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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Engin Güner ve 19 arkadaşının, Kıbrıs'taki son gelişmeler konusunda bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gün
demde yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

19.4.1994 tarihli Gelen Kağıtlarda yayınlanan: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının (1/678) (S. Sayısı : 642), gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler" kısmının 20 nci sırasına; 

Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısının (1/681) (S. Sayısı: 648), 21 inci sırasına, 

Alınmalarına ve 48 saat geçmeden görüşülmelerine; 

Genel Kurulun, 20 Nisan 1994 Çarşamba ve 21 Nisan 1994 Perşembe günleri 20.00-24.00 sa
atleri arasında da çalışmalannı sürdürmesine ve 20 Nisan 1994 Çarşamba günkü birleşimde söz
lü soruların görüşülmemesine, 

İlişkin DYP Grubu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan 59 ve 59'a 1 inci Ek, 
43 üncü sırasında bulunan 71, 
24 üncü sırasında bulunan 82, 
39 uncu sırasında bulunan 139, 
40 mcı sırasında bulunan 134, 
34 üncü sırasında bulunan 283, 
21 inci sırasında bulunan 391, k 

22 nci sırasında bulunan 66, 
47 nci sırasında bulunan 201, 
2 nci sırasında bulunan 58 ve 58'e 1 inci Ek, 
3 üncü sırasında bulunan 111, 
4 üncü sırasında bulunan 112, 
5 inci sırada bulunan 116, 
6 nci sırasında bulunan 180, 
7 nci sırasında bulunan 193, 
8 inci sırasmda bulunan 322, 
10 uncu sırasında bulunan 375, 
11 inci sırasında bulunan 394, 
12 nci sırasında bulunan 395, 

13 üncü sırasında bulunan 404, 

15 inci sırasında bulunan 554, 
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16 ncı sırasında bulunan 606, . 

17 nci sırasında bulunan 609, 

18 inci sırasında bulunan 624, 
19 uncu sırasında bulunan 632, 

S. Sayılı kanun hükmünde kararnameler ve ilgili komisyon raporlarıyla; kanun tasarı ve tek
lifleri ve ilgili komisyon raporları ile; 

9 uncu sırasında bulunan 337, 

14 üncü sırasında bulunan 373, 

S. Sayılı Meclis soruşturma komisyonları raporlarının, 

Görüşmeleri, ilgili komisyon temsilcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının (1/678) (S. Sayısı: 642), 1 inci maddesi kabul edildi; tasarıya bir madde ilâvesine ilişkin öner
genin görüşülmesinden sonra, Plan ve Bütçe Komisyonunun talebi üzerine, önerge ile ikinci ve mü
teakip maddeler, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyona geri verildi. 

Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı 
Harçlar Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/681) (S. Sa
yısı : 648), 4 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

21 Nisan 1994 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 23.58'de birleşime son verildi. 

Kamer Genç 

Başkanvekili 

İlhan Kaya Cengiz Üretmen 

İzmir Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İbrahim Halil Çelik 

Şanlıurfa 

\ Kâtip Üye 

•®. 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

21 .4 .1994 PERŞEMBE 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Ovasında süne mücadelesinde yetersiz 
kalındığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4342) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 15.4.1994) 

2.— Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'iin, muhtarlar için silah taşıma ruhsatının devam
lı hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4343) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 15.4.1994) • 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Trabzon-Çaykara-Köknar Köyü Limni or
man kesim kararının durdurulmasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4344) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, muhtarlar için bazı hizmetlerde indirimli fi
yat uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4345) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

5 — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, muhtarlar için bazı hizmetlerde indirimli fi
yat uygulaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/4346) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1994) 

6. — Konya Milletvekili Mehmet. Keçeciler'in, Güneydoğu Anadolu'daki terörle mücadele 
yöntemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4347) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.4.1994) 

7. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Vakıflar Bankasınca kredi açılan kişi ve kuru
luşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4348) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

8. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emlak Bankasınca kredi açılan kişi ve kuruluş
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4349) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

9. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ziraat Bankasınca kredi verilen kişi ve kuruluş
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4350) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1994) 

10. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Şekerbank tarafından kredi verilen kişi ve kuru
luşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4351) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

11. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank Genel Müdürünün maaşına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4352) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

12. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-İnhisar-Tarpak Belediyesinin teftişe ta
bi tutulup tutulmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4353) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 15.4.1994) 

13. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan
larının maaşına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4354) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.4.1994) 

14.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, THY Genel Müdürünün maaşına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4355) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

15.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Sümerbank Genel Müdürünün maaşına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 
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16.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İller Bankası Genel Müdürünün maaşına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4357) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1994) 

17.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Ziraat Bankası Genel Müdürünün maaşına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

18.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Emlak Bankası Genel Müdürünün maaşına iliş
ki» Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4359) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

19.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Vakıflar Bankası Genel Müdürünün maaşına 
ilişkin Başbakandan yazılı soriı önergesi (7/4360) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1994) 

20.— Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Halk Bankası Genel Müdürünün maaşına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4361) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1994) 

21.— İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca tavsi
ye edilen yayınlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4362) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.4.1994) 

22. — İstanbul Milletvekili HalitDumankaya'nın, Pendik-Yahyalar Mahallesi İlköğretim oku
lunun ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4363) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 18.4.1994) 

23. — Sivas Milletvekili Adullatif Şener'in Merkez Bankasının döviz rezervlerine ve piyasa
ya müdahale amacıyla dövizin kimlere hangi değerden satıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/4364) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1994) 

24. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, KDV oranlarında yapılan indirimden hazinenin 
vergi kaybı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4365) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.4.1994) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, gübre fiyatlarına yapılan zamdan sonra 
bazr bayilere eski fiyattan satış yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/4366) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1994) 

26. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TYT Banka ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/4367) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1994) 

Meclis Soruşturması Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını kendisine ve 
yakınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tan
su Çiller hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına iliş
kin Önergesi (9/21) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4,1994) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

; ©_ ; . 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açıyorum. 

IIL-YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; çalışmalara başlıyoruz. 

Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — TBMM Başkanvekili Vefa Tanır Başkanlığında Beyaz Rusya Cumhuriyetini ziyaret ede

cek Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1338) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; okutup, bilgile

rinize sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Vefa Tanır Başkanlığında bir Parlamento heyeti
mizin, Beyaz Rusya Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Birinci Başkan Yardımcısı V. Kuznetsov'un 
resmî davetine icabet etmesi hususu Genel Kurulun 5 Nisan 1994 tarihli 85 inci Birleşiminde ka
rarlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların isimleri Genel Ku
rulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

H. İbrahim Özsoy 
Yılmaz Ovalı 

Mustafa Balcılar 
Ahmet Bilyeli 

Mustafa Baş 
Atilla Hun 

Bülent Atasayan 

Nevzat Ercan 

Afyon 

Bursa 

Eskişehir 
İçel 

İstanbul 
Kars 

Kocaeli 

Sakarya 
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BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk Başkanlığında Fransa'yı ziyaret edecek Parla
mento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1337) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Başkanlığımda bir Parlamento heyetimizin 2-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında, Fransa Millet 
Meclisi Başkammn resmî davetine icabet etmesi hususu Genel Kurulun 12 Nisan 1994 tarihli 88 
inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların isimleri Genel Kurulun 
bilgisine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Muhammet Kaymak Adana 

Ahmef Remzi Hatip Konya 

Osman Özbek Konya • ' 

Ali Kemal Başaran Trabzon 

BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ 

I. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 arkadaşının, Anadolu Ajansını kendisine ve 
yakınlarına dokunmayan gazetecilik dışı bir kuruma dönüştürmek suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Tan
su Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/21) 

BAŞKAN —Bir Meclis soruşturması önergesi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun Anayasanın 133 üncü maddesine aykırı biçimde 
oluşturulması ve bazı çalışanların doğru ve tarafsız habercilik yaptıkları için, Başbakan'ın emri ve 
TRT Genel Müdürünün şantaj kokan ricasıyla işten atılmaları nedeniyle Meclis soruşturması açıl
ması istemidir. 

Olay : Meclis soruşturması isteminin gerekçelerini oluşturan olay aşağıda özetlenmiştir. 

1. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3913 sayılı Kanun ile değiştirilen 133 ün
cü maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: 

"Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelki
şilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır." (Resmî 
Gazete: 10 Temmuz 1993, Sayı 21633, Sayfa 2) 

Anayasanın bu hükmü, Anadolu Ajansının özerkliğini ve yayınlarının tarafsızlığını öngörmek
tedir. Özerklik ve yayınların tarafsızlığı konusunda Anayasanın emredici hükmüne rağmen, Sayın 
Tansu ÇiUer'in Başbakan olmasıyla birlikte, Ajansın Yönetim Kurulunda aksi yönde değişiklik 
yoluna gidilmiş ve özerklik ilkesi açıkça çiğnenmiştir. 
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Anadolu Ajansının halen 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulunun 3 kişisi doğrudan doğruya Hü
kümete bağlıdır ve başta Başbakan olmak üzere en yakınındaki Bakanlarının emir-komutası altın
dadırlar. 

Anadolu Ajansının yayın ve yönetim yetkilerini şahsında toplamış bulunan Yönetim Kumlu 
Başkanı Mehmet Bican, Başbakan Tansu Çiller'in kadrolu basın danışmanıdır. Yönetim Kurulu 
üyelerinden Yusuf Turan Devlet Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın, Ali Abalı da Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin kadrolu basın müşaviridirler. 

Yönetim kurulu çoğunluğunun böylesi bir anlayışla oluşturulması, Anadolu Ajansının Anaya
sada öngörülen özerk ve yayınlarında tarafsız bir haber ajansı olarak çalıştırılmayacağının kanıtı
dır. 

2. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun oluşum biçiminin özerkliği ve yayınlarının tarafsızlı
ğını ne ölçüde bozduğu, bazı muhabirlerin işlerine son verilmesinde yaşanan olaylarla açıkça orta
ya çıkmıştır. 

Ekonomi servisinde çalışan iki muhabirin işine, Başbakan Tansu Çiller istedi diye son veril-. 
mistir. 

5 Nisan günlü ekonomik kararlar konusunda birlikte çalışarak başarılı bir gazetecilik örneği 
veren Emine Çal ile Fatma Orhan Coşkunoğlu'na, basına yansıyan haberlere göre Mehmet Bican 
haber kaynaklarını açıklamaları için ağır baskı yapmış, bundan sonuç alamayınca, işlerine, Yöne
tim Kurulu kararıyla son verilmesini sağlamıştır. Mehmet Bican'ın AA Yönetim Kuruluna bu du
rumu, "Başbakan böyle istiyor" diye aktardığı, muhabirler hakkında AA Yönetim Kurulunun da 
"Ajansı, yazdıkları haber nedeniyle sıkıntıya soktukları" içerikli bir tutanak düzenlediği belirtil
mektedir. 

Bu olay nedeniyle, yılların başarılı gazetecisi ekonomi haberleri Müdürü Nurscl Gürdilek gö
revinden alınarak redaktör yapılırken, (Meydan, 19 Nisan 1994), anılan gazetecilik olayının haber 
kaynağı olduğu kaydedilen DPT'den bir üst düzey bürokrat da Başbakanlıkta pasif bir göreve ataıv 
mıştır. Hemen sonrasında görevine son verilen ekonomi muhabirlerinden birisinin zor durumunun 
istismar edilerek yeniden işe başlatılması dikkat çekicidir. 

Yukarıda özetlenen gelişmeler, muhabirlerin işine son verilmesinde hiçbir objektif ölçüye ri
ayet edilmediğini ve insanların ekmeğiyle keyfî biçimde oynandığını bütün açıklığıyla ortaya koy
maktadır. Yanısıra, önce işten atma gösterisi yapıp sonra da işten atılmayı hiç hak etmeyen insan
ların, lütuf yapılmış gibi, yeniden işe başlatılmalarıyla da, bu keyfiliğin siyasî hatır ölçüsüne var-
dırıldığının kanıtıdır. Anadolu Ajansının, Anayasa gereği özerk ve yayınlarında tarafsız bir kurum 
olmak yerine, insanların ekmek paralarıyla oynanan gazetecilik dışı özel çiftlik biçiminde yöneti
mi, basın özgürlüğüne devlet eliyle indirilmiş ağır bir darbedir. Ajansın, gazetecilerin canları ve öz
gürlükleri pahasına uzun yıllardan beri dünya ölçeğinde özenle koruduğu "haber kaynağının gizli
liği" ilkesinin hiçe sayıldığı bir iş güvencesiz tehdit işletmesine dönüştürülmesi de bu darbenin ol
dukça üzücü bir boyutudur. 

Bir başka ajans muhabiri olan Hülya Karabağlı da, TRT' deki Ateş Hattı ve Gündem adlı 
programlarla ilgili olarak Radyo Televizyon Yüksek Kurulunun hazırladığı ve içeriği itibariyle 
olumsuzluk taşıyan bir raporunu haber yapıp servise sunduğu için işinden olmuştur. 

Haberi gazetelerde okuyan TRT Genel Müdürü Tayfun Akgüner, Mehmet Bican'ı telefonla 
arayarak sitemini bildirmiş ve "Ben senin eşini (Spiker Gülen Bican) ikinci kanaldan birinci kana-
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la aldım. Bu haber yayımlanmamalıydı" demiş ve duruma el koymasını istemiştir. Haberi yazan 
muhabirin işine, bu olay üzerine, son verilmiştir. 

