılacağı, yönetmeliklerin 
varolacağı, ilerideki maddelerde var. 

Bu vesileyle görüşlerimi arz ettim. Bu konuşma 
fırsatını verdiğiniz için, Sayın Başkan, size ve yüce 
heyete teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Sayın Mustafa Şahin; buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; tasarının gerçekten önemli bir 
maddesinin görüşülmekte olduğunu bir kez de ben 
ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu maddede, şirket kurtarılmasıyla ilgili hiçbir 
hükmü görmüyoruz maalesef. Maalesef diyorum; çün
kü olmasını istiyoruz. Çünkü, basınımız aracılığıyla, 
muhalefetin, «Şirketler kurtarılıyor» yaygarası birçok 
ortakları ümide sevk etmiştir; ama maalesef bu mad
de bir ümit vermemektedir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Az geldi diyorsunuz yani?.. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Arzu ederdik 
ki, işçi şirketleri, hatta şahıs şirketleri dahi kurtarıl
sın. Neden? Bir ülkede ya bir petrol şoku veya yük
sek bir enflasyon veya benzeri krizler olduğu zaman, 
bu tür uygulamalar Mtün dünyada olmaktadır, tşte 
1920'de, 1949'da Almanya'da olmuş; 1972'de Güney 
Kore'de olmuş ve 1982'de yine, Katar'da olmuştur. 
Bizim ülkemize bakıyoruz; 1972 - 1973'lerde bir pet
rol şoku yemişiz, 1979'da ikinci bir petrol şoku ye
mişiz. Yine o tarihlerde enflasyon üçlü rakamlara 
ulaşmış. Buna bağlı olarak diğer etkenler, şirketleri 
maalesef çalışamaz şekle getirmişlerdir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Okuduğunuz yazı
da bu gerekçeleri de söyleyin. 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Sayın Başba
kanımız özellikle tespit etmiştir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hiçbir şeyi tespit 
, etmedi daha. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Demiştir ki, 
«Yalısı ve yatı olanlar satsınlar...» Pek tabiî ki öyle
dir; çünkü, kötü niyetli bir şirket var ise, ülkenin 
menfaatlerinden nemasını almak istiyorsa, pek tabiî 
ki satacaktır. Ancak görüyoruz ki, işçi şirketlerimiz, 
- özellikle buna değinmek istiyorum - bu geçirdiği
miz şoklardan dolayı ve özellikle iflas denilen nesne 
iki, üç yılın meselesi değildir muhterem arkadaşlar. 
Temeli, kanımca.. Hoşgörünüze sığınıyorum, bu şir
ketler konusunu en iyi bilen arkadaşlarınızdan bir ta
nesi de benim; onun içindir ki, iflas eden şirketlerin 
temeli 1976 - 1977 yıllarında yatmaktadır. İflas eden 
şirketlerin temeli o yıllarda yatar. İki üç yılda, bir 
şirket ancak kurulabilir. Kurulamamıştır ki iflas et
sin... Bu bakımdan özellikle bu hususa değinmek is
tiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bun
ları kim sattı? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 1976'da yoktu bu 
şirketler. Yeni kuruluş; sizin zamanınızda kurulmuş
tur. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben hükümetten şunu isterdim : özellik
le bu maddede, işçi şirketlerinin kurtarılmasında em
redici bir hüküm yer almalı idi. Çünkü bakıyorsunuz, 
hakikaten sanayiin yaygınlaştırılmasında ve yayılma
sında, küçük sermayelerin birleşmesiyle ortaya çıkan 
Anadolu'daki üçyüzün üzerinde şirket maalesef yok 
olmuştur. Neden? Anatemelinde yatan husus, kur 
garantisinin kaldırılmasıdır. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Niye 
kurtarılmadı? 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Evet, ana me
sele kur garantilerinin kaldırılması olmuştur. Evet, 
içinde birkaç tanesinin kötü yönetimi olabilir, yanlış 
bir teknoloji getirilmiş olabilir, hatalı bir fizibilite ra
poru hazırlanmış olabilir; ama genelinde, enflasyonun 
üçlü lakamlara ulaşması ve kur garantisinin kaldırı
lışı yatmaktadır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Kurları kim yükseltti?.. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Bu işçi şir
ketlerimize, özellikle Anadolu'ya yayılmış işçi şirket
lerimize, Avrupa'da çalışan, 170 binin üzerinde işçi
miz ortak olmuştur ve bunları şöyle bir hesap ettim: 
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Bir jşçi 30 bin markla ortak olmuş olsa, bugünün pa
rasıyla 2 trilyona yakın parayla, bu şirketlere ortak 
olunulmuş; ama maalesef, hâlâ o yatırdığı paranın 
karşılığını alamamakta o günkü değerleriyle. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Senin 
hükümetin Demirören'i kurtarıyor, yalısı duruyor. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Onun içindir 

ki, ben hükümetimizden şunu da arz ederdim : Bu 
gelen dövizlerin, gelen işçi paralarının hepsi, ülkeye 
kazandırılmış dövizdi. Gerçekten, iyi niyetle ülke eko
nomisine katkıda bulunan ihracatçılarımıza vergi iade
si veriyoruz, tabiîdir; bugün en gelişmiş ülkeler da
hi bunu yapmaktadır. Neden işçi dövizlerine biz ver
gi iadesi vermiyoruz? Bir önerimdir sayın hükümete. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

2 trilyon olan işçi dövizlerimizin bugünkü bedeli
ne - bırakalım fazlasını - yüzde 10 verdiğimiz tak
dirde, 200 milyar lira gibi bir paranın işçi şirketlerine 
verilmesi lazım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Evet, verilmesi lazım; biz de hükümetimizden bu
nu istiyoruz, verilmesi gerekir. (SHP sıralarından al
kışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Getirdik, vermi
yorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, ya
ni banka ne imiş; bankalar şirketleri kurtarıyorlar-
mış... Bu ikili anlaşma tamamen iradelerine kalmış 
bir o i aydır. Hakikaten şu gelen maddelerde bu işçi 
şirketlerimizin kurtarılmasıyla ilgili herhangi bir ko
nu yoktur, Kaldı ki, hiçbir şirketin iradeleri dışında, 
banka ve şirket iradesi dışında, anlaşmadıktan son
ra, hiçbir şekilde bir şirket kurtarılması yoktur. Ben 
özellikle işçi şirketlerinin kurtarılmasına taraftarım. 
Denilebilir ki; şu anda bankalar zaten kurtarıyor; 
bakıyorsunuz DESİYAB'a iki yıldan beri üç tane, 
'beş tane şirket kurtarmıştır. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Onlar holdinge ve
riyor parayı. 

MUSTAFA ŞAHİN (Devamla) — Üç tane beş 
tane şirket kurtarmıştır; ama bu üçyüzün üzerinde
ki şirket, öyle çabuk bir zamanda kurtarılacak nok
tada değildir. 

Şirketlerin kurtarılması ile ilgili bir olayın olma
dığını bu maddede görmekteyiz. Bu vesileyle, bu 
konuda konuşmayı kendime vazife addettim. 
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Sözlerimi bitirirken, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Efendim, madde üzerinde müzakereler son bul

muştur. 
önergeler var. Önce, önergeleri geliş sırasına gö

re okutacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının komisyon metnindeki 5 inci maddesinin ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Eskişehir 

Vural Arıkan Günseli özkaya 
İzmir İstanbul 

Kemal Gökçora 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 

(a) bendinin dördüncü cümlesinden sonraki hüküm
lerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz, 

Mustafa Şahin İsmail Şaruhan 
Kayseri Ankara 

İsmail Şengün Ali Tanrıyar 
Denizi İstanbul 

İsmail Üğdül 
Edirne 

«Teklifte bulunan ve bu teklife katılan banka 
veya bankaların sermayeye dönüştürülmesini istedik
leri toplam alacakları şirketteki tahakkuk etmiş top
lam alacakların yüzde 50'sini aştığı takdirde, bu 
şirketten en az 50 {Jelli) milyon lira alacaklı olan ve 
Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre tam 
mükellef statüsünü haiz bulunan diğer gerçek kişi 
ve kurumlar da teklife aynı şartlarla katılabilirler. 
Teklife katılmayan bankaların ve bu diğer kişilerin 
alacakları, alacakların sermayeye dönüşümü nedeniy
le banka veya bankalara verilecek hisse senetleri 7 nci 
maddeye göre satılıncaya kadar, faizsiz ertelenir. 
Ancak, erteleme süresi 5 yılı geçtiği takdirde, erte
lenen bu alacaklar için, erteleme yılını takip eden 
5 inci yılın sonunda başlamak üzere T.C. Merkez 
Bankasınca kısa vadeli kredilerde uygulanan genel 
reeskont oranının dörtte biri kadar faiz uygulanır.» 
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Yüksek Başkanlığa 
5213 Sıra Sayılı Tasarının 5 inci maddesinin (f) 

bendine aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesini arz 
ederiz. 

Abdullah Çakirefe 
Manisa 

fdris Gürpınar 
Muğla 

Feridun Sakir öğünç 
İstanbul 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

«Haklarında bu madde hükmü uygulanan şirket
lerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel mü
dürleri, murahhas azaları ve denetçileri, kurul ka
rarının onaylanması ile görevlerinden çekilmiş sa
yılırlar ve şirkette 5 sene süre ile hiçbir görev ala
mazlar.»! 