Sonuç ve İstem : Anayasa uyarınca özerk ve yayınlarında tarafsız olması gereken Anadolu 
Ajansı, Başbakan ve Devlet Bakanları basın müşavirlikleri eliyle özel bir Hükümet Çiftliği haline 
dönüştürülmüştür. Atatürk'ün, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurduğu Anadolu 
Ajansı'nı, Anayasa'ya aykırı olarak doğrudan kendisi ve yakınlarının keyfine dokunmayan gazete
cilik dışı bir kuruma dönüştürmesi nedeniyle ve bu eylemi T. G. Kanununun 240 inci maddesine 
uyan Başbakan Tansu Çiller hakkında Anayasanın 98 inci ve 100 üncü maddeleri ile İçtüzük uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Mehmet Sevi gen 
İstanbul 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Engin Güner 
İstanbul 

Haydar Oymak 
Amasya 

Timur Demir 
İzmir 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Sabri Öztürk 
İstanbul 
Fuat Çay 

Hatay 
İstemihan Talay 

İçel 
Gürol Soylu 

İstanbul 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Yavuz Köy men 

Giresun 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Melike Tugay Haşefe 

İstanbul 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Ali Er 
İçel 

Veli Aksoy 
İzmir 

Şerif Bedirlıanoğlu 
Van 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

İbrahim Özdiş 
Adana 

Faik Al tun 
Antalya 

Işın Çelebi . 
İzmir 

M. Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Ahmet Kabil 
Rize 

0 . Mümtaz Soysal 
Ankara 

Emin Kul 
İstanbul 

Hasan Akyol 
Bartın 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yusuf Nam oğlu 
İstanbul 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Uğur Aksöz 
Adana 

Abbas İnceayan 
Bolu 

Hal i t Dumankaya 
İstanbul 

Nevşat Özer 
Muğla 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 100 üncü maddesine göre soruşturma önergesi, verildi
ği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde* Danışma Kurulunca belirtilecek bir günde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülecek ve ona göre bir karara bağlanacaktır. 

Soruşturma önergesi ayrıca bastırılıp sayın üyelere dağıtılacaktır efendim. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev sü
resinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1339) 

BAŞKAN — (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun süre uzatılmasına da
ir bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait Tütün ve Gümrük Depolan ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
üretici birliklerine ait depolarda, geçen 8 yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri orta
ya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek amacıyla Genel Kurulun 14.1.1992 tarihli 25 
inci Birleşiminde kurulan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonumuz çalışmalanm 
tamamlayamadığından, Komisyonun görev süresinin 22.4.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uza
tılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

irfan Demiralp 

(Samsun) Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Efendim bir daha oya sunayım. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Oyladın ya... Reddedildi; daha neyi oylayacaksın? (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Oylandı bitti; reddedildi... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi burada kaldı 2 kişi, 3-5, kişi... 3-5 kişi... 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İki defa oylanmaz! Neyi oyluyorsun?.. Reddedildi... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) —Oylandı ve reddedildi.. Usulsüzlük yapma.... 
BAŞKAN—Tamam efendim... Yani, bir şey yok ki.. 
10/4 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun süre uzatılmasına dair istemini kabul 

edenler..., (ANAP sıralarından "Oyladın, daha neyi oyluyorsun?" sesleri) 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) —Neyi oyluyorsun?.. Usulsüzlük yapıyorsun; iki defa oylama 

olur mu? 
BAŞKAN — Sayalım... Oylamadım canım... 
Arkadaşlar, bir sayar mısınız?.. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)—Sayın Başkan, usulsüzlük yapıyorsun. 
BAŞKAN — Ben şu oylamayı sonuçlandırayım da, size cevap vereceğim. 
Kabul etmeyenler... (ANAP sırajarından "El kaldırmayın" sesleri) 
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Sayın milletvekilleri, yani, bakınız, o kadar, bildiğiniz hakikatlerin aksine fikir beyan ediyor
sunuz ki, "kabul edenler" dedim; saymadan.. (ANAP sıralarından "Kabul edilmedi, 2 defa oylanır 
mı?." sesleri, gürültüler) 

Ne bağırıyorsunuz yahu?! Mecliste mi oturuyorsunuz, başka yerde mi oturuyorsunuz?.. Biraz 
saygılı olun Meclise... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Süre uzatılması istemi kabul edilmiştir efendim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Kabul edilmemiştir... Önceki oylamana göre kabul edilme

miştir. 

BAŞKAN—Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmına geçeceğiz; ancak, dün Merkez Bankası YasaTasansını görüşürken, Ko
misyon tasanyı geriye almıştı. Bize intikal eden bilgilere göre, Komisyon, raporunu bitirmiş, yal
nız, bastınp üyelere dağıtılması için bizden 15 dakika ara vermemizi istediler; Komisyonun bu is
teğini kabul ettik. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1535 

_ ^ — ; — _ _ • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılın» Saati: 16.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

_ .© 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin İkinci oturumunu açıyo
rum. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz sayın milletvekilleri. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçi
yoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/ . — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Baş
bakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11202,1176,11108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerinin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11343) (S. Sayısı: 71) 

BAŞKAN — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)—Sor bakalım; var mı, yok mu?.. 
BAŞKAN —Efendim, yok ; olsa, "burada" der. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) —Sor bakalım! Bakmadan, "yok" diyorsun! 

BAŞKAN—Canım, sizden mi öğreneceğim?!. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) -Benden öğreneceksin tabiî. 

BAŞKAN — Nasıl senden öğreneceğim?! Lütfen yerinizden müdahale etmeyin! 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)-"Komisyon burada mı?" diye sor. 

BAŞKAN — "Yok" diyoruz canım, "Komisyon yok, ertelenmiştir" diyoruz. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)-Nerede?! Hiç bakmıyorsun! 
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BAŞKAN —Çıksın, "ben buradayım" desin. Sizden öğrenemem! Lütfen müdahale etmeyin! 
3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) 
BAŞKAN —Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve 

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon var mı? . 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) -Bak , işte böyle olacak... 
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, lütfen biraz yaşınıza saygı-duyun! 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) -Bırak yaşımı başımı! (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Komisyon yok. , -
Ertelenmiştir. 
4. - İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN- İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarının raporlarının müzakeresine geçiyoruz. 
Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. - Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134) 

BAŞKAN—Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun müzakefesine geçiyo
ruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Millet
vekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) 

BAŞKAN — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdare Teşkilatının Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

• . 7. — // İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/553) (S, 
Sayısı: 391) 

BAŞKAN — İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporla
rının müzakerelerine başlıyoruz. -

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun İki 

Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/355) 
(S. Sayısı: 66) 
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BAŞKAN—Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
ile Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/432) (S. Sayısı: 201) 

BAŞKAN — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

10. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 642) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, 2 nci maddesinden önce yeni bir madde eklenmesine dair önergeyle birlikte, İçtü
züğün 89 uncu maddesine göre"Komisyona geri verilmişti. 

Komisyonun raporu ve metni gelmiştir. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
ANDAN KESKİN (Denizli) - Rapor gelmedi... 

• • t 

BAŞKAN — Gruplara dağıtılmıştır; isteyin, sizede verelim efendim... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Bizde raporu almadık... 
BAŞKAN — Efendim, okutuyorum şimdi... Size de dağıtılıyor... 
Komisyon raporunu okutuyorum... (RP sıralarından "raporda muhalefet şerhleri yok rapor ek

sik" sesleri) 
ANDAN KESKİN (Denizli) — İçtüzüğe göre, dağıtılması lazım gelmez mi Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN —Bakın arkadaşlar, bir şeyi yeniden keşfetmiyoruz; komisyon zaten tasarıyı geri 

almıştı. Şimdi, raporunu düzenlemiştir. Rapor hem gruplara verildi, hem de şimdi burada yeniden 
okutuyorum, 

Buyurun, yavaş okuyun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 12.4.1994 tarihinde yaptığı 46 nci Birleşiminde görüşülüp 
kabul edilmesiyle Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça 642 S. Sayısı olarak bastırılıp dağı
tılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Genel Kurulun 20.4.1994 gün ve 92 nci 
Birleşiminde görüşülmeye başlanmış; ancak, 1 inci maddenin kabulünü takiben yeni bir 2 nci mad
de ilavesini içeren bir önergenin verilmiş olması nedeniyle, konunun daha iyi incelenebilmesini te-
minen, anılan öı >rge ile Komisyonumuz metninin 2 nci ve müteakip maddelerinin İçtüzüğün 89 
uncu maddesi uyarınca Komisyonumuza geri verilmesi talep edilmiştir. Anılan tasarının 2 nci ve 
müteakip maddeleri, yeni 2 nci madde eklenmesini öngören önerge ile birlikte Komisyonumuza ge
ri verilmiştir. 

(1) 642 S. Sayılı Basmayan 20A.1994 tarihli 92 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Yukarıda kısaca özetlenen nedenlerle Komisyonumuza geri verilen önerge ve maddeler, Ko
misyonumuzun 21.4.1994 tarihinde yapılan 49 uncu Birleşiminde, Hükümeti temsilen Devlet Ba
kanı Bekir Sami Daçe Başkanlığında Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı temsilcile
rinin de katılmalarıyla yeniden incelenip görüşülmüştür. 

Genel Kurulda verilen önerge ile tasarıya ilave edilmesi istenen yeni 2 nci madde ile Merkez 
Bankasının; banka sisteminde Türk Lirası ve dövizle ilgili belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve 
fon çekilişlerinin hızlanması halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi kap
samına giren bankalara, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 36 ncı mad
desinin (b) fıkrası kapsamında, bir yıl vade ve azamî öz kaynaklarının üç katıyla sınırlı olmak üze
re, tek imza karşılığında da kredi varilebilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Görüşmelerde; getirilmek istenen düzenlemenin Merkez Bankasının özerkleştirilmesine aykı
rı olduğu, aym zamanda Bankanın temel görevleri ile de bağdaşmayacağı, bu sistemi serbest piya
sa düzeni ile bağdaştırmanın da mümkün olmadığı gibi görüş ve eleştirilerin yanı sıra; bu düzenle
menin, Merkez Bankasının normal sisteminin dışında, ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak bir hü
küm olduğu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartların bunu gerektirdiği, tüm bankacılık siste
mini korumak için getirilmiş bir düzenleme olduğu, ayrıca Merkez Bankasının özerkliğini zedele
yecek bir uygulama olmadığı gibi görüşler de dile getirilmiştir. 

Yapılan bu görüşmeleri takiben, tasarıya yeni 2 nci madde olarak ilavesi öngörülen önerge gö
rüşülerek, haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan bankalara bir yıl vade ve azamî öz kaynak
larının 2 katı ile sınırlı olmak ve Merkez Bankasınca uygun görülecek teminatları alınmak kaydıy
la doğrudan da kredi verilebileceği şeklinde bir değişiklikle yeni 2 nci madde olarak kabul edilmiş, 

Yürürlük ile ilgili 5 inci maddede yer alan "birinci madde" ibaresi 1 ve 2 nci maddeler şeklin
de değiştirilmiş ve 6 ncı madde olarak kabul edilmiş, 

Metne ilave edilen yeni 2 nci madde nedeniyle Komisyonumuz metninin 2, 3 ve 4 üncü mad-
dele'ri ile yürütmeye ilişkin 6 ncı maddesi sırasıyla, 3, 4, 5 ve 7 nci maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

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

İlyas.Aktaş 
(Samsun) ve Komisyon üyeleri 

Muhalefet Şerhi 
T. C. Merkez Bankası Kanununda Değişiklik yapılmasına ilişkin 642 Sıra Sayılı Kanuna 2 nci 

madde eklenmesine karşıyız. 
Getirilmek istenilen 2 ncr madde özetlerbanktrsıstemmde TL. ve Dövrzieirgili belrrstzıikrvir 

güvensizlik oluşması ve para çekişinin hızlanması halinde tüm bankalara Merkez Bankası tarafın
dan bir yıl vade ve âzami özkaynaklarının 2 katı ile sınırlı olmak kaydı ile kredi verilmesini öngör
mektedir. 

Bu hükümetin ve Başbakanın izlediği yanlış ve vukufsuz politikalar sonunda Türk Ekonomi
si felç olmuş ve fasit daireye girmiştir. v 

Bir ülkede, fertlerde güvensizlik ve yarma umutla bakamama olgusu meydana geldiğinde; tüm 
sistem tefessüh etmiş sayılın 

Ekonomide bilgisiz politika uygulamaları, Türk mali sisteminin önemli amaçlarından biri 
olan, Banka sistemine de sirayet edecek bankaların batma noktasına gelmesine neden olmak üze
redir. Durum böyle iken, ülkenin bu hale getirilme sorumluluğu, ana muhalefete ait olmayıp, Hü
kümete ait iken, Merkez Bankasını özerkleştiriyoruz adı altında getirilen yasa, Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisi Genel Kurulunda, görüşülürken, aniden DYP ve SHP, grup başkanvekilleri tarafından 
verilen bir önerge ile, Merkez Bankasıda, batan bankaların kurtarma ameliyesine sokulmak isten
mektedir. 

Bu madde aslında, Merkez Bankasının özerkleştirme konseptinede ters düşmektedir. 
Belirsiz güvensiz duruma düşmüş, kriz geçiren Bankalara uygulanacak muamele ile ilgili ola

rak Bankalar Kanununda ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı görevi alanlarında yapılacak işlemler 
varken ve onlar işletilebilirken, tüm bu nedenlerle, bu maddenin T. C. Merkez Bankası Kanunu
nun maddeleri arasına alınması yersiz görüyoruz. Merkez Bankasına da zarar vereceği endişesini 
taşıyoruz. < 

Bu nedenle, bu Maddeyi benimsemiyor ve muhalif kalabilmeyi saygı ile arz ediyoruz. 
Münür Doğan Ölmeztoprak Selçuk Maruflu 

Malatya İstanbul 
Nevşat Özer Süleyman Hatinoğlu 

Muğla Artvin 

Muhalefet Şerhi 
Getirilen teklifle, dolaylı olarak bazı bankaların kurtarılması öngörülmektedir. Bir taraftan 

ekonominin rasyonel işlemesi için özelleştirmeden, ve bir çok stratejik kamu kurumunun kapatıl
masından ve hazinenin kontrol altına alınmasından bahsedilirken, Merkez bankasına rasyonel işle
meyen bankaları kurtarma yetkisi verilmektedir. 

Bankacılar sistemi güven bunalımı içindedir. Bazı bankaların bankacılık dışında fonksiyonlar 
içinde olduğu ve bankacılık sistemleri çok güven veren ülkelerdekine benzemeyen bir yapı oluş
muştur. 