Yüksek Başkanlığa 
523 Sıra Sayılı Tasarının 5 inci maddesinin (f) 

bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz 
ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesif 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Ayhan Fırat 
Maaltya 

Eklenecek Metin : 
Kurul kararanın onaylanması ile kredlilleri geri 

dönmeyen bankanın yönetim kurulu başkanı ve üye
leri, genel müdürü, murahhas azaları ve denetçileri 
hakkında Bankalar Kanununun hükümleri uygula
nır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 5 inci mad

desinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 
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d) Teklifin kurula sunulması. 

Şirket genel kurulu kararından itibaren bir ay 
içinde teklifte bulunan banka veya bankalar, Eko
nomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna teklifi 
sunabilir. 

Yüksek Başkanlığa1 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 5 «inci mad
desinin (f) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir] 

Seyfi Oktay 
Ankara 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

(f) Bakanlar Kurulu otnayı : 
Kurul, kendisine sunulan teklifi Meclisten son

ra, getirilen teklifinin anonim şirketin sermaye yapı
sının güçlenmesine yardımcı olacağı kanaatına va* 
rırsa konuyu görüşülmek üzere Bakanlar Kuruluna 
sunar. Bakanlar Kurulunun teklifi uygun görmeme
si halinde şirket genel kurulunun karan geçerliliğini 
kaybeder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının komisyon metnindeki 5 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Kemal Gökçora 
Bursa 

Vecihi Akın 
Konya 

Arif Atalay 
Adıyaman 

(p) Finansman güçlüğü içindeki şirketlerin son beş 
yıllık hesapları, Hesap Uzmanları Kurulunca incelen
medikçe, yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemler ya
pılamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasa
rısının komisyon metnindeki 5 inci maddesi (a) fık
rasında dokuzuncu satırda yazılı «7 nci maddeye 
göre» ifadesi yerine, «Bu kanunla belirlenen usul ve 
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şekillerde» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz, 

Saygılarımızla. 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Raşjlt Ülker 
tstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Türkân Arıkan 
Edirne 

Besüm Göçer 
Çorum 

Kadri Altay 
Antalya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa

rısında komisyon metnindeki 5 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Kemal Gökçora 
'Bursa 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Vecihi Akın 
'Konya 

Arif Atalay 
Adıyaman 

«Sermayeye iştirak : 
Madde 5. — Finansman güçlüğü içinde bulunan 

anonim şirketlerden alacaklı olan bankaların bu şir
ketlerin sermayelerine iştiraki, aşağıdaki şekilde ger
çekleştirilebilir. 

a) Finansman güçlüğü içinde bulunan anonim 
şirketler alacaklı olan bankalar, alacaklarının serma
ye artırımı şeklinde sermayeye dönüştürülmesi için 
bu madde hükümleri çerçevesinde, şirkete teklifte 
bulunabilirler ve anlaşma yapabilirler. Anlaşmanın 
yapılabilmesi, aşağıdaki şartların yerine getirilmiş 
olmasına bağlıdır. 

Şirketin son 5 yıllık hesapları, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca incelen
miş ve ilgili rapor hazırlanmış olmalıdır. 

Şirketin «malî, ekonomik ve yönetim değerle
mesi» ile «firma değerlemesi», üniversitelerde görev
li finans, muhasebe ve denetim konularında uzman 
üç profesör ve doçentten veya yeminli kamu mu
hasibi sertifikasını yurt dışında elde etmiş muhase
be uzmanlarından oluşan bir komisyonca yapılmış ve 
hesaplanmış olmalıdır. 

Hesap Uzmanları Kurulunun raporu ile şirketin 
değerlemesiyle ilgili rapor özetlerinin, şirket genel 
kurulunda görüşülerek, sermaye artırımı ve şirket ser

mayesinin yeniden paylaşılması konusundaki genel 
ilkeler, şirket genel kurulunca belirlenmiş olmalı
dır. 

Bankaların donuk ve batık alacakları toplamı, 
şirketin toplam borçlarının yüzde 50'sinden fazla ol
malıdır. 

Anlaşmada, bankanın veya bankaların alacakla
rının en az yüzde 50'sinin sermayeye dönüştürülme
si ve kalan banka borçlarının en çok beş yıl süre 
ile ve cari faizle erteleneceği şartı yer almalıdır. 

Anlaşmada, sermaye artırımı sonucu yeniden olu
şacak şirket sermayesinin nasıl paylaşılacağı açıkça 
belirtilmelidir. 

Sermaye artırımı sonucu yeniden oluşacak şirket 
sermayesinin en az yüzde 51'inin banka veya banka
lar ile diğer alacaklılara ait olması, şirket hisse se
netlerinin bir yıl içinde en az yüzde 80'inin nama 
yazılı hale getirilmesi ve borsaya kote edilmesi zo
runludur.' 

Anlaşmada, şirketin gelecek üç yıllık yönetimi
nin ve denetiminin nasıl gerçekleştirileceği belirtilme
lidir. 

b) Anlaşma, kurulacak 'bir konsorsiyum ile şir
ket genel kurulunca yetki verilen temsilciler arasın
da imzalanabilir. 

Konsorsiyum, alacaklı bankaların birer temsilci
si, alacakları şirketin toplam borçlarının yüzde 10'un-
dan fazla olan alacaklıların birer temsilcisi ile di
ğer aılacaktıılann birer temsilcisinden oluşur. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Ba
kanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sermaye 
Piyasası Kuruluından birer temsilci, konsorsiyuma 
gözlemci olarak katılırlar. 

c) Anlaşma, iimzalandığı tarihten itibaren yedi 
gün içinde en yüksek tirajlı gazetelerden ikisinde ya-
yımüamır. Bu landan itibaren 30 gün içinde ortakla
rın en az yüzde 10'u tarafından iadeli taahhütlü 
mektupla Konısorsiiiyum Başkanlığına. itiraz edilme
diği talkdlirde anlaşma kesimileşir. 

d) Anlaşmaya katılmayan bankalarım ve diğer 
alacakMarın hakları sakindir. 

e) Anlaşma kesinffeştliği tarihten itibaren yedi gün 
içinde Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kuru
luna gönderilir. Kurul, anılaşmayı 15 gün içinde in-
ceffleyereik kesin karara bağlar. 

Kurulca, onaylanan ve onaylanmayan anlaşmalar, 
bütün belgelerin birer kopyasıyla birlikte, Türkiye 
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Büyük Millet MecM KİT Komisyonuına, karar ta-
ııilhlinıdetn itibaren yedi gün içinde gönderilir. Bu dos
yaları milletvekilleri inceleyebilirler.» 
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanunun 5 in
ci maddesinin (d) bendiilnlie aşağıdaki sekilide değiş-
tirifaesM öneririz.! 

Tekliflin kurulla sunulması : 

Şirket genel kurulu kavrarından itibaren bir ay 
içlinde teklifte bulunan banka veya bankalar, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan ve Maliye ve Gümrük Bakanı Jl'e şirket iştigali
ni ilgilendiren bakandan oluşan kurula teklifi suna
bilir. 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Şevki Taştan 
Sivas 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Cahıit Karakaş 
Zonguldak 

'Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 No. lu tasarının 5 inci 

maddesinin (a) fıkrasının, «Teklife katılmayan ban
kaların alacaklılar...» ibaresi ile başlayan son parag
rafının çıkarılmasını arz ederim. 

Gerekçe1: Bankaları 
hükümdür. 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

zor duruma düşürecek 

Sümer Oral 
Manisa 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Yüksek Başkanlığa 
523 sayılı Tasarının 5 inci maddesi (a) bendi

nin teklife katılmayan bankalar hakkındaki son iki 
cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

İM. Turan 'Bayezit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin 

başlığının «'Batık şirketlerin kurtarılması ve bu şir
ketleri kurtaran bankaların desteklenmesi» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya! 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

'Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, önergeleri aykırı
lık sıralarına göre okutuyorum: 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının komisyon metnindeki 5 inci maddesinin ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahiplerinden söz 
isteyen var mı? 

Sayın Üzel, buyurun efendim. 
ıM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının bu 
5 inci maddesinin neden, komisyona iadesi lazım gel
diğine dair düşüncelerimizi arz etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel, tasarının ismindeki «Ekonomi
yi düzenlemede alınacak tedbirler» gibi çok geniş 
bir ifade altında bu düzenlemenin, tasarının genel 
gerekçesinde de belirtildiği gibi, sadece anonim şir
ketlere taalluk ettirilmesi, bu arada, ihracatın den
geli ve sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amacından 
kalkılarak; «İşletme organizasyonu zaafı veya finans
man yetersizliği bulunan anonim şirketlerin;» den
miş olması ve bu güçlendirme ameliyesinin, sadece 
anonim şirketlere intikal ettirilmesi, tasarının başın
daki «Ekonomiyi düzenlemede alınacak tedbirler» 
ifadesini çok dar bir sahaya getirmektedir. 

Ekonomiyi düzenlemede alınacak tedbirler açı
sından ihracat konusunu öne aldığımıza göre, aca-
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ba Türkiye'de bu anonim şirketler kadar geniş hisse 
sahipleri (hissedarları) bulunan başka teşekküller ola
rak; özellikle ihracatçı birlikleri, tarım kefalet koo
peratifleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım 
kredi kooperatifleri ve son defa tacirlerin 
de istediği üzere tüccar kefalet koopera
tifleri gibi kefalet kooperatiflerinin kurulmasını Sa
nayi Bakanımızın uygun görmesi karşısında, bu nevi 
teşekküllerin de ekonomiyi düzenlemede alınacak 
tedbirler içerisinde güçlendirilmeleri konusu mev
zubahis olamaz mı idi ve bu suretle, ekonomiyi dü
zenlemede alınacak ve sınaî mülkiyetin tabana yay
gınlaştırılmasını sağlayacak sermaye piyasasının teş
viki açısından bu nevi şirketlerin de, hatta koopera
tif şirketlerinin de nazara alınması uygun olmaz mı 
idi? Bu liberal ekonomi içerisinde çalışan ve eko
nomiyi düzenlemede çok geniş tesirleri de olan ted
birler olarak, bu şirketlere de bu kanun yaygınlaş-
tırılamaz mı idi? Böylece, daha geniş açılardan bu 
konu ele alınıp, madde düzenlemesi mümkün ola
bilirdi. 