Bu sebebten dolayı Merkez Bankasının özerkliğini artırıcı, ve Merkez Bankasının özel hukuk 
sistemine tabi olması için düzenlemeler getirilmiştir. Halbuki önerge ile madde 2'de yapılmak is
tenen hususlar çelişkilidir ve neticede bazı bankaların kurtarılması yönünde kullanılacaktır. 

Abdullah Gül Zeki Ergezen Mustafa (İnaldı 
Kayseri Bitlis Konya 

Muhalefet Şerhi 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-

sı'nın 2 nci maddesinin 1211 sayılı Kanun'un 40/II-d bendinde değişikliği öngören düzenlemeye 
aşağıdaki gerekçeyle karşıyız; 

Tasarı, bir .yandan T, C. Merkez Bankası'nın aşamalı olarak Hazineye verdiği avansları, azalt
mayı, öngörenrek T. C. Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırmasına yönelirken T. C. Merkez Ban
kası'nın Hazine'ye verebileceği desteği, kısa vadeli anavsları azaltırken öte yandan da özel banka
ları kurtarma işleri ile donatması, bu durumu reeskont yolu ile smırlamaksızın genişletmesi, T. C. 
Merkez Bankasının temel görevleri ile bağdaşmamaktadır. 

Böyle bir düzenlemeyi "serbest" piyasa düzeni ile de bağdaştırmak mümkün değildir. Hazi-
ne'yi kurtarma işlevinden aşamalı olarak arındırılan T. C. Merkez Bankası'nın, özel bankaların 
kurtarılması ile görevlendirilmesi açık bir tutarsızlıktır. 21.4.1994 

Sinan Yerlikaya Mehmet Alp Nami Çağan 
. Tunceli Kars İstanbul 

Timurçin Savaş Mustafa Yılmaz 
Adana Malatya 
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Muhalefet Şerhi 

Merkez Bankasının özerkleştirilmesi ve hazineye verebileceği avanslara sınırlama getirilmesi 
yerindedir. 

Getirilen 2 nci madde ile bankacılık sektöründe yeni bir panik yaratılacağı, bu madde gereğin
ce işlem yapılan bankaların batmakta olduğu kanaati kamu oyunda yerleşeceği için fayda sağlama
yacaktır. 

Bu şekil tedbirler yerine Bankacılık sektörünü toplu bir değerlendirmeye alınarak, Anayasa 
Mahkemesinin 3911 sayılı kanun hükmünde kararnameyi iptal etmesinden sonra "Bankalar Kanu
nu Sigorta Murakebe Kanunu, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu Devlet Planlama 
Teşkilatı Kanunu, Arsa Ofisi Kanunu" gibi malî piyasalarla yakından ilgili olan kanunların yeni
den Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çıkartılarak veya yeni kanun hükmünde kararneme-
lerle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bakımlardan meselenin topluca ele alınarak köklü gerçekçi 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Ayrıca batan bankalar dahil çalışanların ve tasarruf sahiplerinin de haklarının korunmasını ga
ranti edecek tedbirler de düşünülmelidir. 

Bu konularda hükümetin gecikmeden tedbir alması gerekmektedir. 

Aynı şekilde bir taraftan Merkez Bankasının Hazineye açacağı avans miktarları azaltılırken di
ğer taraftan özel bankaların kurtarılması ve özel banka kuruyoruz diyerek izin almayı başarmış olan 
ayrıcalıklı soyguncu bir azınlığın Merkez Bankasından basılacak paralarla, millet sırtından soygun
larına devam etmesi işine fırsat verilmesinin de izahı yoktur. 

Muharrem Şemsek Koray Aydın 

Çorum Trabzon 

BAŞKAN — Şimdi, yeni 2 nci maddeyi okutuyorum. '• / 

MADDE 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci madde
sinin II nci paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Diğer yetkiler ve görevleri: 

Banka, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması 
halinde, haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü 
maddesine giren bankalara, bu kanunun 36 nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 1 yıl vade ve 
azamî öz kaynakların 2 katı ile sınırlı olmak ve Bankaca uygun görülecek teminatlar alınmak kay-
dryhrdoğrudarrda'kredi verebilir.. 

Bu hüküm gereğince kendisine kredi verilen bankalarla ilgili olarak, Bankalar Kanununun 68 
inci maddesinin 4, 5 ve 6 nci bendi hükümleri, T. C. Merkez Bankası için de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, AnavatanPartisi Grubu adına, Sayın Korkmazcan; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli mil-

4etv€killi-arkadaşlanmriki-günden beri, yasama meclislerinde pek mutat olmayan bir usulle bir ka
nun çıkarmaya çalışıyoruz. Yasama meclislerinde, kanunlar, ya milletvekillerinin teklifleriyle ve
ya hükümetlerin tasarılarıyla başlayan bir süreç olarak gerçekleşir ve tasanlar ilgili komisyonlarda 
görüşülüp olgunlaştırıldıktan ve -komisyonlarda- gerekirse teknik devlet kuruluşlarının bilgileri de
ğerlendirildikten sonra rapora bağlanır ve Genel Kurula gelir. 
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Dün yaşanan olayı biliyorsunuz... Bir önerge geldi; kanun metninde yok, kanun tasarısının 
metniyle genel havası itibariyle de bağdaşmayan bir metin. Bu metnin sahibi de yok; çünkü, Ba
kanlar Kurulunu temsil eden koltukta oturan Sayın Bakan, "bu kanun metninin Merkez Bankası yö
netimince hazırlandığını" ifade etti; bu, tutanaklara geçti. 

Merkez Bankası yönetiminin hazırladığı kanun tasarısı komisyonlarda görüşülmüş... 

TARHAN TAYAN (Bursa) — Taslak?.. Bakanlar Kurulundan geçtikten sonra tasan olur. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - Taslak değil... Taslak komisyonda görüşülmez. Ba

kanlar Kurulundan geçmiş, tasarı haline gelmişse, bakamn ona tam sahip çıkması lazımdı. Bakan, 
burada ona sahip çıkamadı. Taslak değil; tasarı olarak, âdeta Merkez Bankası yönetimince hazır
lanmış gibi tutanaklara geçti. Öncelikle bu gerçeği bir kabul edelim. 

TARHAN TAYAN (Bursa)—Ham ve kuru bir demagoji. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Daha sonra, Sayın Bakan, bu önergenin de aynı 
usullerle geldiğini; yani, önergede, Hükümetçe henüz kavranılamayan birtakım usuller olduğunu 
ifade etti. Komisyonun da bu önergenin mahiyetini kavrayamamış olduğu belli ki, Komisyon, 
önergeyi Meclis Genel Kurulundan alıp tekrar görüşme ihtiyacanı duydu. Sabahtan beri de bu be
lirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu, aslında, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu kri
tik ortamda Hükümete ve Hükümetin birlikte çalıştığı kurumlara olan güven yönünden gerçekten 
olmaması gereken bir durumdu. 

Türkiye'de birçok kurumların güvenilirlik yönünden öncelikleri sıralansa, bunun bir numara
sı belki Merkez Bankası olacak. Hele içinde bulunduğumuz ortamda, Merkez Bankasının davranış
ları daha da dikkatli bir tarzda -hem yurt içinde hem de yurt dışında- değerlendirilmektedir. Bu de
ğerlendirmeler karşısında, Merkez Bankasının, bir kanun tasarısının yasalaşabilmesi bakımından 
işin içine karıştırılması ve burada sınıfta kalması, maalesef, bugünkü bunalımdan kurtulma çalış
malarına hiçbir katkı sağlamamıştır; tam aksine, Hükümete ve Hükümetin ekonomi yönetimine du
yulan güveni çok daha büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. 

Düşününüz, bir Merkez Bankası yönetimi, bir kanun tasarısı hazırlıyor; o tasanda, bugün için
de bulunduğumuz şartları hiç düşünemiyor; bu tasan Bakanlar Kuruluna sunulduğunda bunu göre
miyor; Bakanlar Kurulunda imzalanıp tasarı haline geldiğinde fark edemiyor; Komisyondaki 
müzakereler sırasında da ihtiyaçları ve öncelikleri bilemiyor; mesele Genel Kurulda müzakere edi
lirken ortaya çıkıp, "bizim şöyle de bir düzenlemeye ihtiyacımız vardı; bu düzenleme yapılmazsa 
Türkiye'de ekonomik bunalım derinleşir" gerekçesiyle ortaya çıkıyor... Böyle bir Merkez Bankası 
yönetimine güven duyulabilir mi?! 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunun bugünkü müzakerelerine katıldım. Ko
misyondaki arkadaşlarımızın bazıları, bu önergeyi "korsan önerge" olarak nitelendirdiler; hem de 
iktidar partisi milletvekilleri "korsan önerge" olarak ortaya koydular. Düşününüz, bir ülkenin Mer
kez Bankası, korsan önergeyle Meclisi yanlış bir yola sevk etmeye çalışıyor, Meclisi Genel Kuru
lu tarafından âdeta suçüstü yakalanıyor ve önergeyle birlikte bunlar Komisyona geri gönderiliyor... 
Bu, içinde bulunduğumuz şartları gerçekten ağırlaştıran bir durumdur. . 

TARHAN TAYAN (Bursa) — Önergenin sahibi benim! Neden "korsan" diyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, rica ediyorum, lütfen... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Tayan, bu önergenin sahibinin siz olmadığı

nı hepimiz biliyoruz. Bu önerge size imzalatıldı. Bu önergenin ne olduğunu şu anda dahi bilmiyor
sunuz... 
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TARHAN TAYAN (Bursa) — Önergede benim imzam var. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —İspat edeceğim ve ispat etmeden de bu kürsüden in
meyeceğim. (DYP sıralarından gürültüler) 

TARHAN TAYAN (Bursa)—Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun!.. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar!.. Lütfen!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Altına imza attığınız önergenin ne olduğunu siz bil
miyorsunuz. 

BAŞKAN - Sayın Tayan, lütfen... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Bilseydiniz, değerli arkadaşlarım, dün Komisyona 
iade edilmesine itiraz ederdiniz ve önergenize de sahip çıkardınız. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, tüm arkadaşlarımız, imzaladıkları önergeyi anlar efendim! 
Lütfen birbirimizi itham etmeyelim... 

M. RAUF ERTEKİN ( Kütahya) — Sayın Başkan, müdahale etmeyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, önergenin korsan önerge oldu
ğu nitelemesi bana ait değil, bir iktidar partisi milletvekiline ait. Eğer önergenizin takipçisi olsay
dınız, en azından, benim gibi, Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri izlerdiniz, kimin tara
fından "korsan" ilan edildiğini de öğrenirdiniz... 

TARHAN TAYAN (Bursa) — Arkadaşlarım tarafından takip edildi. 
BAŞKAN—Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Sayın Tayan, önergenizde ne diyorsunuz; bakın: 
"Bşhka sisteminde Türk Lirası ve dövizle ilgili belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekiliş
lerinin hızlanması halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine giren banka
lara -elyazası ile devam ediyor- bu Kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamında..." diyor. 
Yani, bu önergeye göre, Bankalar Kanununda 36 ncı madde var, o 36 ncı maddenin de (b) fıkrası 
var. öyle mi Sayın Tayan? !. Öyle mi, değil mi; cevap verin! 

BAŞKAN - Efendim, lütfen!.. 

Sayın Tayan, cevap vermeyiniz efendim. 

Sayın Korkmazcan, Genel Kurula hitap edin lütfen! Siz verdiğiniz önergeleri anlamadan mı 
imzalıyorsunuz?! Birbirimizi itham etmeyelim lütfen 

ALİ ER (İçel) — Sen mi müdafaa ediyorsun Sayın Başkan?! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Ben anlamadan önerge imzalamam değerli Başkan. 

BAŞKAN — Sizin kabul edemeyeceğiniz bir olayla başkalarını niye itham ediyorsunuz?! Ol
maz!.. Rica ediyorum... Lütfen... (ANAP sıralarından gürültüler) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Ben bir şeyle itham edildim. Sayın Tayan, "Bu öner
ge benim önergemdir. Siz, bu önergenin korsan önerge olduğunu nasıl iddia edersiniz?" dedi. Ben 
de cevaben diyorum ki, siz bu önergeyi okumadan imzalamışsınız ve onu ispata çalışıyorum. Na-
sılispat ediyorum?.. "Bankalar Kanununda 36 ncı madde var. Bu 36 ncı maddenin (b) fıkrası var 
mı, yok mu?" diye soruyorum; ama siz cevap veriyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitaben konuşun, lütfen!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Tamam, Genel Kurula konuşuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Bankalar Kanununun 36 ncı maddesinde "(b) fıkrası" diye bir fıkra yok
tur; Bankalar Kanununun 36 ncı maddesinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bentler vardır. Mer
kez Bankası yönetiminiz size neler yaptırıyor; farkında değilsiniz. Bankalar Kanununun 36 ncı 
maddesini dahi bilmeyen bir Merkez Bankasının hazırladığı taslağı imzalıyorsunuz, "kanun tasarı
sı" diye Yüce Meclisin huzuruna getiriyorsunuz... Meclisle alay etmeye hakkınız yok; gruplar ola
rak alay etmeye hakkınız yok, komisyon olarak alay etmeye hakkınız yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Bankalar Kanu
nu değil, Merkez Bankası Kanunu;dikkatli oku! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)-Ben dikkatli okuyorum.,. 
Bakın, Sayın Başkan... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) -Dikatli oku! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) -Dinleyin ama!.. 

"Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine giren bankalara ve bu kanunun 36 ncı maddesine..." 
deniyor. "Bankalar Kanunu" diye başlıyor... O zaman, Türkçenizi düzeltin... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Korkmazcan, bu bir... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - B u kanun, Mer
kez Bankası Kanunu. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Sayın Başkan, Türkçenizi düzeltin; yazmasını bil
miyorsunuz; yazılan metinleri gözü kapalı imzalamak görevinizi yapmanız anlamına gelmez. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Gelir, gelir; sen 
de anlayışını düzelt. 

• HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla yapılmak istenen' 
ortada. Bankaların bazıları, birtakım zora düşmüş bankalar, birtakım siyasîler hiçbir siyasî sorum
luluk almadan, kamuoyu önünde, tarih önünde sorumluluk almadan, maaşlı bürokratların imzala
rıyla kurtarılmaya çalışılıyor. 

Bizim bankacılık sistemimizde, bir bankanın işlerinin kötüye gittiği tespit edilirse, orada dahi 
hükümetin müdahale yetkisi var. Bu, Bankalar Kanununun müteaddit maddelerinde -mesela 65 in
ci madde- var. Banka, 68 inci madde kapsamına girerse, orada Bakanlar Kurulunun devreye girme 
mecburiyeti var. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Cümlenizi tamamlamanız için 1 dakika süre daha veriyorum efendim; rica edi

yorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Bankacılık sisteminde, bir bankanın malî bünyesi
nin kötüye gittiğine dair emareler belirdiğinde dahi Hükümet müdahale edecek; ama, bir bankanın 
Merkez Bankası kanalıyla kurtarılması zaruretini doğuran olağanüstü bir durum ortaya çıktığında 
Hükümet ortalıkta görünmcyecek (!) Böyle bir siyasî sorumluluk anlayışı nasıl ortaya konulabilir 
ve siyasî sorumluluktan böylesine korkan bir hükümetle bu kritik dönem nasıl aşılabilir değerli ar
kadaşlarım?.. 

Önümüzdeki metnin gerekçesi ortada: "Olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa, yani banka sis
teminde Türk Lirası ve dövizle ilgili belirsizlikler, güvensizlikler oluşursa ve fon çekişlerinde hız
lanma olursa..." diyoruz. Yani, bu maddenin uygulanacağı haller, bu haller. Peki. Bu haller, banka
ların malî bünyesinde... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Meclisin iki gündür uğraştığı bir konuda, biraz mü
samahanıza sığınıyorum; meseleyi tamamlamaya çalışıyorum... 

BAŞKAN — Efendim, yalnız, sizin elinizdeki madde metni Komisyondan gelen metin değil. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Sayın Başkan, aynı gerekçe; farketmiyor... 

BAŞKAN — Değil, değil; biraz daha değişik. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Komisyondan gelen metin de yanımda; bu gerekçe
ler aynıdır. 

"Banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması, fon çekilişlerinin hızlanması halinde..." 
deniyor. Yani, olağanüstü bir durum meydana gelmesi halinde, bu maddedeki durum işleme konu
lacak. 

Diyorum ki, acaba bu haller, bir bankanın malî bünyesinde sıkıntılar doğması, mesela öz kay
naklarında azalma olması veya bankanın usulsüz bazı krediler verdiği yolunda kamuoyunda bazı 
dedikoduların çıkması halinden daha mı az vahimdir ki, siz buraya siyasî sorumluları sokmuyorsu
nuz? Öbür hallerde, Bankacılık kanunu, ilgili bakanı ve Bakanlar Kurulunu devrede tutuyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, rica ediyorum... Lütfen bitirir misiniz.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Sayın Başkanım, benim son sözüm şudur: Meclis, 
bu kanun tasarısı vesilesiyle, maalesef, küçük düşürülmüştür. Yasama Organına, hiçbir bürokratın, 
hiçbir kuruluşun -bu, Merkez Bankası da olsa- böyle oyunlar oynamaya hakkı yoktur. Bir kanun 
tasarısı, taslağı hazırlayacaklarsa, dosdoğru hazırlasınlar, gerekçelerini açıkça koysunlar, Komis
yonda işlerini bitirsinler ve buraya korsan önergeler sokmaya kalkışmasınlar. Bir ülkede, Yasama 
Meclisine korsan önerge sokma cesaretini ve cüretini gösteren bir Merkez Bankası yönetimine hiç 
kimse güvenemez. Onun için, Merkez Bankası yönetiminin, istifa etmedikçe, bugünkü bunalımda 
hiçbir olumlu katkısı olamayacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Hiçbir kuruluş Meclisi küçük düşüremez; onu belirteyim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Daha nasıl düşürecek?! 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullah Gül; buyurun efendim. 

Süreniz 10 dakika. 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dün
den beri burada yaşanan olaylar, aslında bir usul hatasından, daha doğrusu Meclisi pek fazla ciddî
ye almadan yapılan işlerden kaynaklandı. Eğer bu önerge burada verilmemiş olsaydı ve daha önce 
Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilip, orada bu kanun tasarısının içerisinde yer alsaydı ve orada tar-
tışılsaydı, tabiî ki, bunların hiçbirisi olmayacaktı. Bu durum, İktidar için, Hükümet için tabiî ki bü
yük bir zafiyet örneği. Getirilen bazı tedbirleri burada devamlı olarak tenkit ederken, bu tenkitleri
mizin esas noktasının güvensizlik ve güven duymamamız olduğunun altını çizmiştik. Geldiğimiz 
bu noktada, nasıl haklı olduğumuz bir kez daha görüldü. 
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Biraz önce konuşan arkadaşımız, detaylı olarak usuldeki hataları izah ettiği için bu konuya tek
rar girmeyeceğim; fakat, bu tasarının bu maddesiyle getirilmek istenen şey nedir; bundan hiç bah
sedilmedi; hep usul hatası ve yanlışlıklar üzerinde duruldu. 

Aslında yanlışlığın olduğunu ve buna hepimizin, İktidara mensup arkadaşlarımızın da tepki 
gösterdiğini biliyoruz. Onun için, bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunda bunlar düzeltilmeye çalı
şıldı, en azından usul yönünden. Fakat, yapılan değişiklikte meselenin özü nedir ; bundan bahse
dilmedi. Biraz önce konuşan arkadaşım da bundan bahsetmedi. Onun için ben bundan bahsedece
ğim. 

Aslında, bununla yapılan şey, bir banka kurtarma operasyonudur ve Hükümetin getirdiği şu 
genel ekonomik yaklaşıma da terstir. Bir taraftan, özelleştirme istenirken; bir taraftan, artık hazine
nin ve kamunun bazı şeyleri sunî olarak desteklemesinin yanlış olduğu iddia edilirken; diğer taraf
tan, Merkez Bankası devreye sokularak batmakta olan bazı bankalar kurtarılmaya çalışılıyor... Bu, 
başka cümlelerle de ifade edilebilir; fakat böyle kritik bir konuda sansasyona vesile olmamak için, 
doğrusu ben, biraz daha temkinli konuşuyorum. Hatta bugün, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapı
lan gizli oturum bile çok yanlıştı ve lüzumsuz paniklere sebep olacak bir olaydı bence. 

Şimdi, burada ne yapılmak isteniyor?.. Burada, bazı bankalar, "ben sıkantıya düştüm" diyerek 
Merkez Bankasına gelecekler ve "bana avans ver, bana yardım" et diyecekler; bunun karşılığında 
da bazı kâğıtları, bazı çekleri, bazı senetleri verecekler. O imza meselesinin de, burada, doğru dü
rüst anlaşılmadığını aslında hepimiz biliyoruz. 

Burada yapılan şey neydi?.. "Üç imza yerine tek imza" denirken, çeklerin, senetlerin ve diğer 
kâğıtların -birbirleriyle müteselsil kefil olma şartını devreden çıkararak- tek başına bir imzayla ol
ması. Burada, ister istemez, hatır senetlerinin, anlaşmalı bazı imzaların, çeklerin, senetlerin devre
ye girdiği böylelikle de, bankaların kurtarılmasının siz konusu olduğu bir tasarı bu. 

Buna haklı olarak hepimiz karşı çıktık. Çünkü, bir taraftan, devletin stratejik önemdeki bazı 
kurumlarını bile kapatmanın gerekliliğini izah ediyorsunuz; ama, öbür taraftan da, bakıyorsunuz, 
bazı bankaları kurtarmayı hedefliyorsunuz... Aslında, Türkiye'de bankacılık sistemi çok sulanmış
tır. dünyanın birçok ülkesindeki muhafazakâr bankacılık sistemine baktığınızda, hiçbirinde bu tip 
şeyler yoktur. 

Şimdi, Hükümet şöyle bir şeyle geliyor karşımıza: diyor ki, "insanlar bankalara aniden hücum 
etse, paralarını çekse, banka sıkıntıda kalır." Bu, Amerika için de geçerlidir, dünyanın en konser-
vatif bankacılığın olduğu Lüksemburg için de, İngiltere için de geçerlidir, tabiî ki, bunlar Türkiye 
için de geçerlidir; ama, bunu ileri süremezsiniz. 

Burada mesele nedir?,. Burada mesele, açıkça bazı bankaların kurtarılmasıdır. Bu batan ban
kalarda da -herkesin bildiği gibi- devletin, kamunun parası batmaktadır. Çünkü, özel kurumlar, özel 
bankalar, istihbaratlarıyla tüm bunları daha önceden izlemekteler ve hangi bankanın gitmek üzere 
olduğunu bildikleri için paralarını çekmekteler. Parasını çekmeyen ise, sadece devlettir ve kamu
dur. Dolayısıyla, şu iki gün içinde batan bankalarda da, daha önce batan bankalarda da, batan, hep 
milletin parasıdır. Şirndi, bütün bunları gözönüne alarak, bundan sonra da olacak olaylarda aynı 
şeylere fırsat vermemek için, bunun çıkmaması gerekir. 

Türkiye'de belki en az politize olmuş kurum Merkez Bankasıdır. Dolayısıyla, burada Merkez 
Bankasını değil, burada aslında siyasî sorumluluğu olan hükümeti ve ilgili bakanları suçlamak zo
rundayız; çünkü, mesuliyet onların üzerindedir, tasarıyı onlar getirmektedir ve Ancak onlar Mer
kez Bankasının önerisini reddedebilirler veya şöyle yap diyebilirler. 
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Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, Plan ve bütçe Komisyonunda münakaşalar olmuş; ama, 
tasarının dünkü şekliyle çıkamayacağı anlaşılınca, mesele karşınıza biraz kamufle edilerek getiril
miştir. Burada tek yapılan şey şudur: Bankaların öz sermayesinin üç katına kadar olan miktar iki 
kata indirilmiştir; ama, onun dışında getirilen değişiklikle, tek imzalı kâğıtlar yerine, Merkez Ban
kasının uygun göreceği teminatlar alınmak suretiyle..." denilerek, Merkez Bankası da işin içine bu
laştırılmaya çalışılmaktadır. Hükümet siyasî sorumluluktan kaçarak, araya bürokratları ve Merkez 
Bankasını sokmuş, böylece onların da daha fazla politize olmasına sebep olacak yeni bir metinle 
gelmiştir. . 

Bu bakımdan bizim görüşümüz şudur: Eğer bu tasarı bu haliyle çıkarsa, göreceksiniz, isteye
rek veya istemeyerek, birçok kurtarma operasyonlarına girilecektir. Bir taraftan Karabük Demir-
Çelik İşletmelerinin neden kapatılması gerektiğini halka izah ederken, diğer taraftan da, sahipleri
nin kim olduğunu daha sonra ortaya çıkacak birçok bankanın kurtarılmasına yol açacaksınız. De
diğim gibi, bu tutum, hem Hükümetin genel ekonomik yaklaşımına ters düşmektedir hem de "Mer
kez Bankasını özelleştirelim, özel hukuk hükümlerine göre hareket etsin" diye yaptığımız değişik
liklere ters düşecektir. 

Arz ettiğim hususlar, Partimizin bu konudaki görüşleridir. Umuyorum ki, sağduyu hâkim ola
cak ve gereken yapılacaktır. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gül 

SHP Grubu adına, Sayın Nami Çağan; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA NAMİ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Ben tartıştığımız kanun tasarısıyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda "Korsan" deyi

mini kullandım; fakat, o deyimi şöyle kullandım, onun anlamı şudur: Eğer bir yasanın özüne ya
bancı bir düzenleme o tasarının içine girmişse, ona "korsan hüküm" diyoruz. Yoksa, korsanlıkla ta
şırının içine sokulmuş hüküm anlamında kullanmadım, önce onu belirtmek istiyorum. Neden bu 
deyimi kullandım, biraz daha açayım... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Grup da böyle düşünüyor mu acaba?! 
NAMİ ÇAĞAN (Denizli) —Biz, aylardır, Merkez Bankasının özerkliğini tartışıyoruz, Merkez 

Bankası özerk olmalı diyoruz ve onunla ilgili ortaya bir yasa tasarısı çıktı; son derece olumlu bir 
yasa tasarısı ve aşamalı olarak, yıllara yayılarak Merkez Bankasının Hazineye kısa vadeli avansla
rı, bütçe giderlerinin yüzdesi olarak azaltılıyor. Bunu destekliyoruz; bu, Türkiye'nin ihtiyaç duy
duğu bir düzenlemedir, hükümetleri frenleyen bir düzenlemedir; bu tasarıyla, Merkez Bankasının 
Hazineyi kurtarma görevi bir anlamda kısıtlanıyor; bu, doğru bir düzenlemedir. Fakat, burada Ha
zineyi kurtarma görevi kısıtlanırken, zor durumdaki bankaları kurtarma görevi yüklenmesi, bence, 
bir çelişki oluşturuyor. Kişisel görüşüm odur... (ANAP sıralarından alkışlar) Ayrıca, ben bunu, si
yasî sorumluluk kavramıyla da bağdaştıramıyorum; çünkü... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Çağan, bu, kişisel görüşünüz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Hayır efendim Grup görüşü. 
NAMİ ÇAĞAN (Devamla) — Grup adına konuşuyorum efendim. 
Siyasî sorumluluk kavramı burada çok önem kazanıyor; çünkü, Merkez Bankası bürokratları

nın bu şekilde bir işleme girmesi, siyasî sorumluluğu gerektirir. Siyasî sorumluluğu bürokrata yük
lemeyi uygun görmediğimizi belirtmek istiyorum. 
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.Bir siyasî otoritenin ki, kanımızca -Plan ve Bütçe komisyonunda verdiğimiz önergede ya da 
temennide de bunu belirtmiştik - bir Bakanlar Kurulu kararının mutlaka böyle bir operasyona ek
lenmesini uygun ve gerekli bulduğumuzu belirttik, 

Bu bakımdan, şimdi önerge de hazırladık bu konuda. Bu önerge kabul edilirse sorun kalmaya
cak ortada. Merkez Bankası bürokratlarına bu kadar ağır bir sorumluluğu yüklemeyi de uygun bul
madığımız için, bunu, bir siyasî sorumluluğa, Bakanlar Kuruluna bağlayarak, önerge haline getir
dik. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağan. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Şahsı adına, Sayın Taner, buyurun efendim. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sizin talebiniz de var efendim; tamam... 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, benim de yazılı müracaatım vardı. 