Diğer bir konu: Bu nevi şirketler,, bu nevi duruma 
gelmiş olan şirketlerin güçlendirilmesi gibi bir ko
nu nazara alınırken; dikkat buyurursanız ben, 
kurtarılması demiyorum; çünkü burada «güçlendiril
me» ismi altında getiriliyor, güçlendirilmesi mev
zubahis olurken, acaba güçlendirilmeye düşmeden 
önce bu nevi şirketlerin ekonomiye yapacağı zarar
lı tesirleri önleyici olarak, Maliye Bakanlığı müfettiş
leri, hesap uzmanları, bankalar yeminli murakıp
ları ve diğer organlarımız, bu nevi şirketlerin bu ha
le düşmelerinden önce bunların teftişleri ile, mura
kabeleri ile, daha yakından meşigul edilmesi suretiy
le, bunların özellikle ekonomik güçsüzlüklerinin or
taya çıkarılması konusunda raporlar alınıp, da, güç-

BAŞKAN — Bu durum karşısında, yeniden yok
lama yapacağız efendim. 

'(Yoklama yapıldı) 

lendirilme durumlarına düşmeden önce, bunların ken
di bünyeleri içerisinde ve bu muameleye maruz kal
mayacak şekli ile daha sağlıklı çalışmalarına istika
met verilmesi mümkün olmaz mıydı? 

İşte, 5 inci madde içerisinde getirilen anonim şir
kete teklif, bankalarla düzenlenecek protokol, ano
nim şirket genel kurul karan, kâr garantisi sistemi, 
kurul onayı ve diğer fıkralarda belirtilen hususlar, 
arkadan yapılacak işlemler olarak geliyor ve sade
ce anonim şirketlere inhisar ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın öf endim. . 

M. NURÎ ÜZEL {Devamla) — O itibarla, bu 
maddenin, şimdiye kadar verilmiş olan önergelerdeki 
hususlar ve yapılan konuşmalarda inkâr edilemeye
cek uygun görüşler de nazara alınmak suretiyle, li
beral ekonomiye daha fazla katkıda bulunacak şek
li ile şirketlerin genişletilmesi düşüncesi altında, ye
niden tetkik edilmesi için komisyona verilmesini tek
lif ediyoruz. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzel. 
(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 
Efendim, önergeyi oylarınıza' arz ediyorum: Ka

bul edenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

yoklama istiyoruz. 
İM. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) - -

109 kişi var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ad okunmak suretiyle 
yoklama isteyen arkadaşlarımızın isimlerini arz edi
yorum: Sayın Ayhan Fırat, Sayın Tutum, Saym 
Bayezit, Sayın Paşa Sarıoğhı, Sayın Gürkan, Sayın 
Nehrozoğlu, Sayın Narin, Sayın Demir, Sayın Atak
lı ve Sayın tpek. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerele
re devam ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

II. — YOKLAMA 
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IV, >— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE JK 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı ; 523) (Devam) 

IBAŞJKAN — Efendim, Sayın Arikan'ın, madde
nin komisyona iadesini isteyen önergesinin oylanma
sı safhasında kalmıştık. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ıDiğer Önergeyi okutuyorum: 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arifem ve ar-

kadaşHaırının önergesi : 
Görüşülmekte olan 5123 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında, komisyon metnindeki 5 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve. teklif ederiz. 

«Sermayeye iştirak :' 
MADDE 5, — Finansman güçlüğü içinde bulu

nan anonim şirketlerden alacaklı olan bankaların bu 
şirketlerin sermayelerine iştiraki, aşağıdaki şekilde 
gerçekleştirilir, 

a) Finansman güçlüğü içinde bulunan anonim 
şirketlerden alacaklı olan bankalar, alacaklarının ser
maye artırımı şeklinde sermayeye dönüştürülmesi 
için bu madde hükümleri çerçevesinde, şirkete tek
lifte bulunabilirler ve anlaşma yapabilirler. Anlaş
manın yapılabilmesi, aşağıdaki şartların yerine geti
rilmiş olmasına bağlıdır. 

Şirketin son beş yıllık hesapları, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca incelen
miş ve ilgili rapor hazırlanmış olmalıdır. 

ıŞirketin «malî, ekonomik ve yönetim değerleme
si» ile «firma değerlemesi», üniversitelerde görevli 
finans, muhasebe ve denetim konularında uzman üç 
profesör ve doçentten veya yeminli kamu muhasibi 
sertifikasını yurt dışında elde etmiş muhasebe uzman
larından oluşan bir komisyonca yapılmış ve hesap
lanmış olmalıdır. 

Hesap Uzmanları Kurulunun raporu ile şirketin 
değerlemesi ile ilgili rapor özetlerinin, şirket genel 
kurulunda görüşülerek, sermaye artırımı ve şirket ser
mayesinin yeniden paylaşılması konusundaki genel il
keler, şirket genel kurulunca belirlenmiş olmalıdır. 

Bankaların donuk ve batık alacakları toplamı şir
ketin toptîam borçlarının yüzde 50'sinden fazla ol
malıdır. 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devaan) 

Anlaşmada, bankanın veya bankalarının alacakla
rının en az yüzde 5Û'sinin sermayeye dönüştürülmesi 
ve kalan banka borçlarının en çok beş yıllık süre 
ile ve cari faizle erteleneceği şartı yer almalıdır. 

Anlaşmada, sermaye artırımı sonucu yeniden olu
şacak şirket sermayesinin nasıl paylaşılacağı açıkça 
belirtilmelidir. 

Sermaye artırımı sonucu yeniden oluşacak şirket 
sermayesinin en az yüzde 51'inin banka veya banka
lar ile diğer alacaklılara ait olması, şirket hisse se
netlerinin bir yıl içinde en az yüzde 80'inin nama 
yazıl» hale getirilmesi ve borsaya kote edilmesi zo
runludur.' 

Anlaşmada, şirketin gelecek üç yıllık yönetimi
nin ve denetiminin nasıl gerçekleştirileceği belirtilme
lidir. 

b) Anlaşma, kurulacak bir konsorsiyum ile şir
ket genel kurulunca yetki verilen temsilciler arasın
da imzalanabilir. 

Konsorsiyum, alacaklı bankaların birer temsilci
si, alacakları şirketin toplam borçlarının yüzde 10' 
undan fazla olan alacaklıların birer .temsilcisiyle di
ğer alacaklıların birer temsilcisinden oluşur. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu ba
kanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sermaye 
Piyasası Kurulundan birer temsilci, konsorsiyuma 
gözlemci olarak katılırlar. 

c) Anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 7 gün 
içinde en yüksek tirajlı gazetelerden ikisinde yayım
lanır, Bu ilandan itibaren 30 gün içinde ortakların 
en az yüzde 10'u tarafından iadeli taahhütlü mektup
la Konsorsiyum B&şkanlllığıma itiraz edilmediği tak
dirde anlaşma kesinleşir. 

d) Anlaşmaya katılmayan bankaların ve diğer 
alacaklıların hakları saklıdır. 

e) Anlaşma kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün 
içinde Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuru
luna gönderilir. Kurul, anlaşmayı 15 gün içinde in
celeyerek kesin karara bağlar. 

Kurulca, onaylanan ve onaylanmayan anlaşma
lar, bütün belgelerin birer kopyasıyla birlikte, Tür
kiye. Büyük MiDDet Mecisi KİT Komisyonuna, ka
rar tarihinden itibaren 7 gün içinde gönderilir. Bu 
dosyalan milletvekilleri inceleyebilirler.» 

IBAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) - Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Hükümet?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (Affikiişiar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın BaşJkan, değerli milletvekilleri; şu son iki gün için
de, bir vatandaşımız bana geldi ve bir dosya getirdi. 
Dosyaya göre, kurulmuş olan bir şirketin ortaklarının 
büyük bir çoğunluğu işçilerimiz. Bu şirket 1970'li yıl
lardan itibaren kurulmaya başlanmış, kısmen de çalış
maya açimış; ama kredi almada, yasalara aykırı ola
rak birtakım zorluklarla karşılaşmış. Daha sonra ba
kıyoruz, bu şirketin şişeleme tesisi var. Bugünkü de
ğeri yaklaşık olarak 300 - 400 milyon lira. Bu nasıl 
yapılmışsa, Asya Meşrubat Şirketine 37,5 milyon lira
ya hemen satılıvermiş. Dosyayı bana getirdiler, ince
liyorum; tamamen inceledikten sonra gerekli mercile
re gerekli müracaatları yapacağım. 

Bu önergeyi vermemizin nedeni işte bu tür olayla
rın önlenmesidir. 