BAŞKAN - Sayın Hacaloğlu, siz üçüncü sıradasınız. . 

Sayın Taner, konuşma süreniz 5 dakika efendim; buyurun. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dün akşam, yapılan yan
lışlık son anda fark edilerek, tasarı Plan ve Bütçe Komisyonuna geri çekilmiş ve bugün, Plan ve 
bütçe Komisyonunda bu mesele uzun uzun tartışılmıştır. 

Siyasî açıdan, Nami beyin söylediği doğrudur, bu açıdan da bakabilirsiniz; ama, öte taraftan, 
ekonominin şu günlerde bir yangın içerisinde olduğu da bir vakıadır; yani, bankaların zorlandığı; 
bankalardan gerek döviz gerekse Türk Lirası mevduatının kaçtığı hepinizin malumudur; gazete
ler sayfa sayfa yazmaktadır. 

Şimdi, böyle bir ortamda, devletin, Hükümetin herhalde bu duruma seyirci kalmasını bekle
meniz mümkün değildir. Böyle durumda, devletin elinde, hükümetlerin elinde, müdahale edecek 
çeşitli silahların olması lazımdır. 

İşte, bu silahlardan birini verebilmek için, tasarıya bu madde getirilmiştir. Yanlışı, bu madde
nin dün akşamki getiriliş şeklidir; yani," acaba, biz bunu, çaktırmadan, sessizce kaçırabilir miyiz" 
yaklaşımıdır; yanlış budur; ama, doğrusu, bu maddenin burada olmasıdır. 

Bununla beraber, bir başka yanlışı daha vardır: dünyadaki ileri ülkelerin merkez bankalarına 
baktığınız zaman, hiçbir merkez bankasının kanununda böyle bir madde yoktur; çünkü, o merkez 
bankaları zaten özerktir, özerk olarak görevi yaptıkları için, o ülkelerin ekonomileri zaten bu saf
haya gelmez; ama, Türkiye'de farklı bir durum var. Türkiye'deki farklı durum şudur: Maalesef bu
gün ekonomi öyle bir hale gelmiştir ki, Hazine kısa avans limitini sonuna kadar kullandığı için, li
kiditesi elinden kaçan bankalar, Merkez bankasına dönüp, "bize mevduat munzamlarımızı verin" 
dediği zaman, onu bıraktıktan sonra, "teminat karşılığı" dedikleri ve devletten aldıkları hazine kâ
ğıdını "geri veriyoruz, bize paramızı verin" dedikleri zaman, Merkez Bankasının bunu verecek du
rumu yoktur; çünkü, Merkez Bankası bu parayı hazine adına almıştır, hazinenin bunu verecek im
kânı yoktur, kısa vadeli avansı doludur, çünkü kitlenmiştir. 

İşte bu madde, buraya yardımcı olan bir maddedir. Bu maddeyi, geçici madde olarak koyabi-
rilsiniz. kanaatimce, burada önemli olan, bu maddenin çıkartılmasıdır, buna destek verilmesi lazım
dır; ama, bir eksikliği vardır. İşte, o eksikliği Nami Bey söylemiştir; ben de defalarca, yukarıda arz 
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etmeye, ifade etmeye çalıştım; o da şudur: anayasanın 119 uncu maddesi olağanüstü durumlarda 
Cumhurbaşkanına nasıl bir görev veriyorsa, bu madde de olağanüstü durumlarda Merkez Bankası
na görev veren bir madde haline gelmiştir, sormak lazım; siyasî otoriteyi aşarak, bir kuruma, böy
le bir görev verebilir misiniz; veremezsiniz; yani, siyasî otorite bu hakkından feragat edemez. O za
man, yapılacak nedir; bu maddenin içerisine ilave edilecek olan bir cümledir ve bu cümleyi defa
larca söyledik ve dedik ki, gelin, şöyle yapın: "banka Meclisinin önerisi, Hazineden sorumlu baka
nın teklifi ve başbakanın onayıyla" diye aynen bu madde verilsin; ama, taşın altına da parmağı so
kulsun. 

Şimdi, aslında bunun gerçeği şudur: Gerçeği, burada hükümettir, bakanlar Kuruludur; ama, bir 
koalisyon Hükümetinin, hele bugünkü gibi çalışmayan bir koalisyon hükümetinin olduğu bir dö
nemde... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Nasıl çalışmıyor?! 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Başbakan yetmektedir!... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Başbakan yetmektedir, onun için "başbakan" diyoruz; ben, 
memleketimi düşündüğüm için "başbakan" diyorum; yoksa, hakkı olan, Bakanlar Kuruludur; ama, 
Bakanlar Kurulu böyle bir maddeyi çalıştırırken, başka bir maddedeki durumu pazarlık haline ge
tirecektir; koalisyonların sıkıntısı budur; ama, Türkiye bugün bu sıkıntıda, bu yangında olurken, o 
sıkıntıyı çözebilmek için her şeye evet demek zorunda kalacaktır. Türkiye bu hale mi gelecektir? 
yani, burada sorumluluk müteselsildir; sadece Doğru Yol Partisinin sorumluluğu altında kalamaz 
bu ekonomi. Bu ekonomiden, aynı derecede, SHP de sorumludur; ama, SHP'nin sorumluluğu or
tada yoktur. Ortada olmayınca; SHP işine geldiği zaman sağa kaçmaktadır, işine geldiği zaman so
luna kaçmaktadır, işine geldiği zaman da bir araya gelmektedir. Peki, bu güzelim ülkemize ne olu
yor?! Yani, bu bankalar böyle iki günde mi battı beyefendiler?! İstirham ediyorum... Bu devletin 
hazinesi, bu devletin Merkez Bankası, bankaların bu duruma geldiğini bilmiyor muydu?! Peki, ni
ye müdahale edemedi; elinde imkân olmadığı için müdahale edemedi. 

Sayın milletvekilleri, bakın, bunu siyasî işlem haline getirmeyin. Bunu, burada, o veya bu şe
kilde reddetmekle kimse bir siyasî prim kazanamaz; Türkiye kaybeder Birileri siyasî prim kazan
dığını zanneder; ama, burada meselenin aslı şudur: Bu madde, bu merkez Bankası Kanununda yer 
almamalıdır; almamalıdır ama, Türkiye bugün yanmaktadır. Yanmaktaysa, buraya bir kova su dö
keceğiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakikalık ek süre veriyorum efendim sözünüzü tamamlamak için. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
İşte bu madde de, o bir kova sudur. Eğer o bir kova suyu dökeceksek, buna yardımcı olmak 

lazımdır; ama "nasıl yardımcı olacağız" denildiği zaman da, işte o zaman, bize göre, siyasî otori
tenin de bu işe ortak olması şartı ortaya çıkmıştır. 

Bizim yukarıda verdiğimiz ve reddedilen önergemiz şöyleydi: Bu siyasî Hükümetin ortakları
nın bu işi yapamayacağını biliyoruz; onun için dedik ki, "bakanın teklifi üzerine başbakanın ona
yıyla olsun ki, yangının üzerine su dökülsün." Ama, diğer arkadaşlarımız dediler ki: "bakanlar Ku
rulu..." O da bir tekliftir. Bana göre ikisi de iyidir, ikisinin içerisinden ehvenişeri seçmek lazımdır. 
Maalesef Türkiye öyle hale gelmiştir ki, bizler, en iyisiyle değil, artık ehvenişeri seçebilme zorluk
larıyla karşı karşıya kalmışızdır! 

Yüce meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Sayın Selçuk Maruflu, buyurun efendim. Süreniz 5 dakikadır. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli bir ko
nuyla karşı karşıyayız. Dün buraya getirilen merkez bankası Yasasında değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Kasarısıyla, Merkez Bankasının özerk hale getirilmesi ve Merkez Bankasının Hazineye 
açtığı kısa vadeli avansların belli bir sürede indirilmesi öngörülüyordu ve genel itibariyle dedik ki, 
"hükümetin yanlış politikasıdır, Aslında, işi bilen, bilgili başbakanlar, Merkez Bankasımn bu 
avanslarına müracaat etmezler; ama, hükümet kendisini bağlamak istiyor, hatta kendisinden sonra 
gelen hükümetleri bağlamak istiyor." Bu geçecekken, birden bire, tasarıya bir madde ilavesi öner
gesi geldi, eklenmesi istenen bu maddenin buraya alelacele getirilmesi fevkalade manidar. 

Bildiğiniz gibi, bu kanun maddesine yapılan itirazlar sonucunda, bugün sabahleyin, saat 
11.00'den beri, Plan ve Bütçe Komisyonu bu maddeyi görüştü. Hatta, bir ara, kapalı görüşme ka
rarı alındı ki, bu, bana göre yanlıştı; her şeyin basının huzurunda cereyan etmesi lazım, herkes ne 
oluyor bilsin. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, hadise şu: Bu başbakanın ve bu hükümetin uyguladığı yanlış politi
kalar sonucunda, malî sistemin en önemli unsurları olan bankalar yara almıştır ve öğrendiğimize 
göre, batan 2 bankadan sonra, daha birçok bakanın sırada olduğu söylenmektedir, bugün, biz bura
da, bu çatı altında oturuyoruz; ama, İstanbul'da kıyametler kopmaktadır; banka şubelerinin önün
de kuyruklar vardır. 

Şimdi, bu vaziyette, hükümet çaresiz... Zaten bakın, bundan yarım saat evvel Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüştüğümüz metin, ne imza var ne bir şey var, alt alta maddeler yazılmak sure
tiyle alelacele buraya getirilmiştir, dünkü maddeden değişik olarak, özkaynaklarm üç katına kadar 
olan miktar iki katına indirilmiştir, bir de "merkez bankasının uygun göreceği teminatlar alınmak 
şartıyla" denilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, burada ben, izan sahibi, vicdan sahibi milletvekillerimize hitap etmek isti
yorum: Bu maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir, aksi halde, rivayetler çok deği
şiktir; yüksek dereceli bir bürokratımızın bir yakınının başında olduğu bir bankamn bile kurtarıl
mak istendiği söylenmektedir. Yüce meclisin bu rivayetlere alet olması düşünülmemelidir; çünkü, 
bir yanlışa, biz, Anamuhalefet Partisi olarak katılamayız, katılmıyoruz; ama, sizlerin de buna ka
tılmamanızı istirham ediyorum. Çünkü, bunun altında çok başka şeyler yatmaktadır. Merkez Ban
kası gibi, ülkenin gözbebeği olan, finans sisteminin bir numaralı bankasının bu sorumluluk altına 
sokulması ve Hükümeti de devre dışı bırakarak, bürokratların inisiyatifi altına bırakılması, tama-
miyle yanlış bir uygulama olacaktır. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Özerkse, Hükümet nasıl karışır?! 
BAŞKAN — Sayın Saraçlar, lütfen müdahale etmeyiniz. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) - İşte bu özerkliğe de karşıdır. 
Peki, daha sonraki 5 inci maddede, 6 ncı maddede "başbakan ile Merkez bankası başkanı, 

avansların faizlerini beraber kararlaştırır" diyorsunuz; orada özerklik var mı?!. 
Değerli arkadaşlar, bakın, o bakımdan, alelacele gelen bütün bu tekliflerden kaçmamız lazım. 

Diğer maddeler kalsın; ama Yüce Meclisin bu 2 nci maddeyi derhal reddetmesi lazım. Çünkü, bun
lar zaman zaman olan şeylerdir ve Hazine ve dış Ticaret müsteşarlığının elinde yetkiler vardır. Ay
rıca, bankalar kanununun 64 üncü maddesi, ekonomiden sorumlu bakana, sıkıntıya düşmüş, güven 
duyulmayan durumlara düşmüş bankalar için gerekli tedbirleri alma yetkisini vermiştir; bu tedbir-
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ler netice vermediği takdirde, yine Bankalar kanununun 68 inci maddesine göre, o bankaları tasfi
yeye götürme yetkisini vermiştir. 

O bakımdan, hükümetin kendisinin, burada bakanlar Kurulu kararıyla bunu alması gerekmek
tedir. Benim önerim; bu gerçeklerin burada tescili suretiyle, bu maddenin reddedilmesi şeklinde
dir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bir şeyi öğrenmek için buradan sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Getirilen bu maddede, "bu kanunun 36 ncı maddesinin (b) fık

rası kapsamında 1 yıl vade ve azamî özkaynaklarının 2 katı ile sınırlı olmak ve bankaca uygun gö
rülecek teminatlar alınmak kaydıyla doğrudan da kredi verilebilir" denilmektedir. Ancak, Merkez 
Bankası Kanununun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası, "banka, 45,46,48,50,51,52 ve 53 üncü mad
delerde yazılı,muameleler dolayısıyla banknot ihraç etme yetkisini haizdir" demektedir. Yani, bu 
madde kabul edildiği takdirde, Merkez Bankası, batmak üzere olan bir banka için karşılıksız para 
basacak mıdır basmayacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkam Sayın İlyas Aktaş, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) -Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bankacı değilim; ama, hasbelkader, uzun süreden beri, bugün Komisyonda bu 
konuyu üç dört saat görüştük. Burada Merkez Bankasının değerli başkanı ve mensupları var; bina
enaleyh, bize çok geniş izahat verdiler, büyük ölçüde de tatmin olduğumuzu da ifade edebiliriz. 
Esasen, onun içindir ki, düzenlenen bu 2 nci madde son şekliyle huzurunuza geldi. 