Bakınız, önergemizde yenilik olanak neler getiriyo
ruz : Bu yeniliklerden bir tanesi; finansman güçlüğü 
içinde olan şirketlerin son beş yıllık hesaplarının he
sap uzmanları kurulunca incelenmesidir. Gerçekten, 
hesapları düzgün müdür, değil midir; yurt dışına ka
çırma var mıdır, bankalardan alınan krediler, teşvik
ler yerinde kullanılmış mıdır? Bunların hesap uzman
ları kurulunca mutlaka tespit edilmesi gerekir. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İkinci yenilik : Şidketin malî, ekonomik ve yöne
tim değerlemesinin; bunun dışında firma değerleme
sinin yapılması gerekir. Bu da uzmanlık isteyen bir 
iştir. Şirketin malî değeri ayrıdır, malî analizi ayrı
dır, ekonomik analizi ayrıdır, yönetim analizi ayrıdır. 
Acaba yöneticiler mi başarısız olmuş, şirketin finans
man güçlüğü ekonomiden mi kaynalklanıyor, yoksa 
finansman güçlüğünden mi kaynaklanıyor? Bu, an
cak böyle bir analizle ortaya çıkabilir. 

Getirdiğimiz üçüncü ilke : Şirket genel kurulu, 
genel birtakım ilkeler belirlemelidir. Demin de arz 
ettiğim gibi, şirketin çok geniş ortakları olabilir; bu 
ortaklara bu hakkı vermek zorundayız. 

Önergede getirdiğim dördüncü ilke : Konsorsiyum 
yoluyla bu kurtarma yapılmalıdır; yoksa, iki bakan
dan oluşan Kurul aracılığı ile değil. Konsorsiyum 
yoluyla yaparsanız ve bu da ekonomik kurula gider
se ve bilgiler de KİT Komisyonuna gelirse, iki baka
nımız ileride her türlü şaibeden korunmuş olur. As
lında ben, bakanlarımızı koruyorum; sizin beni des
teklemeniz lazım bu konuda. 

Beşinci ilke : Anlaşma gazetede ilan edilsin, ka
muoyuna bilgi verilsin; ne gibi anlaşma yapıldı, bu 
konuda kamuoyu da haberdar olsun. Gidiniz, Finan
cial Times Gazetesini inceleyiniz; İngiltere'de tahvil 
ve hisse senedi satan şirketler, on sayfalık açıklama 
yaparlar kamuoyuna. Neden korkuyoruz kamuoyunu 
bilgilendirmekten? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Korkmuyo
ruz; kim korkuyor? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Altıncı ilke : Meclise dosyanın olduğu gibi gönderil
mesini öneriyoruz. Bu, Meclisi meşgul etmez, ama 
ilgilenen milletvekilleri olursa, giderler orada dosyayı 
incelerler, görürler. Bu, demin de arz ettiğim gibi, 
Başbakanımızı, hükümeti, balkanlarımızı şaibeden ko
rur. 

Önergemiz kabul görürse hepinize minnettar kala
cağım. 

Saygılar sunarım. (SHP, DYP ve Bağımsızlar sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Bakan cevap versin efendim; acaba neden kabul et
medi? 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok efendim. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 

arkadaşlarının önergesi. 
Yüksek Başkanlığa 

523 sıra sayüı tasarının 5 inci maddesi (a) bendi
nin, teklife katılmayan bankalar hakkındaki son iki 
cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi konuşacak mı efendim? 
Sayın Bayezit, buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, önce zatı âlinizden bir istirhamda bulu
nacağım; lütfen önergenin akıbetini «Reddedilmiştir» 
diye ilan etmeyiniz; psikolojik yönden insan biraz 
eskisinde kalıyor efendini. İçtüzük «Kabul edilmemiş
tir» der; eğer hatırlayacak olursanız. 

ıBAŞKAN — Hiçbir şey anlamadım efendim; 
lütfen bir daha söyler misliniz? 

İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın 
Başkan, ricam şu oklu: önergenin akıbetini ilan 
edenken, lütfen, «önerge reddedilmiştir» demeyiniz 
Idiye istirlhamda bulundum; psikolojik yönden etkisi 
biraz kötü oluyor. İçtüzükte «Reddedilmiştir» de
mez, «Kabul edilmiştir» veya «İKabul edilmemiştir» 
der; onu istirham ettim efendim; talddirlerinlize su
nuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; hatırlaya
caksınız, bu hükümetin getirdiği önemli tasarıları, 
gerek komiyonlarda, gerekse Genel Kurulda tenkit 
öderken, «Arkadaşlar, bu tasarıya oy vermeyiniz» 
derdim; ama şimdi aksini söylüyorum, Anavatan 
Grubu, bu tasarıya oy vermelidir, oy vermeye mec
burdur arkadaşlar. (ANAP sıralarından gürültüler). 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Mugalata yapma. 
Otau biz biliyoruz sen karışma. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Çünkü, 
bu tasarıyla deniz bitmiştir; çünkü bu tasarıyla, uy
gulanan ekonomik modelin artık anatomisi, iskeleti 
değil, iskeletin etrafındaki uzviyeti ortaya çıkmıştır 
ve kanunlaşacaktır. Kanunlaşacağını nereden bir par
ça daha kuvvetli hissediyoruz? Biliyorsunuz, dün 
akş'am, kıtlararası, pembe ekranlı Bakanlar Kurulu 
toplantısını izledik. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim, bu sözlerinizin ne ilgisi 
var? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bunun 
halka açık olan kısmında, Sayın Başbakan, bu tasa
rının akıbetini sormadılar. Demek ki, kanunlaşacağın
dan eminler; ama arkadaşlar oy verirlerken, eğer ada
leti tesis etmek istiyorlarsa, eğer müktesep hak diye 
(bir mefhumun mevcudiyetine, biliyorlar da inanı
yorlarsa, müktesep hak diye bir mefhumun hukuku-
muzca korunduğunu, korunması gerektiğini ve yüce 
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I Meclisin de en başta buna saygı göstermesi gerekti
ğini benimsiyorlarsa, bu konuda bir açıklama yap
mak istedik. 

Arkadaşlarım, Sayın Bakan, her ne kadar, «Ser-
j Ibest irade» dedi ama, serbest irade bunun neresin

de? Adama 5 sene faiz vermiyorsun, 5 senenin so
nunda da cüzi bir faiz veriyorsun... Tasarıda, «Anlaş
maya katılmayan bankaların zorla buna iştirak et
tirilmesi» deniyor. Hukukta, buna «ikrah» derler ar-

| kadaşlar; maddî celbir değil, manevî cebirdir; bir şe
ye zorla iştirak ettirilmesi demektir. Verilen bir 
önerge ile - kabul edileceğini tabiî biliyoruz - 50 mil
yon liradan fazla alacağı olan özel şahısların veya 
sermaye şirketi olmayanların da aynı statü içine so
kulması, bir müktesep hak ihlalidir. Tasarı içinde çe
lişki var. Bakın ne diyor (a) fıkrası; - Sayın Bakan, 
bunları, tabiî, güzel üslubuyla anlatırken görmezlik
ten geliyorlar - : «Teklifte, bankanın veya bankala
rın hangi alacaklarının sermayeye dönüştürülmesinin 
istendiğinin» Yani siz bankayı, alacaklarının tümü
nü sermayeye dönüştür, diye zorlayamıyorsunuz. 
Onun dahi, bir kısım alacaklarını, istemediği bir kı
sım alacaklarını istisna tutuyorsunuz; öbür tarafta, 
sağlam ipoteği olan, sağlam teminatı olan ve belki 
de İcra İflas Kanunu - öyle, Sayın Bakanın korktuğu 
gibi dolambaçlı değildir - hükümler/ini işletmiş, ne
ticeye gelmiş ve alacağını tahsil durumuna gelmiş 
olan şirketlerin, tutuyorsunuz zoraki iştirakini sağlı
yorsunuz. Bu adalet değildir. Anavatan Grubunun 
adalet anlayışı bu olabilir, ama, tahmin etmiyorum. 
Anavatan .milletvekillerinin tek tek, adalet anlayışı 
bu değildir; oylarınızı da tek tek kullanıyorsunuz. 
Takdirlerinize sunuyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge iltifat görme
miştir efendim. (Gülüşmeler) Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okuıtuyorum: 
Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin ve arkadaşla

rının önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 5 inci maddesinin 

(a) bendinin dördüncü cümlesinden sonraki hüküm
lerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Teklifte bulunan ve bu teklife katılan banka 
veya bankaların sermayeye dönüştürülmesini iste-

| dikleri toplam alacakları, şirketteki tahakkuk etmiş 
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toplam alacakların yüzde 50'sini aştığı takdirde, bu 
şirketten en az 50 (elli) milyon lira alacaklı olan ve 
Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre tam 
mükellef statüsünü haiz bulunan diğer gerçek kişi 
ve kurumlar da teklife aynı şartlarla katılabilirler. 
Tekl/ife katıHmayan bankaların ve bu diğer kişilerin 
alacakları, alacakların sermayeye dönüşümü nede
niyle banka veya bankalara verilecek hisse senetleri 
7 nci maddeye göre satılıncaya kadar, faizsiz ertele
nir. Ancak, erteleme süresi 5 yılı geçtiği takdirde er
telenen bu alacaklar için, erteleme yılını takip eden 
5 inci yılın sonundan başlamak üzere T. C. Merkez 
Bankasınca kısa vadeli kredilerde uygulanan genel 
reeskont oranının dörtttdbiri kadar faiz uygulanır.» 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, gerekçesini açıklasınlar, gerekçe yazı
lı değil efendim; önergeler gerekçe ile verilir. 

(BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Komis
yon önergeye katılmıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÇEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri önerge 
hakkında açıklama yapmak için söz istiyorlar mı? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
açıklansın efendim, veya bir kere daha okunsun. 

MUSTAFA ŞIAHIN (Kayseri) — önerge açık
tır Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — «önerge açık» diyorlar. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olur mu Baş-

kanım? Açıklasın; önerge açıklanma/dan olmaz. 
M. TURAN BAYEZJT (Kahramanmaraş) — 

Yazılı gerekçesi yoksa işleme koymamanız lazım. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum efendim: 
Önergeyi Kabul edenler... Kabul etmeyenler..; öner
ge kabul edilmiştir. (SHP sıralarından gürültüler). 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başka
nım, olur mu efendim, yazan da anlamıyor? 

BAŞjKAN — Efendim, başka usulümüz yok, 
olsa yaparım; yani zorla kimseyi buraya getirip ko-
nuştunamazsınız. 

İSMET TUlRHANGİL (Manisa) — Yarın, tef
sire lüzum görülürse ne olacak? 

YILMAZ DEMÎfR (Bilecik) — Neden olmaz Sa
yın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz arz 
edeyim; önergelerde gerekçe mecburiyeti olmaz, is
teyen yazar. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Önerge sahibi 
açıklar Sayın BaşUcanım. 

BAŞKAN — Yok efendim, önerge sahibi ister
se gelir açıklar, istemezse oylamaya sunarız, oyları
mızla kabul etmezsiniz. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel ve arkadaş

larının önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının komisyon metnindeki 5 inoi maddesi (a) fık
rasında 9 uncu satırda yazılı « 7 noi maddeye göre» 
ifadesi yerine «Bu kanunla belirlenen usul ve şekil
lerde» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BjAŞjKAN-
VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOBBE ALPTEİMOÇIİN (Buıma) — Katabili
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Üzel önergesini açıklayacak
lardır. 

Buyurun Sayın Üzel. 
Bakın açıklayacak olanlara söz .veriyorum. 
YİLMAZ DEMİR (Bilecik) — O arkadaşın da 

açıklaması lazım. O arkadaş bilmiyor demektir; 
yüzeysel biliyordur. 

BAŞKAN — Ne yapalım?.. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; belirttiğimiz husus, (5 inci 
maddenin (a) fıkrasında, 9 uncu satırda) daiha henüz 
görüşülmemiş, onaylanmamış bir maddeye atıf ya
pıyor. «Bankalara verilecek hisse senetleri 7 nci 
maddeye göre satılıncaya kadar» diyor. 7 nci mad
de daha geçmedi ki, 7 noi maddeye bir atıf yaparak 
bu 7 nci maddeyi burada hemen kabul edelim... 
Bu, kanun tekniğine aykırıdır, usule aykırıdır. 

O itibarla, diyoruz ki, 7 nci maddede gösterilen 
nedir? Onun yerine «Bu kanunla belirlenen şekil ve 
usullerde» diyoruz. Bu kadar sade, açık ve basit. Ak
sa halde, birtakım maddeler getirir, kabul edilmemiş, 
müzakere edilmemiş maddelere atıf yaparız, burada 
kabul ederiz; olabilir ki, o madde reddedilecektir. Ya-
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ni, kanun yapma tekniğine uygun değil muhterem 
arkadaşlarım. 

O itibarla, -bu önergeyi lütfen kabul buyurun; 
Çünkü, heıHıangi bir şekliyle değişen; esasta değişen, 
hiçibir şey yok; fakat hiç olmazısa kanun yapmayı da 
biliyoruz diyelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzel. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadıklar ve 

arkadaşlarının önergesi. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Nlo'lu tasarının 5 inci 

maddesinin (a) fıkrasının «Teklife katılmayan ban
kaların alacakları...» ibaresiyle başlayan son parag
rafının çıkarılmasını arz ederiz. 

Gerekçe: Bankaları zor duruma düşürecek bir hü
kümdür. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN^ 

VEKİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, kürsüde açıklamıştım; arz ederim. 
BAŞjKıAN'— Teşekkür öderim Sayın Sadıklar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Trabzon Milletvekili Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

ve arkadaşlarının önergesi 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanunun 5 

inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririz. 

Teklifin kurula sunulması 
Şirket genel kurulu kanarından itibaren bir ay 

içinde teklifte bulunan banka veya bankaları, Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Ba
kan ve Maliye ve Gümrük Bakanı ile şirket iştigali

ni ilgilendiren Bakandan oluşan kurula teklifi sunabi
lir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAŞjKAN-
VEKİLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

(BİAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Kazancıoğlu?.. 
YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Müsaade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun efendini. 
Efendimi, önergelerin «Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığına» diye yazılmasında isabet olur, 
hitap biraz usule uymuyor. 

Buyurun efendim. 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
5 inci maddedeki hükme göre, banka ve kurtarılma
sı istenilen şirket karşı karşıya gelecek, anlaşacak 
Ibu anlaşma vaki olduğu takdirde kurula gelecek. Ku
rul dediğîm'iz, bu maddeye göre iki kişiden ibaret. Bi
ri, Sayın Kaya Erdem'e bağlı olan kısım, öbürü de 
Maliye Vekili. 

Şömdi, her ikisi kurul olunca; ben böyle bir ku
rul görmedim. İki kişilik kurul olur mu? Olur, ama 
buradaki bu sakatlığı gördüğüm için.. Çünkü, bu 
kurulun kararını da Başbakan tasdik edecek. 

Şimdi, kurulda bir karar verildiği zaman bu ek
seriyetle olur; burada ekseriyet diye bir şey de ol
maz; biri bir tarafta, biri bir tarafta; ne olacak?.. 
Bunu düşündüğüm için, halletmek için şu hususu 
doğru buldum: 

Kurtarılacak şirket hangi bakanlıkla ilgili ise, 
o bakanlık da bu kurula dalhil olsun dedim ve zan
nederim bu da çok makul bir görüştür. 

Takdirlerinize arz ederim. (DSP, SHP ve DYP 
jiralarından alkışlar). > 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancıoğ
lu. 

Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Calhit Tutum ve arkadaşla

rının önergesi. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 5 inci madde

sinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

d) Teklifin kurula sunulması 
Şirket genel kurulu kararından itibaren bir ay 

içinde teklifte bulunan banka veya bankalar Ekono
mik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluna teklifi 
sunabilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt FAHRETTİN KORT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTGEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Tutum. 
Sayın Demir, bakın bunun da gerekçesi yok. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Şifahen var. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Şifahen var; Şifahen açıklama gerekçedir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz eski parla
mentersiniz... Bakanlar öğrenemedi Saym Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kural olarak önergeler ya yazılı ya da şifahî olur. 
Siz, şifahîyi yazılıya veya yazılıyı şifahîye tevcih ede
cek konumda olmadığınıza göre, uyarı niteliğinde da
hi olsa, onu söylememeniz gerekirdi Sayın Başka
nım. 

Değerli üyeler, burada, esrarengiz bir komite oluş
turuluyor. Bir tül perdesi örtülmüş, karanlık; bize 
göre çok karanlık. Çünkü, bu komite veya kurul iki 
kişiden oluşacak. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Şebeke.. 
BAŞKAN — Rica ederim... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Genellikle, ida
re hukukunda «Kurul» denince; kurulun yetkileri, 
sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarına dair, o ku
rulu oluşturan yasada birtakım direktifler olması ge
rekir. 

Bir kurul oluşturuluyor. Bu kurul, Bakanlar Ku
rulunun altında bir kurul. Tabiî, idarede, zaman za
man bu tür, sürekli olmayan, ad - hoc kurullar oluş
turulmaktadır; ama idare hukukunda sürekli olarak 
oluşturulan kurullar genellikle reddedilmiştir. 

Bu tür kurullar, olsa olsa, siyasî sorumluluğu 
olan Bakanlar Kuruluna istişarî nitelikte birtakım ha

zırlıkları yapabilir, «istişarî nitelikte» diyorum; gün
kü, Anayasaya göre, Bakanlar Kurulunun poMtikala-
rıeım genel oflarak yürüttürmesinden doğan siyasî so
rumluluk esası, b'ir de her 'bakanın kendi emri altın
daki kişitedn eylem ve isjlteımHeT'irıdten de dtaoğan so-
tuimMuk esası getirilmişjtir. 

Burada, son derece ilginç ve tehlikeli bir usul ih
das edilmektedir. Bu iki kişilik komite, teklifleri ala
cak ve sonra kurul, oturup, «uygundur» veya «de
ğildir» diyecek, sonra gidip Başbakanın onayını ala
cak.... 

Şimdi, böyle bir işlemde, Başbakan, Bakanlar Ku
rulu olarak değil, resen, doğrudan doğruya, bir ka
rar ihdas edecektir. Başbakanın doğrudan doğruya, 
Başbakan olarak kendi kişisel sorumluluğu altında 
alınan bazı kararlar bulunabilir: Bu, yasalarda, asga
rî zarurîde tutulur, örneğin, MİT'le olan ilişkilerinde 
onay mercii giıbi, çok istisnaî hallerde, Başbakan, tek 
Ibaşına bazı tasarrufları yapar. Esas olan, Bakanlar 
Kurulunun bir üyesi ve onun başı olarak, bu tür 
kararları kolektif olarak almasıdır ve esas olan da 
kolektif sorumluluktur. 