Bu vesileyle bir şey söylemek istiyorum: Sayın Pakdemirli dedi ki, "Başbakan..." Dilerdim ki, 
rahmetli Özal sağ olsun da, tek ses çıksın;.ama, olmuyor!.. Allah nurlar içerisinde yatırsın; bu ve
sileyle onu da anmak istedim. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel şunu bilmemiz lazım: Merkez Bankası bugüne kadar 
birtakım işlemler yapıyor; bunları yaparken de bağlı bulunduğu bir Kanun var. Böyle keyfe mâye-
şâ hareket eden bir kuruluş değildir Merkez Bankası. Bunu özellikle Sayın Taner ve Sayın Pakde
mirli çok çok iyi biliyor, Sayın Çelebi de çok iyi biliyor; Onlarla bu konuda aşık atacak durumum 
yok; ama, ortada bir hasta var, bir yangın var, bir ateş var; bu ateşi söndürmek durumundayız; öy
le mi... Bunda hemfikiriz. 

Binaenaleyh, şöyle ya da böyle, korsan ya da değil -böyle tabirler hiç önemli değil- yanlış ya 
da doğru; ama, netice itibariyle huzurunuza bir kanun maddesiyle geldik, olabilir, eğri oturup doğ
ru konuşalım, olay aceleye gelmiş olabilir; ama, Türkiye'nin de fevkalade sıkıntısı olduğu hepimiz
ce bilinen bir husus. 

Binaenaleyh, siz şu kanunu ne kadar larj (large) hazırlarsanız hazırlayın, isterseniz şurada otu
ran Merkez Bankası yetkililerine, "istediğiniz şekilde, istediğiniz miktarda banknot basabilirsiniz" 
deyin; basabilir mi bu arkadaşlarımız; hayır, yapamazlar. Çünkü, İdare Merkezi var, Kredi komi
tesi var, ayrıca birtakım teamülleri var; üstelik de ilmin, iktisadın birtakım kuralları var, o kadar ba
sit değil bu meseleler. Olay nedir: Olay, bu ateşi düşürmek, bu yangını söndürmek... 
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"Siyasî otoritenin elini, taşın arasına sokalım" deniyor. Yıllardan beri şu kürsülerden savun
madık mı ki, Merkez Bankası bağımsız olsun. 

Herkes savundu, istisnasız buradaki tüm arkadaşlarımız savundu. Hatta, vaktiyle biz Bankalar 
kanununu değiştirirken -ki, o zaman ben Anavatan Partisi milletvekiliydim- o zaman bu sıralarda 
oturan muhalefet milletvekili arkadaşlar, "Merkez Bankası bağımsız olsun, kendi işini kendi hal
letsin" dediler; ama, ne garip tecellidir ki, insan bu sıralarda farklı, bu sıralarda farklı düşünüyor 
her nedense (!) 

Bu sebeple, fazla kusurlu ve suçlu aramadan, Türkiye'nin gerçeklerini de düşünerek, Merkez 
Bankasının bağımsızlık ilkesini de mümkün olduğu ölçüde koruyarak... Ben, Merkez bankası ta
mamen bağımsızdır, binaenaleyh bu hükümle biz onu bağımsız hale getirdik diyemiyorum tabiatıy
la; çünkü, Bankalar Kanununda ve Merkez Bankası Kanununda başka bazı maddelerin hükümetin 
müdahalesi var Merkez Bankasına. İşte, biraz önce Sayın Taner ifade etti, "Merkez Bankası, rees
kont kredilerinin faizlerini kararlaştırırken, Başbakan ile Merkez Bankası Başkanı bunu müştere
ken kararlaştırıyor. Eğer, Merkez Bankası bağımsız ise, niçin Başbakan devrede?" dedi. ama, biri
si kredi alan, birisi de veren; tabiatıyla, biraz pazarlık da etsinler yani! Biz alelade vatandaş olarak, 
bazen gidiyor, bankada -özellikle şu şartlarda- pazarlık ediyoruz. Ben, naçizane, Kooperatif 18'in 
başkanıyım; bankada 45 milyar parası var kooperatifin, pazarlık ediyorum bankalarla; çünkü faiz 
veriyor bankalar. Binaenaleyh, izin verin de Başbakan da biraz pazarlık edebilsin. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Başbakan pazarlık yapmaz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ ( Devamla) - Evet, yapar. 
Özerk kuruluşsa, yapacak tabiatıyla. , 

Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankası Kanununun halen yürürlükte olan 45 inci maddesi var. 
Komisyonda arkadaşlara, "siz bu bankalara nasıl kredi verirsiniz?" diye sorduk. İfade ettikleri hu
sus şu: "Biz bankalara doğrudan doğruya kredi vermeyiz. Hiçbir banka gelip de 'al kardeşim şu se
netleri, şu evrakı, şu ipotek senedini vesaireyi, bana kredi ver' demez; böyle bir mekanizmamız 
yoktur. Ancak, ticarî, sinaî ve ziraî kuruluşların birtakım kıymetli evrakını, senedini sepetini vesa-
iresini alırız, banka bize bunu ciro eder, bu ciro işleminden sonra bu krediyi veririz;velev ki -bura
ya dikkatinizi çekerim, altını çizmek istiyorum. Sayın Pakdemirli, zatı âliniz çok iyi bilirsiniz bu
nu- bu senetler hatır senedi olsa bile..." 

Şimdi, böylesine bir mekanizmayı çalıştırma gücüne sahip olan Merkez Bankası, böyle bir im
kâna sahip olan Merkez Bankası, bizim getirdiğimiz bir hükümle niye hareket edemesin ki, ben onu 
merak ediyorum?! 

Ne demişiz burada: "Uygun teminat" demişiz; "İdare Meclisinin vesairenin karan" demişiz; 
"özsermayesinin azamî iki katı kadar" demişiz. Ne zaman olacak bunlar; Türkiye'de fevkalade hal
ler olduğu zaman. Şu anda var mı bu fevkalade hal; var. 

Değerli kardeşlerim... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) - Sayenizde (!) 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayenizde var (!) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ ( Devamla) - Efendim, ben 
kusurlu aramıyorum. Lütfen... Sayın Maruflu, ben o sıralarda altıbuçuk sene oturdum; herkesin bu 
meselede sorumluluğunun ne olduğunun idraki içinde bir kardeşinizim; ama, dünü geride bıraktık, 
yarına çıkacağımızdan da emin değiliz, o halde bugünü değerlendirmek zorundayız. Bunu özel
likle... 
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BÜLENT AKARCALI (İstanbul) - O kadar mı kötü?! 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ ( Devamla) - Efendim, ola

bilir, ben bir şey demedim, ben ekonomist değilim... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — "Cenazeyi kaldıracağız" dediniz! 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Devamla) - Evet, evet; kal
dırmayalım mı; kalsın mı ortada? Bu vatanperverlik mi; sizin muhalefet anlayışınıza uygun düşer 
mi bu? Ben öyle bir muhalefet düşünemiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge var; ancak, biz burada Komisyon raporunu okuduktan 
sonra, Komisyon raporuna bağlı olarak Sayın Selçuk Maruflu ve arkadaşlarının, Sayın Abdullah 
Gül ve arkadaşlarının, Sayın Nami Çağan ve arkadaşlarının, Sayın Muharrem Şemsek ve arkadaş
larının muhalefet şerhleri vardı; bu muhalefet şerhleri uzun olduğu için okutmadık; ama, tutanağa 
ekleyeceğiz. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) - Burada yok... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, usule uygun mu bu; muhalefet şerhlerini öğren
mek hakkımız değil mi? 

BAŞKAN — Tutanaktan öğrenirsiniz. 

Şimdi önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı

sının 2 nci maddesinin (d) bendinin birinci fıkrasının a sağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

"d) Diğer yetkiler ve görevleri: 

Banka, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması..." 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, ben, muhalefet şerhine göre oy kullana

cağım. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Önergeyi arkadaşlar anlasınlar. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) —Sayın Başkan, eğer o muhalefet şerhi doğruysa o yönde 
oy kullanacağım; eğer yanlışsa öbür yönde oy kullanacağım. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere edildi; muhalif kalan arkadaşlarımız da burada... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) —Ben, muhalefet şerhine göre oy kullanacağım; hangisi 
doğrudur, ona göre oy kullanacağım. Muhalefet şerhini okutmak zorundasınız. 

BAŞKAN — Anladım da, muhalif kalan arkadaşlarımız, muhalefetleri doğrultusunda burada 
konuştular. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Oyuma tesir edecek.... 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz... Söz vermedim size. 
Önergeyi, kaldığımız yerden okutmaya devam ediyoruz: 
"... ve fon çekilişlerinin hızlanması halinde, haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan ban

kalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine giren bankalara, bu kanunun 36 ncı maddesinin 
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(b) fıkrası kapsamında, bir yıl vade ve azamî özkaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak ve Bankaca 
uygun görülecek teminatlar alınmak kaydıyla ve Bakanlar Kurulunun onayıyla doğrudan da kredi 
verilebilir." 

Aydın Güven Gürkan Ercan Karakaş Nami Çağan 
İçel ' İstanbul İstanbul 

Fahri Gündüz Mustafa Yılmaz Bahattin Alagöz 

Uşak Malatya Gaziantep 

Gerekçe : Böyle önemli bir işlemin siyasî sorumluluk altında yürütülmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması

na Dair Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Muharrem Şemsek Seyfi Şahin. Osman Sevimli 

Çorum . Kayseri Karaman 
Mustafa Dağcı Musa Erancı 

Kayseri Konya 
Madde 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 inci maddesinin 

ıı. paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Banka, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması 
halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine giren bankalara, Hazineden so
rumlu devlet bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla, bu kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası
nın kapsamında, bir yıl vade ve azamî özkaynaklarımn iki katıyla sınırlı olmak ve Bankaca uygun 
görülecek teminatlar alınmak kaydıyla doğrudan da kredi verilebilir. 

Bu hüküm gereğince kendisine kredi verilen bankalarla ilgili olarak, Bankalar Kanununun 68 
inci maddesinin dört, beş ve altıncı bendi hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de 
uygulanır." 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup işleme koyacağım: 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve arkadaşlarının önergesi 

"Madde 2. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 mcı maddesi
nin ıı. paragrafının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"Banka, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması 
halinde, bu bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü maddesine giren bankalara, Hazineden so
rumlu devlet bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla, bu kanunun 36 ncı maddesinin (b) fıkrası 
kapsamında, bir yıl vade ve azamî özkaynaklarının iki katıyla sınırlı olmak ve Bankaca uygun gö
rülecek teminatlar alınmak kaydıyla doğrudan da kredi verebilir. 

Bu hüküm gereğince kendisine kredi verilen bankalarla ilgili olarak, Bankalar Kanununun 68 
inci maddesinin dört, beş ve altıncı bendi hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de 
uygulanır." 

BAŞKAN—Efendim, Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ ( Samsun) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Sayın Başkanım, bir gerekçeyi söyle
mek istiyorum: 
Biz, Merkez Bankası özerk olsun diyoruz. Yıllardan beri bu Mecliste Merkez Bankasının 

özerkliği savunuluyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —Gerekçeli katılmayabilir arkadaşlar, gerekçesini açıklar. 

Buyurun efendim 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Bir müdahale yapılacaksa, Merkez 

Bankası kendi kurallan, kendi ölçüleri ve kendi teknikleri içerisinde bunu yapsın, buraya siyasî 
otorite müdahale etmesin diyoruz; bu sebeple de katılmıyoruz. 

BAŞKAN— Efendim, hükümet ye Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Şemsek, buyurun, önergenizi izah edin. 
Süreniz 5 dakikadır. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisininin de
ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında yapılması düşünülen de
ğişikliklerle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclise saygılarımı sunuyo
rum. ' 

Değerli arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz bu 2 nci maddeyle, Türkiye Büyük Millet Mecli
simiz belli bir işe ortak edilmektedir; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, bankaları kurtar
mak için basacağı paralara, bu maddeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla izin alınmış ol
maktadır. Dolayısıyla, bu iş, siyasî sorumluluğu olan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı olan 
bir iş olmakla ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasî sorumluluktaki muhatabının da hükümet
ler olması'cihetiyle, Anayasamız bakımından da, burada hükümetin veya Hükümetin1 görevlendire
ceği ve siyasî sorumluluğu olan bir kişinin isminin zikredilmesi lazımdır. Aksi takdirde, bu, bu şek
liyle Anayasa bakımından da mahzurlar meydana getirecek bir maddedir. 

Ayrıca, Hükümetler, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumlu olduğu kadar, millete kar
şı da Meclis adına sorumlu müesseselerdir. Sorumluluktan kaçmak gibi bir düşünceleri olduğunu 
düşünmüyorum; ama, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunmuş olduğu ekonomik krizden dolayı 
-ki bu bir gerçektir- bankalarımızın bazılarında kuyruklar meydana gelmekte, vatandaşlarımız 
mevduatlarını çekmektedir. Bir hafta önce, ekonomiden sorumlu Sayın Bakanımızın, gerek Mecli
simize gerek kamuoyuna yaptığı açıklamalara göre, bankalarla ilgili bir sıkıntı yoktu. İki üç gün 
sonra iki bankamızla, dün gece de bir başka bankamızla ilgili sıkıntı cereyan etti. Yarın ne olaca
ğıyla ilgili, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne de halkın gerçekçi bilgileri de yoktur. 
Güven konusunda da ciddi zedelenmeler mevcuttur. Dolayısıyla, Meclisi ortak ederek, meclis ira
desini bu işe katarak çıkarılan bir maddede, Meclise muhatap olacak siyasî sorumluların bulunma
ması fevkalade yanlış bir uygulamayı başlatacaktır, bu bakımdan, bunun, düzeltilerek, hiç değilse, 
önergemizde olduğu gibi, "Hazineden sorumlu devlet bakanı ve başbakanın onayıyla" şeklinde ge
çirilmesinde hiçbir mahzur yoktur. Buna, İktidar partilerinin de itiraz etmeyeceğini ümit ediyo
rum. Hükümetin de, bu konuda çekinecek bir durumu olmaması icap etmektedir. Bu hususu, öner
gemizle arz etmek istedik. 