Şimdi, Başbakan bu sorumluluğu alacak. O za
man, akla şu geliyor: Acalba bu iki kurula da ne gerek 
var? Böyle iki kişiye ne gerek var? Eğer, «Kurul» 
diyorsanız, kurulun bir çalışma düzeni olacaktır, bir 
ısefcreteryası olacaktır, şu olacaktır, bu olacaktır; ama, 
Ibizüm hukukumuzkla, birden çok bakanlıkların görev 
alanına giren konularda eşgüdüm sağlamak, Başba
kanın görevidir.. Ancak, oturup icraî nitelikte birta
kım kararlar alamaz. Çünkü, «Kâr garantisi temini» 
başlığı altında, «Kurulun teklifi onaylaması halinde» 
diyor; sürekli bir onay yetkisi veriyor. Eğer, icraî 
nitelikteki hemen her karar Başbakanın onayı ile alı-
naoaksa, böyle bir kurula da'aslında gerek yok. O 
zaman, tekliflerin oyunlaştırılması ve Başbakanın 
önlüne, seçenekli olarak, siyasî tercihte bulunulabi-
Iecek olgunlukta, eriştirmek için bir hazırlık kurulu 
gerekebilir. Bu hazırlık kurulu, olsa olsa, bize göre, 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu ola
bilir. Çünkü, bu koordinasyon kurulunun görev ve 
yetkilerine bakarsanız, oldukça ayrıntılı tespit edil
miştir ve bu kurul ekonomik işlerde önemli bazı ka
rarları, özellikle KİT'lerle ilgili kararları alabilmek
tedir. 

'Dolayısıyla., böyle bir kurul, istişarî nitelikte bir 
karar verebilir ve bu kararı lâzım ül infaz ve icraî bir 
niteliğe ibüründürmek için de, herhalde Başbakanın 

,,. imzası gerekecektir. Böyle bir yol daha sağlıklıdır. 
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Çalışıma usulleri belli olmayan, nasıl toplanacağı, 
nasıl karar alacağı belli olmayan bir düzen sağlıksız
dır. İki bakan arasında ihtilaf çıkarsa Başbakan hal
ledecek deniliyor. Aslında bizde, balkanlar arasında 
ihtilaf çıkmaz başbakan oldukça; özellikle bu dö
nemde; ama varsayalım ki böyle ihtjllaf çıkarsa, san
ki bu komitenin başlkanı gilbi, bu iki kişilik komite
ye Başbakan riyaset edecek öyle anlaşılıyor. Bu da 
karmakarışık bir tablo. Buna hliç gerek yok. Aslın
da ekonomik işlerden sorumlu olan bakanlıkta işler 
olgunlaştırılır, ondan sonra, büyük ölçüde, koordi
nasyon kurulunda bu işler geliştirilir, en sonumda, -
feizfiirn önerimiz - böyle, Başbakanın keyfî takdirine 
(bırakmaksızın, kolektif mesuliyetin yoğunlaştığı, 
odaklaştığı Bakanlar Kuruluna bunu bırakmak daha 
sağlıklı ve belki de ileride sorumluların aranması 
sırasında karmaşayı önleyecek olan bir yolldur. Bu 
yola iltifat edilirse, bizim önerdiğ'imiz Ekonomik İş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu ve ondan sonra 
Bakanlar Kurulu formülünü geçerli bir formül diye 
düşünebiliriz. 

Talbiî, bir de, getirilen bu sistemde «IBakan» deni
liyor. Herhalde o, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğının bağlı olduğu Bakan, büyük bir ihtimalle Başba-
bakan Yardımcısı sıfatını da taşıyacak. «iBakan» de
diğine göre, sanıyoruz öyle olacak; ama bu, aynı za
manda devlet bakanı da olmayabilir; doğrudan doğ
ruya icarî nitelikte görevli bakanlara da bağlı bulu
nabilir. Bu sözcük, bu maddeye yazılırken herhalde 
düşünülmüş olsa gerekir, öyle ki, hukuk düzenine 
aykırı birçok yönleri var. Anonim şirket genel kuru
lunun kararlarına, karar nilsabı ve usulî işlemler dı
şında iptal davası açılmaması gibi hükümler ve özel
likle - hak arama hürriyetinden söz eden - Anayasa
nın 36 ncı maddesi karşısında bu giibi ifadeleri nasıl 
koymuşlar, bilemeyiz. Teklif edilen kurulun kararla
rı aleyhime açılacak davalarda, eğer bir dava açıla
caksa, öyle anlaşılıyor ki, Başbakanın sanısı hedefle
necektir; yani, Bakanlar Kurulu ile ilgili olmayacak, 
doğrudan doğruya Başbakanın aleyhine açılacaktır, 
öyle görünüyor; çünkü, işlemler onun onayı ile te
kemmül ediyor, bir Bakanlar Kurulu kararı da değil. 
İlginç bir olay; çünkü, Bakanlar Kurulu aleyhine 
açılan davalarda yargı mercii farklıdır, bir tek baka
nın veya Başbakanın ittihaz ettiği bir karar aleyhine 
yapılacak yargı müracaatı da, farklı bir formaliteye 
tabidir. "N 

Bu nedenle, bu karışık tabloyu vuzuha kavuştur
mak için teklifimizi verdik. Takdirlerinize saygıyla I 
sunulur. (SHP sıralarından alkışlar). i 
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BAŞIK/AN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının (5123) 5 inci 
maddesinin (f) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesini arz ve teklif ederiz. 

f) Bakanlar Kurulu onayı 
Kurul, kendisine sunulan teklifi inceledikten son

ra, getirilen tekliflerin anonim şirketin sermaye ya
pısının güçlenmesine yardımcı olacağı kanaatine va
rırsa, konuyu görüşülmek üzere Bakanlar Kuruluna 
sunar. Bakanlar Kurulunun teklifi uygun görmemesi 
halinde şirket genel kurulunun kararı gerçerliliğini 
kaybeder. 

CaW.ıt Tuftuim 
Balıkesir/ 

ve aııfkadaşlarii 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu 

efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BASİKAN-

VEKtLİ RAHRİETTİN KURT (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

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

değerli üyeler; bu kurulun niteliğinin ne olduğunu 
bir türlü kestirememiştik; özel hukuk hükümlerine 
tabi bir tüzelkişi... Denetilm konusu nerede kaldı? 
Onu da anlayamadık; çünkü bazı ifadeler çıkarıldı. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu mu olacak, 
yoksa başka bir merci mi olacak; orası da belli değil. 
Bu kurul, şurada bahsedilen çeşitli görevleri yerine 
getiririken, özellikle batık şirketlerin kurtarılması 
konusunda, Türk hukukunda rastlanmayan özel usul
ler de gündeme getirilmekte. Amaç, hiçbir yere he
sap vermeden, en kısa bir biçimde bu batık şirket
leri devletin sırtından kurtarmak. Tabiî böyle olun
ca, mümkün olduğu kadar yerleşmiş hukuk normla
rından ayrılmak gerekir. Yerleşmiş hukuk normları 
nedir? Bir hükümet otoritesi vardır ve bu hükümet 
«Bakanlar Kurulu» adıyla oluşturulmuştur, yürüt
medir, bütün sorumluluk bunlardadır. 

Şimdi, kolektif olarak Bakanlar Kuruluna böyle 
bir sorumluluk vermeyip, bunu, daha aşağılarda bir 
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noktada toplamak, Başbakanı, eşitlerarası birinci de
ğil, belki olsa olsa padişah konumuna getirir; çünkü, 
milyarlarca liralık meblağları, bir çırpıda, bir im
za ile, kamu kaynağından, yani vergi gelirlerinden 
toplanmış bu kaynağı dilediği gibi bir yere transfer 
edecek ve böylelikle bu transfer kararını da Balkan
lar Kuruluna aldırmayacak; ama bugün - dikkat 
ederseniz - Bakanlar Kurulu nice kararlan alıyor ve 
bu kurulun, tebliğler biçiminde yayınlanan birçok 
kararlarını görüyoruz. 

Bakanlar Kurulu, tespitlere göre, 970 tür karar 
alıyor; bu rakam kadar olmasa bile, bu üç ylllık ik
tidar döneminde - henüz tam olarak istatistiğini çı
karamadım ama - sanıyorum Balkanlar Kuruluna 
200'den fazla yetki verdik; karar alıyor. 

'Balkanlar Kuruluna çok önemli kararlar alma 
yetkisi verilmelidir, ilke olarak bunu düşünüyoruz; 
ama, o kadar önemsiz kararlar için gözü kapalı ola
rak Bakanlar Kuruluna yetki veren zihniyet, şimdi, 
bu denli önemli bir konudaki yetkiyi Balkanlar Ku
ruluna değil de 2 kişilik komite ve onu da onayla
yan Başbakana vermiş. 

Benim burada endişem şudur: Kararlar alınıncaya 
kadar belli aşamalardan geçer. Bakanlar Kurulunun 
kararlarına hangi idarî usullerden ve yollardan geçi
lerek gidileceği yerleşmiştir, bilinmektedir. Yalnız, 
burada esrarengiz bir durum var, bu kuralın dışına 
çıkılıyor. Daha önemli si, Bakanlar Kurulu kararları 
genellikle üçüncü kişileri ilgilendirdiği için, daima, 
Resmî Gazetede yayınlanır. Acaba Başbakanın bu 
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kararları yayınlanacak mı? Ne olacak bunlar? Va
tandaş bunu nasıl öğrenecek, üçüncü kişiler bunu 
nasıl öğrenecek, ne glibi işler döndürüldüğünü, Baş
bakanın seviyesinde kişisel olarak bitirilen bu işlerin 
niteliğini nasıt öğrenecek? Çünklü, Başbakanın tek 
başına aldığı kararların Resmî Gazetede yayınlanma 
mecburiyetine dair bir hüküm yok. O zaman ne ola-, 
cak? Bu nasıl bir idare düzenli, bu nasıl bir demok
ratik idare düzenMir ki, bu kadar önemli kararların 
alınmasını bir başbakanın şalhlsına bırakır, onayına 
bırakır ve bu kararların yayınlanıp yayınlanmayaca
ğını dahi söylemez? tşte idarede şahsa bağlılık, key
fî yönetim, sübjektivite dediğimiz olay budur. Onun 
için, kurallar ihdas edilir; ama bu iktidar, kuralları, 
bukuku sevmiyor; şalhsî, keyfî imparatorluk gibi yö
netmek istiyor. Olay budur. 

IBu nedenle, Bakanlar Kuruluna bu, kadar önem
li bir yetkinin verilmesini çok görmemeniz lazım. 

Bu önergeye iltifat etmenizi öneririm. 
Arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar).' 
BAŞIKIAN — Teşekkür ederiz Sayın Tutum. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğince, genel görüşme önerge

siyle, sözlü soruları görüşmek için, 10 Mart 1987 
Salı günü saat 14.30ya toplanmak üzere' birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, ABD'nde açılan «Muhteşem Süleyman» sergisine 
gönderilen tarihî belge ve eserlere ve bunların korun
malarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı A. Mesut Yılmazın yazılı cevabı (7/1582) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başlbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
arz ederim. 

5 . 2 , 1987 
Yılmaz Hastürk 

İstanbul 

1. ABD'de açılan «Muhteşem Süleyman» sergi
cine gönderilen millî varlığımız olan tarihî belge ve 
eserlerin gerek nakil ve gerekse sergi süresince korun
maları kim ve kimler tarafından nasıl yapınmakta
dır? 

2. Gönderilen tarihî mirasların göndermeden ön
ce ekspertizleri yapılmış mıdır? Bu tespfit ekspertizle
ri hangi kurum veya kuruluş tarafından yapılmış
tır? 

3. Gönderilen tarihî ve millî mirasların bu gün
kü değerleri nıe kadardır? Otanti&ütesi tespit edilmiş 
midir?. 

4. Geri gelişlerinde yeni değerlendirme yapılacak 
imidir? Yapılacak ise, bu değerlendirme ve tespit han
gi usul ve metoda göre yapılacaktır? 

5. Başka ülkelerce de tarihî mirasların asılları 
(orijinalleri) sergilenmek üzere yabancı ülkelere gön-
deriİİmdktle midir? Gönderiliyor ise, hu ülkelerin adı
nı ve gönderdikleri tarihî mirasların neler olduğunu 
bildirir misiniz? 

6. Anılan sergiye gönderilen tarihî mirasların ne
ler olduğunu ve gönderiliş amacılarını açıklar mısınız? 

TC 
Kültür ve Turizm .'Bakanlığı 4 . 3 . 1987 

' Sayı : 261! 
Konu : llsıtanıhul Milletvekili Sayın Yılmaz 

Uhsan Hastürk *ün soru önergesi. 

Türkiye (Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TJB.M.M. Başkanlığının 9.2.1987 gün ve 

7/ll5«2-7788/30Slil sayılı yazıları. 
(b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 12.2.1987 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106-2272/Ö14J64 sayılı yazıları. 

Algi (a)'da kayıtlı yazıları ile Başbakanlığa, Baş
bakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 
liigi (lb) yazıları ile de Bakanlığımıza intikal ettirilen, 
îsıtanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün yazılı soru önergelerine verilen cevap il'işikte su-
nulmuşlüur. 

Biilgilerini arz ederim. 
A. Mesut YıJmaz 

Kültür ve Turizm Bakanı 

1. AjB.D.Tde düzenlenen «JMulhltieşem Sultan Sü
leyman Devri» .sergisine gönderilen tarihî eserlerimi
zin her türlü güvenliğini sağlanmak üzere A.B.D. ta
rafından Türk tarafına devlet garantisi verilmiştir. 

Ayrıca talepte bulunan AJB.D. müzeleriyle bir pro
tokol imzalanmış ve bu protokole eserler ita. güvenliği, 
ısijgoröası, nakilleri, ambalajları, teşhirleri sırasında 
alışık oldukları ısı ve rutubet ortamının hazırlanma-
ısı ile ilgili detaylı maddeler dahil edilmiştir. 

Eserleri, İsitanıbul'da teslim almak üzere A.B.D.' 
den yetkililer ve" A.B.D. tarafınca görevlendirilen, am-
ıbalajlaıma, nakil iştemıinde dünyaca ünlü F. Alman 
nakliyat şirketinin uzmanları Tüıikiye'ye gelmiş, eser
ler Türk polis eskortu ve Topkapı Sarayının silahlı 
görevlileri refakatinlde Atatürk Havaalanına getiril
miş, Türk siergi komiseri ve Amerikalı uzmanlar refa
katimde 11 - 12 Aralık 1986 tarihinde iki parti halin
de A.B.D.Ine gönderilmiştir. AJBJD.'de havaalanından 
teşhir mekanı olan National Gallery of Artla da, bu 
kez Amerikan tarafının emniyet görevlileri refakatin
de getirüm'ş ve Türk sfârgi komiserinin ve Amerikalı 
müze yetkililerinin nezaretinde sergi vitrinlerine yer-
leşltürilımişitir. 

[Eserlerin gümrük muayeneleri müzleilerde yapıl
mış, nakil sırasında hiç bir eserin ambalajı açılmamış
tır. 

Teşhir süresince eserler, «Naitional Gallery of Art» 
müzesi ile Amerika Birleşik Devletlerinin koruması 
altındadır. iSergi mekânında 24 'saat alarm sistemi uy-
gıülanmaklta ve sergi binası dışında da yapılacak her 
türlü yürüyüş, gösteri vJb. hareketler sıkı denetim al
toda bulunduırulmiaktadır. 

2. Halen AjBD.lde teşhir edilen eserlerimizin 
yurt dışına gönderilmeden önce ekspertizleri yapılmış
tır. Her esere ait ayrı ayrı düzenlenen, eserlerin ölçü
lerini, ait olduğu dönemi, durumunu, yapılan onarım
ları gösterir fotoğraflı fişıîeri bu hususu belgelemekte
dir. ' 
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Ayrıca gönderilen minyatür ve kitapların mikro
filmleri de çelkilmîş akıp, herhangi bir durumda baş
vurulacak belge olarak muhafaza edilmektedir. 

Söz konusu belgeler ve eseflerin sigortaya es'as ola
cak değerleri, her eserin ait olduğu müzedeki, o eser
den sorumlu seksiyonun yetik iti uzananlarından oluşan 
komisyonca hazırlanmıştır. 

Ayrıda, hazırlanan bu belgeler, 2863 sayılı Kültür 
ve Tabliaıt VarlMarım Koruma Kanununun 32 nci 
maddesi ve buna bağlı yöne-tmeliık gereği oluşturulan 
Bi'lîm Kurulunca tekrar incelenmiş ve A.B.D/de ser
gilenecek: nitelükiteki eserlerin kesin tespiti yapılmış
tır. 

Biliım Kurulu, yönetmelikte belirtildiği üzere Tür-
k'iyıe'delki Yüksıök Öğrenim Kurumlarının Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Dölümü Başkanlarından oluşmakta
dır. 

3. AjB.D.lde sergilenmek üzere 27.11.1986 tarih 
ve 86/111247 sayılı Balkanlar Kurulu Kararı alınarak 
Washington D.C.'ye gönderilen ve tlamamı orijinal 
olan 13:2 eserin sligortaya esas değerleri 30 919 000 
Amerikan Dolarıdır. 

4. Eserlerin Türkiye'den ayrılışından önce her 
eser için 5'er nüsha olmak üzere fotoğraflı esere ait 
tıer türlü bilginin ve sigorta değerinin yazılı olduğu 
ödünç verme formları dddürulimuştur. 

(Eserleri teslim allmak' üzere Türkiye'ye gelen Ame
rikalı yetkililer ve Türk uzmanlar nezaretinde, her 
eserin durumu, ödünç Verme formuyla karşılaştırıla
rak incelenmiş ve bu form üzerine Türk ve Amerika
lı yetkililer imza atarak eserlerin devir tbsıliımini ger-
çeikleşitirmişlerdir. 

Eserlerin geri dönüşünde de aynı işlem uygulana
cak ve yine yabancı uzmanlar ve Türk uzmanlar hu
zurumda yapılan inceleme sonucu, eserler Türk yetki
lilerce teslim alınacaktır. 

5. Her ülke, kendi kültür mirasını tanıtma ama
cıyla, orijinal eserlerden oluşan sergiler tertipleyerek 
yabancı ülkelere göndermelkıtledir. 

Geçmiş yıllarda A.BJD."db düzenlenen ve büyük 
yıankılar yapan «Tultiankıaman Sergisi», Mısır için bü
yük bir fanıtum vesilesi olmuştur. 

üzere gönderdiği ve bu serginim daha sonra Hollan
da'da da ziyarete açılacağı bjldiriılmeiktıedir. 

1983 yılında fetanlburda düzenlenen «Anadolu 
iMedeniyetilerİ SergisiİMie de hatırlanacağı üzere deği
şik ülkeler eski eser gönderere-k katılmışlardır. 

1984 yılında Malezya'da düzenlenen «Uktslarara-
ısıt İslam SanatD> Sergisi, ülkemiz de dahil olmak üze
re 11 ülkenin tarihî niteliikbdki eserlerinin teşhiri ile 
gerçekleşmiştir. 

1985 yılında Federal Almanya'nın Frankfurt ve 
Essen şehirlerinde düzenlenen ve Türkiye'nin 37 eser
le katıldığı «Osmanlı Devrinde Türk Sanatı» sergisi 
1001den fazla müzenin yine aynı yıl Köln şehrinde 
düzenlenen Türleiyelden 222 dtnoğrafiık eserin gön
derildiği «Gelinler» sergisi 36 değişik müze vie kolek
siyoncunun eser ödünç vermesiyle gerçekleşitiirilimiştir. 