Bu şekilde açıkça para basılacaktır. Yani, bunun gizli kapaklı bir tarafı da yoktur ve olmayan 
bir para basılacaktır. Ne olacak; bu, enflasyona menfi tesir edecek bu yük vatandaşların sırtına bi
necek. Bu derece sosyal etkileri olan, ekonomik etkileri olan, maliye politikalarını etkileyecek olan 
bir maddeye hükümet nasıl seyirci kalabilir? Bu doğru değildir. 
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Onun da ötesinde, değerli arkadaşlar, bu meselelerin, malî politikalarla ilgili, bankacılık sek
törüyle ilgili meselelerin toplu çözülmesi lazım. Bakınız, burada dikkatten kaçan bir husus var; 
Anayasa Mahkemesi, hükümetin daha önce çıkarmış olduğu bir kararnameyi iptal etti, 3911 sayılı 
Kararname iptal edildi. Bu kararnameyle iptal edilen ve altı ay içinde çıkarılması istenen bazı ka
nunlar var; bu kanunlar, malî sektörle ve bankacılık sektörüyle yakından alakalı. Bunlar neler; Ban
kalar Kanununda Değişiklik Yapan Kanun ve Sigorta Murakabe kanunu, Maliye Bakanlığı Teşki
lat Kanunu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı teşkilat kanunu, Devlet Planlama Teşkilatı kanunu 
ve Arsa Ofisi Kanununda değişiklik yapan kanunlar. Anayasa Mahkemesi, bunlarla ilgili süre ver
di ve bazılarının süresi de, tespit edebildiğim kadarıyla, 24 mayıs itibariyle bitiyor. Hükümetimi
zin, bu meseleleri, böyle palyatif değerlendirmek yerine ve arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 
korsan madde sayılabilecek ve münakaşalara sebep olabilecek maddelerle düzenleme yerine, me
seleyi toplu bir şekilde, bütün bankacılık sektörünü içine alacak şekilde ele alıp düzenleyecek ted
birleri alması gerekir. Hatta, bütün bankaların ekonomik durumlarını ele alarak, hangi bankanın 
güvenilir olduğunu, hangi bankanın güvenilmez olduğunu kamuoyuna açıklayacak tedbirleri de içi
ne alacak toplu bir değerlendirme yapmasında fayda görüyor, bu düşüncelerle Yüce Heyete saygı
lar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Şemsck. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Hangi önerge?.. 
BAŞKAN—Efendim, "Hangi önerge?" olur mu? Sabahtan beri burada ne okunuyor?.. Mecli

sin dışında mı oturuyorsunuz; yoksa uyuyor musunuz?!.. 

ŞÂDAN TUZCU (İstanbul) — Sayın Başkan, arkadaşımıza sordu, size değil. 

BAŞKAN - Buyurun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sının, 2 nci maddesinin (d) bendinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

d) Diğer yetkiler ve görevleri : 
Banka, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması 

halinde, haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan bankalara ve Bankalar Kanununun 64 üncü 
fıkrası kapsamında, bir yıl vadeli ve azamî öz kaynakların iki katıyla sınırlı olmak ve bankaca uy
gun görülecek teminatlar alınmak kaydıyla ve Bakanlar Kurulunun onayıyla doğrudan da kredi ve
rilebilir. 

Aydın Güven Gürkan 
(İçel) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) - Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN— Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Grubumuz adına 
Yüce Kurulu saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum ve hemen ardından, komisyo
nun çalışmasını kutlamak istiyorum. Gerçekten, dün, aniden Genel Kurula indirilen önerge, hiç 
kimseyi tatmin etmeyen bir karışıklık ve belirsizlik içindeydi. Komisyon, gerçekten olağanüstü bir 
çalışma göstererek, o önergede neyin amaçlandığını, çok güzel bir biçimde ifade etmiş ve Genel 
Kurulu tatmin edici bir çözümü ortaya koymuştur. Ancak burada bir nokta vardır; biz, SHP Grubu 
olarak, Komisyondan gelen metne, bir Hükümet onayının eklenmesini çok doğru, çok gerekli gö
rüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bankalar sisteminin güven içinde çalışması, bankalar sistemiyle 
yurttaşlar arasında bir güven ilişkisinin olması ve bankalar sisteminin herhangi bir biçimde çökün
tüye uğramaması, zaafa uğramaması, bizim hukuk sistemimizde ve bizim malî sistemimizde, Mer
kez Bankasına verilmiş bir görev değildir. Bizim malî sistemimizde, hukuk sistemimizde ve para 
sistemimizde bu görev, Bankalar Kanununun çok çeşitli maddelerinde de hatırlatıldığı üzere, doğ
rudan doğruya hükümete verilmiş bir görevdir. 

Şimdi, biz, Merkez Bankasına kendi geleneklerinde ve yasasında şimdiye değin olmayan bir 
görevi vermek suretiyle, aslında bankaların güvenli bir biçimde çalışması konusunda ikilik yarat
mış oluyoruz ve bütünlük içinde sorunların çözülmesine katkı değil, zaaf getiriyoruz. Nitekim, 64 
üncü maddede, Merkez Bankasına değil, bu yetki Hükümete verilmektedir ve bu da tipik bir 64 ün
cü madde uzantısıdır. Burada çok açıkça sayılmaktadır. İstisnai bir durumdur. Ekonomide bir bu
nalım, bankalar sisteminde bir güvensizlik ve belirsizlik vardır ve eklenmektedir, "64 üncü madde 
içine alınan durumlarda" denilmektedir. O halde, Hükümet, prensip olarak zaten bunu üstlenmek
tedir. Buraya kadar geldikten sonra, Hükümeti, aniden, bir kredi verilmesinde ortadan almak, orta
dan çekmek, sorumluluktan sıyırmak, hukuk sistemimizin tutarlılığı, malî sistemimizin tutarlılığı, 
bankalar sisteminin tutarlılığıyla kesin olarak uyumlu değildir. Onun için, çok doğaldır burada Ba
kanlar Kurulunun onay vermesi. 

Bunun, özerkliği zedelediği ya da zedeleyeceği düşüncesi de bence kesin olarak doğru değil
dir. Metni dikkatle incelersek, orada Bakanlar kurulunun bir emri, onayı, öngörüsü söz konusu de
ğildir. Yapılan, Merkez Bankasının kendi takdiri içinde, bir bankaya eğer kredi açmayı gerekli gö
rüyorsa, bunun, Bakanlar Kurulu onayına sunulmasıdır. Bu da, bizim hukuk sistemimize, malî sis
temimize ve para sistemimize son derece uygun, gerekli ve zorunlu bir onaydır. Bu onayı biz eğer 
vermezsek, bakanlar Kurulunun bu kararı almasını engellersek, korkarım ki, bankalarla ilgili söy
lentileri önleyemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; bir nokta son derece önemlidir. Bankalar sistemi 
güven ve açıklık içerisinde çalıştığı sürece ayakta kalabilir, ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. 
Şimdi, eğer bir banka zaaf içindeyse, kamuoyunun bilmediği bir kredi operasyonuyla, Merkez Ban
kasının,, kimsenin bilmediği bir biçimde krrcdi açması, yardım etmesi suretiyle o banka kurtarıla-
maz; belki, o banka kurtarılabilecek durumdayken, hakkında çıkan söylentiler ve kapalılıklar nede
niyle daha da kötü bir duruma girer. Ama, eğer bu açıklıkla yapılırsa; yani bir Bakanlar kurulu ka
rarıyla apaçık bir biçimde "Evet, bu bankayı biz tetkik ettik, Merkez Bankası baktı, bazı zaaflarını 
gördük ve bu zaafları giderilebilir sayıyoruz. Bir yıl için açacağımız bir krediyle bu bankayı biz se
lâmete çıkaracağız, görüyoruz; Bunu onun için Merkez Bankasının bir yıl süreyle şu şu koşullarda 
kredi: açmasını uygun görüyoruz. Ey Türkiye kamuoyu, ey mudiler, ey mevduat sahipleri, bunu 
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bilin, korkulacak hiçbir şey yoktur" demek, bankalar sisteminin açıklık içinde, güven içinde çalış
masına çok katkı sağlayacaktır. Bu açıklığı getirmediğimiz takdirde, sürekli bir söylenti ortada do
laşacaktır ve denilecektir ki "Merkez Bankası gizlice bilmem (x) bankasına kredi açmış, batıyor-
muş ya da merkez bankası bilmem kime ne kadar kredi vermiş gizlice..." bu söylentiler... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, 1 dakika daha süre veriyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
... bankalar sistemine çok zarar verebilir. Kaldı ki, özerldiği zerrece zedelemeyecektir. Çünkü, 

olağan durumlar için bir müdahale söz konusu değildir. Ekonomide bir bunalımın yaşandığı, güven 
ortamının bozulduğu, belirsizliğin doğduğu bir noktada bu söz konusudur. Ee, bunu Merkez Ban
kası doğurmamıştır ki, bu, anlaşılan, ekonomik politikaların bir ürünüdür ve bunun birincil derece
de sorumlusu kuşkusuz Hükümettir. Bunun gereklerini yapmak da bir ölçüde hükümetin doğal gö
revidir. Bu nedenle, bence, Merkez Bankasına hiç müdahale olmuyor. Kredi açma takdir hakkını, 
tamamen özerk olarak Merkez bankası kullanıyor. Hükümetin hiçbir müdahalesi söz konusu değil
dir; ama, onay vermek, hem siyasal sorumluluğu üstlenmek, hem hukuk sisteminin, para sistemi
nin, malî sisteminin tutarlılığını korumak, hem de en önemlisi, kamuoyu önünde açıklık ilkesini ya
şama geçirmek açısından son derece önemlidir. Onun için, yüce kurulumuzu bu önerge doğrultu
sunda oy kullanmaya çağırıyorum. Zannediyorum hepimiz mutabıkız ki, Merkez Bankası bu kre
diyi açmak ihtiyacını hissedebilir. Eğer bu önergeyi kabul edersek, oybirliğiyle bu maddeyi eksik
siz bir biçimde geçirme şansımız doğar. 

Yüce kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bakanlar başka sıralardan da el kaldırıyorlar... (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
BAŞKAN—Lütfen müdahale etmeyin arkadaşlar... 
Efendim, oyları sayıyoruz ne karışıyorsunuz siz?.. Lütfen (ANAP sıralarından "Ne bağırıyor

sun?" sesleri) ' 

... Önerge reddedilmiştir efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan kabinede kaç tane bakan var? kabinede 50 tane 

bakan mı var? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Sayın Başkan, 
maddede bir redaksiyon hatası var. Paragrafın başındaki "banka" kelimesini "bankaca", aşağıdaki 
"bankaca" kelimesini hepten çıkaralım. Sondan ikinci satırda. 

BAŞKAN—Sondaki, o paragraftaki de "verilebilir"... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - "verilir" i, "ve

rilebilir" şeklinde düzeltelim. 

BAŞKAN —• "Verilebilir" şeklinde düzelttik efendim; öyle okuttuk. 
642 sıra sayılı yasa tasarısının 2 nci maddesini 3 üncü madde olarak okutuyorum: 

MADDE 3. — 1211 sayılı Kanunun 50 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 50. — Banka her yıl cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının, bir önceki malî yıl ge
nel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının % 12'sinin geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli bir 
avans hesabı açar. 

Bu oran, 1996 yılı için % 10, 1997 yılı için % 6, 1998 yılı ve müteakip yıllar için % 3'tür. 

Bu avans hesabına uygulanacak faiz oranı her yıl ekonomik durum gözönünde tutularak baş
bakanlık ile banka arasında kararlaştırılır." 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Söz istiyorum Sayın başkan, 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 

Sayın Mustafa Dağcı şahsı adına söz istiyor. 

Sayın Ayhan, grup adına mı söz istiyorsunuz? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Evet efendim. 