Ayrıda, geçtiğimiz aylarda, Ürdün'ün eski eserle
rini teşhir eden «Kralın Yolu - Ürdün Kraliyetinin 
9000 Yılhlk Sanatı» adı altındaki bir serginin Fransa' 
da açıllldığı basın bültenlerinde belirtilmektedir. 

Dışişleri Bakanlığının 10 Kasım 1986 tarih ve 283J3 
sayılı yazısında, New york Metroıpoiıtan Müzesinde 
İsrail eski eserlerinin «İsrail Müzesinde Antik Sa
nat» adı altmida sergilendiği bildirilmiştir. 

1986 yıHınidıa, Japoln küftür ve sanatını ülkemizde 
tanıtma amacıyla Japonya'dan getirtilerek İstanbul ve 
Ankara'da teşhlir edilen «Japonya Sanat Sergisi - 1de-
miitsu Koleksiyonu» da tamamen orijinal 94 eserden 
meydana gelmiştir. 

Yıalbancı ülkelerin, değişik ülkelerde tarihî eser 
sergilemelerine en slon örnek olarak, «Muhteşem Sul
tan Süleyman Devri Sergisi» gösterilebilir. Çünkü bi
lindiği üzere, bu sergi yalnız ülkemizden değil, İn
giltere, Fransa, Danimarka, Avusturya, Kuveyît, Suu
di Arabistan gibi ülkelerden 25 müzenin iştiraki ile 
düzenlenmiştir. 

Ayrıca basın yayın organlarında çılkan haberlere 
göre, Muhteşem Sultan Süleyman Devri sergisinden 
ısottıra «İBizans Sanatı SergisİMii düzenlemesi için Yu-
nanisltjan; National Gallery of Artla talepte bulunmuş
tur. 

6. Muhteşetm Sultan Süleyman Devri Sergisinde 
Kanunî diöneminin ihtişamını, erişilen yüksek kültür 
düzeyini vurgulayacak eserler teşhir edilmektedir. 

Dışişleri Bakanlığının 13.2.1987 tarih ve 348 sayı
lı yazısında, aynı ülkenin A.BjD.'nin Memnpihis şehrin
de, 70 parçalık tarihî eserle birlikte Mısır Firavunu 
II nci Ramses'in 60 tonluk heykelini de teşhir edilmek 
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'Bu eserler arasında Kanunî'nin gİyarn eşyaları, 
kaftanları, tahtı, minyatürler, fermanlar, kılıç ve kal
kanlar, seramik malzemeler ve Piri Reis tarafından 
'hazırlanan harita bulunmaktadır. 

ıBugüne kadar yurt dışına gönderilen sergilerin 
[hepsinde olduğu gibi, bu serginin dte amacı, tarihî 
zenginliklerimizi ve kültür mirasımızı yurt dışında ta-
nıtoakıtifr. Buna ok olarak bu serginin bir başka özel
liği de, Türk milletinin adalete olan bağlılığının ka
nun yapıcı ve uygulayıcı bir hükümdar olan Sultan 
'Süleyman'la bir kez daha vurgulanmasıdır. 

25 Ocak 1987 tarihinde halkın ziyaretine açılan bu 
sergi, açılışından bugüne kadar, basın ve yayın organ
larında da belirtildiği üzere, çok büyük bir ilgi ve be
ğeni görmüş ve Türk'ün siyasî ve askerî dehasının 
yanında, sanata gösterdiği büyük ilgi ve yarattığı 
eserleri de başarıyla tan atim ıştır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su sorunla
rına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1596) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Erzurum il ve ilçeleri köylerinin aşağıdaki eksik 
işleri ne zaman yapılıp bitirilecektir? 

Soru 1. İspir tlçesû Pazaryıolu Kasabası Pamuk-
luidağ Köyü içme suyu yapılması. 

Storu 2. Tekman İlçesi Mıollamehmet Köyüne 
bağlı Karapınar, Mümin, Rütto ve Hacımehmot mez
rası yolları ve bunların içme suyu sorunları var. 

Soru 3. Aşkale Ilçesü Ardıçyaytfa Köyünün içme 

suyu işi. 
• Som 4. Erzurum İli Hınıs İlçesi merkezindeki 

kanaldan Sanlı, Kolhisar ve Bahçe mahallelerinin su
lama kanallarınım yapılarak sulamanın gereğince yap
tırılmasına imkân sağlanma sı. 

Soru 5. Hınıs İlçe Merkezime bağlı Bahçe, Kol-
hisar ve Karakula mahallesi yolları köy grup yolları 

üzerinde olup bu mahallerie gitmek için geçilen köprü 
ve yollar Belediye İmkânlarıyla yapılamadığından, 
Bahçe Mahallesini İlçe merkezine bağlayan bir asma 
köprü yıapttrılaımaz 'mı? 

TC 
Tanım Orman ve Köyişleri 5 . 3 . 1987 

Bakanlığı 
Özel Kale'm Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-149 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ıllgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Md'.'lüğünıün 19 Şu

bat 1987 tarih ve 7/1596-7842/31057 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun yazılı soru ön'ergfasiriiın cevaibı ekte takdim edil-
ımektediir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Onman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Millteıt'vekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Ylazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

Cevap : 1. İspir İlçesi Pazaryolu Kasabası Pa-
mulkluidağ Köyü 1987 yılı içmosüyu inşaat programı
na dahil edilmiş olup, yılı içerisinde iklmal edilecek
tir. 

Cevap : 2. Tekman İlçesi Möllaabmet Köyüne 
bağlı Karapınar, Mümin, Ruıtito ve Hacımehmet mez
raları 1987 yılı içmesuıyu programında bulunmamak
tadır. Adı geçen ünitelerin içmesuyu sorunlarının 
mahallinde tetkik edilerek mevzuat dahilinde gerekli 
işlemin yapılması için Erzurulm Köy Hizmetleri X. 
Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Tekman İlçesi Mollaaıhmet Köyüne bağlı Karapı
nar .M'ezrasi'nın tesviyleli yolu mevcuttur. Mümin, 
Rultto ve Hacımehrneit mezralarının hane sayısının 
az oîması ve yerleşim ünitesi olarak envanter kayıt
larımıza geçmemesi madeniyle öncelik sırasına göre 
değerlendirilerek ileriki yıllarda gereği yapılacaktır. 

Cevap 3. Aşkale - Ardıçyayla Köyü 1987 yılı iç-
mesuyu programmlda bulunmadığından, miahallinde 
incelenerek mevzuat dahilinde gereğinin yapılması 
için Erzurum Köy Hizmetleri X uncu BöKge Müdür-
ilüğün© talimat verilmiştir. 
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Cevap : 4. Hınıs İlçesi Sarılık, Kolhisar ve Bah
çe MahalMelerinin Hınıs - Merkez arazilerini sulayan 
kanaldan sulanması hususunun mahallen tetkik edil
mesi için Erzurum Köy Hizmetleri X uncu Bölge 
Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Konu hakkında tet
kik neticesine göre işlem yapılacaktır. 

Cevap 5. Hınıs İlçesi merkezine bağlı Bahçe, 
Kölhisar ve Karakula mahallesi yollan üzerine köprü 
yapılması talebi ise yerleşim biriminin Belediye hu-

dutları dahilinde olması nedeniyle program dahilin
de yapılması, mevzuat gereği mümkün olmayıp işçi
liği Belediyece karşılanmak kaydıyla malzemesi Köy 
Hizmetterî Genel MüJdürlüğünce verilerek adı geçen 
köprünün yapımı mümkün olacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyleri 
Bakanı 

» > • « 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇtM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

. 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İçel Milletvekili Edip özgenç ve 20 arka
daşının, işçi haklarına getirilen kısıtlamaların neden 
olduğu sorunlar ve bu hususta alınacak tedbirler ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/18) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — 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) 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

(1) tçtiizüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim UraFın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü som önergesi 
(6/833) (1) 

10. — tstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın. 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Binliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın. Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin Olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli MilletveküK Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Rğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 



16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan YıÜdının'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YIBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — tstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un. 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un. 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in. bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salllih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner 
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtas 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş tünde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
YüceFin, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) -

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman tş 
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
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I üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

29. — tstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik* 
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

31. — Denizli Milletvekili Halil îbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki KUM 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile ' 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine -
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 

I basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna» 
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

36. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Hinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili idil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa Hine bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 

I önergesi (6/895) 
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40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

42. — istanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLÎK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/899) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

47. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

48. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

50. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

51. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

52. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit^in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elök'triiği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

56. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

57. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için abnacak 
tedbirlere ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

59. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Geb
ze imam Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meyda
nındaki bir mitinge katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

60. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

61. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge-



tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

62. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğüne' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

63. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

64. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

65. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

66. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞFR İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta 
rihi: 12.1.1987) 
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5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Ipekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

7. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

8. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 9. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Evlilik Dışımda Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Haîdeında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri 'komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) '(Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri (komisyonılan raporları (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) 

X 14. — Hükümlülerin Nakiline Dair Sözleş
memin Onayl-anmasııun Uygun Bulunduğu Hakkında 



Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2,1987) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halik Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
Karanların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

16. — 13 Mart 1913 Tarihli îdıarei Umumiyei 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad-
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'delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna ©azı Bk ve 
Ek Geçidi Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçecti ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milliet-
vekıilli Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekilli Halil Orhan Ergüder'an Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 