BAŞKAN- Buyurun. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem başkan, muhterem üyeler; 
görüşülmekte olan 642 sıra sayılı merkez bankası ile ilgili kanun tasarısı üzerinde Refah Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, müzakere ettiğimiz, metinde 2 nci, biraz evvel kabul edilen madde se
bebiyle de 3 üncü madde olan bu maddede, Merkez Bankasının, Hazineye vereceği kısa vadeli 
avanslar düzenlenmektedir. Bu avanslar, yüzde 15'ten yüzde 12'ye düşürülmekte ve müteakip yıl
larda da peyderpey düşürülerek 1998'de yüzde 3'e indirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'yi bu enflasyona, bu pahalılığa, bu iktisadî krize getiren hükümet
lerin uygulamalarından sonra getirilmiş olan bu kanun tasarısının geç kalmış, ama, faydalı olacağı
na inandığımız bir kanun tasarısı olduğunu, önceki maddelerin müzakeresinde arz etmiştim. Ancak 
biraz evvel burada, dün komisyona iade edilen ve 2 nci madde olarak getirilen öneriyi kabul etmek
le, bu kanunun tasarısının ruhuna aykırı, hedefine aykırı, bu kanun tasarısını katleden bir maddeyi 
kabul etmiş bulunuyoruz. Biraz evvel kabul ettiğimiz kanun tasarısı maddesi, memlekette tefecili
ği kanunla tecviz eden bir maddedir. Bunu böyle bilmek ve böyle konuşmak gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ne olacak kabul ettiğimiz maddeyle; biz bu maddede "Merkez Bankasının 
hazineye vereceği avansları azaltalım da, hazine ve dolayısıyla Hükümet açık bütçeyle gitmesin, 
enflasyona sebep olmasın, karşılıksız para basılmasın" diye tedbir getirmeye çalışırken, biraz ev
vel kabul ettiğimiz bir maddeyle, batan bankalara, para basarak kredi açacağız. Zira, Merkez Ban
kası Kanununun 36 nci maddesinin (b) fıkrasına yapılan atfın manası budur. Oraya yapılan bu atıf
la, kriz içindeki bankaların kurtarılması için, onların öz kaynaklarının iki misline kadar, Merkez 
Bankası tarafından kredi verilmesi, kredi açılması getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bugün veya önümüzdeki günlerde burada bir özelleştirme yetki kanununu 
görüşeceğiz. Daha önce de görüştük; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi, tekrar gelecek ve 
görüşeceğiz. Bu konuda Hükümet hangi gerekçeyle geliyor? 5 Nisanda, Başbakanın basın toplan
tısında açıklamış olduğu temel hususlardan biri de, zarar eden KİT'lerin kapatılması idi. "Zarar 
eden KİT'leri kapatacağız, zarar eden KİT'lerin yükünü sırtımızda taşıyamayız" demişti sayın baş
bakan. Tabiî netice itibariyle bu beyan kabul edilebilir görünse de, aslında KİT'lerin kasten zarar 
ettirildiği 10 yıllık bir dönemde, sistematik bir ihmalle, teknoloji ve yüksek faizli kredilerle bu ha-
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le getirildiği açık seçik ortadayken, şimdi Hükümetin gelmiş olduğu bu nokta, KİT'lerin getirdiği 
bu ağır yükler sebebiyle, genel olarak memleket efkârıumumiyesinde, kısmen de olsa bir tasvip 
görmektedir; ancak, Hükümet "ben, batan KİT'lere para veremem; zarar eden KİT'lere para vere
mem; zarar eden demir -çeliğe para veremem; halktan topladığım vergileri buralarda israf ede
mem" derken, aynı Hükümet, buraya getirmiş olduğu, biraz evvel oylanarak kabul edilip Merkez 
Bankası kanununa konulan ve bu tasarıda 2 nci madde olarak yer alan bu maddeyle, batan banka
lara yardımcı olmakta, onları kurtarmak için, milletin ödediği vergilerle onları desteklemektedir. 
Zira, Merkez Bankasının karşılıksız para basması, milletin ödediği vergilerin daha da ilerisinde, 
milletin cebindeki paranın, milletin yastığının altındaki paranın, dükkanındaki malının, sermayesi
nin enflasyonla eritilmesi manasına gelmektedir. 

Hükümetin görevi bu bankaları kurtarmak değildir. Bu bankalar zaten naylon bankalardır. Te
fecilikten başka bir şey yapmazlar. Bir bankada, gider, altı ay, bir sene genel müdürlük yapar, bir 
sene sonra bakarsınız ki, nevzuhur, yeni bir banka kurmuş, başına geçmiş, tefeciliği memlekette 
yangın haline getiren bir faaliyetin içindedir. 

Bakın, ciddî bankalarda -isim saymaya lüzum yok- bu kriz yok. Niye; bankacılık disiplinine 
göre, iktisadî prensiplere göre tedbirli çalışan müesseseler, kriz anında da ayakta kalabilmektedir
ler. İşte bu uydurma bankalar, bu naylon bankalar, tefecilik yapan bü bankalar, bu maceracı kuru
luşlar batmaya mahkûmdur. Zaten bankaları batmaya mahkûm hale getiren de bu hükümetin ken
disidir. Niye; çünkü bankalar bugün -dünkü bir konuşmamda arz ettim- yüzde 90 mertebesindeki 
faizle para toplamakta, yüzde 240, yüzde 270, yüzde 300'le kredi dağıtmaktadır. Tabiî ki, bu kre
dileri de kimsenin alıp, geri ödemesi mümkün olmadığı için, bankacılık sistemi, kamu kaynakları
nın yağma edilmesi için -bazı bankalar için söylüyorum- alet olarak kullanılmaktadır. Nitekim, 
bundan birkaç gün önce batan bir bankanın da, bu şekilde, kamuya ait, devlete ait trilyonları yu
tup götürdüğü söylenmekte ve yazılmaktadır. Bu kürsüye getirilip bu mesele burada konuşulacak
tır. 

Değerli arkadaşlar, bu yapılan uygulama, bu getirilen kanun tasarısı ve biraz önce kabul edi
len madde birbiriyle mütenakızdır, birbirini nakzetmektedir. Siz bu yetkiyi Merkez bankasına ver
diğiniz takdirde, bu yetkiyi Hükümete verdiğiniz takdirde, memleket iktisadiyatını yıkan, tahrip 
eden bugünkü durum, önümüzdeki dönemde de devam edecek, Türkiye hiçbir zaman parası sağ
lam ve güvenilir, iktisadî hayatı istikrarlı, güven içinde büyüyen ve gelişen bir memleket haline ge
lemeyecektir. 

Batı ülkelerine baktığınız zaman enflasyon yüzde 2-3 mertebesindedir. Çok istisnai dönemler
de, 1929-1930 iktisadî buhranında, İkinci Dünya harbini takip eden günlerde, çok istisnaî günler
de, çok düşük nispette de olsa dalgalanma olduğu zaman derhal tedbirleri alınmakta; ama, o ülke
lerde de hiçbir zaman karşılıksız para basılmamaktadır. İşte, Türkiye'nin manzarası bu; işte, Batı
lı ülkelerin manzarası bu; İşte, Avrupa Topluluğuna girmek isteyen bugünkü İktidarın ve bu zihni
yetlerin Türkiye'yi getirdiği nokta, ortaya koyduğu manzara bu; İşte, Avrupa Topluluğu üyesi ül
kelerin durumu budur. 

Değerli arkadaşlar, bu, doğrudan doğruya bu Hükümetin ehliyetsizliğini, beceriksizliğini ve 
bu Hükümetin de birtakım sermaye çevrelerinin, birtakım holding çevrelerinin baskısı altında ol
duğunu göstermektedir. Alelacele getirilen ve dün görüşmeye başladığımız Merkez Bankası Kanu
nuna ilave edilen bu madde; maalesef, hükümetin, aslında bu kanun tasarısını geçirmekle efkârı
umumiyenin iktisadî krize karşı reaksiyonunu hafifletmek için... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN—Sayın Ayhan, lütfen son cümlenizi söyleyin. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — "Bundan sonra bu meseleleri düzelteceğim" manasında, sa

dece bir umut ticaretinden başka bir şey değildir. Yaptığına devam edecek ve ekonomiyi çok daha 
vahim noktaya getirecektir. Bu bakımdan, bunları burada anlatmakta fayda gördüm. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan; yalnız, maddeyle ilgili tek kelime söylemediniz. 

Eski performansınızı göstermiyorsunuz. 

67 nci maddeye göre, konuya bağlr olarak konuşulması gerekiyor; ama, ben arkadaşları ikaz 
etmiyorum. Her maddede çıkıp genel politikaları tenkit ediyorsunuz. Bu, İçtüzüğün 67 nci madde
sine aykırıdır. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Onun takdirini de bize bırakın. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına buyurun Sayın Güneş Taner. 
Sayın Taner, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla

rım; tasarının bu maddesine katılmamak mümkün değildir; çünkü, 1989 senesinde, biz göreve gel
diğimizde, Türkiye'nin o günkü ekonomik konjonktürü içerisinde Merkez Bankası bilançosuna hâ
kim olamadığınız takdirde bir memlekette enflasyonla mücadele etmeniz mümkün değildir ve bu
nun başlangıcı olarak da Hazine, kısa vadeli avansını -Merkez Bankasına- geri ödemeye başlamış
tır ve bundan ileri giderek, hazine ile merkez bankası arasında imzalanan bir protokolle limiti yüz
de 15 olmasına rağmen, çok daha düşük tutarak, malî sistemi disiplin altına almaya çalıştık. Bu, 
1991 senesinin sonuna kadar devam etti. 

1991 senesinden sonra, hepinizin bildiği gibi, genel seçimlerden sonra yeni gelen 49 ve 50 nci 
hükümetler, maalesef, bu disiplinin dışına çıkarak, hatta daha da önemlisi, o günkü Hazine Müste
şarı Merkez Bankasından alınan ucuz paranın, piyasadan alınan pahalı paraya nazaran daha avan
tajlı olduğunu düşünerek bu limiti sonuna kadar kullandı; 1992'de kullanıldı, 1993'te kullanıldı, ta
biî 1994 senesine gelindiğinde daha ilk üç ayda limitin son noktasına vardınız. 

Merkez Bankası Kanunuyla bunu sınırlayıp aşağıya indirmek, önümüzdeki yıllar için, güzel 
bir harekettir, yapılması gereken bir harekettir, takdir ettiğimiz bir harekettir. Yalnız, öte taraftan, 
bir de sisteme'ğelin bakın, sistem ne halde ve bu, sistemi nereye götürüyor. 

1994 senesinin bütçesine 819 trilyon diye bakıp, bunun yüzde 15'ini limit olarak alıyorsunuz. 
Bu sene büyük bir ihtimalle bütçe açığı 192 trilyon değil, tahminen bütçenin kendisi kadar olacak
tır. Tabiî kendisi kadar olacaksa, demek ki önümüzdeki üç dört ay içerisinde hükümet ek bütçe için 
müracaat edecektir. Ek bütçe için müracaat ettiğinde, tabiî yüzde 15 limit de onunla beraber yük
selecektir. Dolayısıyla, senenin sonuna doğru Merkez Bankasından Hazine, yüzde 15'lik limit içe
risinde belki bir 100 trilyon daha çekecek, çekmeye yakın bir limite kavuşacaktır. Birinci kısmı bu. 
Yani, bir taraftan kâğıt üzerinde bunu sınırlıyoruz, azaltıyoruz; ama, fiiliyatta bu borç stokunu öy
le hale getireceğiz ki ileride bu borç stokunun açacağı problem, burada yazılı olan tasarının bu 
maddesi, sadece bir damla gibi olacaktır, kurtarmak için yeterli olmayacaktır. 

Nitekim, iç borç stokunun gayri safi millî hâsılaya oranına baktığımızda, 1990'da -ki Körfez 
krizinin başladığı zamandır- yüzde 19,9'dur, 1991'de 20,7 olmuştur, 1992'de 24,9 olmuştur, 
1993'te 27'dir ve şu anda 30'u geçmiştir. Yani, iç borç stokunun gayri safi millî hâsılaya oram sü
ratli bir şekilde artmaktadır ve bu artışın birinci kalemi de, maalesef Merkez Bankasının Hazineye 
verdiği kısa vadeli avanstan kaynaklanmaktadır. 

Keza burada bir olay daha getirdik; aslında, Merkez Bankası, parayı herkesin tahmin ettiği gi
bi, pasif tarafından basmaz, tam tersine aktif tarafından basar. Yani, Merkez Bankası kredi verir, 
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bu verdiği kredinin karşılığı nereden sağlanır; Banknot Matbaasından. Dolayısıyla, sağ taraftaki 
banknot Matbaasını durdurmanız yetmez, kredi mekanizmasını durdurmanız esastır. Kredi meka
nizmasının durup durmadığına bakmak lazım. Maalesef, bu Hükümet, son ikibuçuk sene içerisin
de kredi mekanizmasını durdurmadığı gibi, burada da durdurmamaya devam edecektir. 

Hatırlayacaksınız, banka sisteminin bugün takriben 40 trilyon civarında öz kaynağı vardır; öz 
kaynağın iki katı kadar avans vereceğini düşünürseniz, bu hükümet, 1994 senesinde 80 trilyonluk 
para basma olanağını Merkez Bankasından elde etmiştir, şu anda 120 trilyonluk tavana gelmiş olan 
limite rağmen. Tabiî, verirseniz... Peki, nasıl vermeyeceksiniz? Vermemek diye bir durum yok, 
Vermek zorundasınız beyefendiler. Bunu kime vereceksiniz,? bir şubeli, iki şubeli küçük bankala
ra değil, 100, 150, 300, 500, 800 şubeli bankalar bugün zor durumdadır ve bu bankaların ellerinde 
teminat diye tuttukları devlet tahvillerini size verecekler, siz de bunun karşılığında, bu maddeye is
tinaden, 80 trilyon lira parayı Merkez Bankasında takır takır basacaksınız. İşte, sistemin esası bu
dur. 

O zaman ne yapıyoruz: Bir taraftan Uluslararası Para Fonunu tatmin etmek, bir taraftan Dün
ya Bankasına hoş görünmek, diğer taraftan merkez bankasında çalışanlara "siz özerksiniz" diye gü
zel bir kanun hazırlıyoruz (1).. burada bazı şeyler yazıyoruz; ama, şunu gayet iyi bilinki, merkez 
bankası özerk falan değildir, kâğıt üzerinde özerktir. Batılıların tabiriyle paper tiger'dır, yani kâğıt
tan bir kaplan olmuştur. 

Burada sorumluluk kime düşer; Merkez Bankası bürokratlarına mı?.. Hayır. O» kanunun ken
disine verdiği şartlar altında hareket edecektir. Bu şartlardan bir tanesi, kısa vadeli avansa uygula
nan faizdir. Şimdi hazine, devletin kâğıdını yüzde 125 net faizle piyasaya sunacaktır. Niye suna
caktır; çünkü, piyasadaki faizin gerçek değeri budur. Ama öte taraftan, Komisyon Başkanı Sayın 
İlyas Aktaş burada diyecektir ki, "Başbakan pazarlık edecek efendim." Kiminle pazarlık edecek; 
Merkez Bankasıyla pazarlık edecek. Ne diye pazarlık edecek, kimden tarafa pazarlık edecek; mer
kez Bankasının yanında mı pazarlık edecek, Merkez Bankasının karşısında mı pazarlık edecek? 
Tabiî ki, Merkez Bankasının karşısında pazarlık edecek. 

Hangi faizi uygulayacak? Hazinenin kâğıtlarına verilen yüzde 125'lik faizi kısa vadeli avansa 
uygulayacak mı? Hayır... Neyi uygulayacak?.. Merkez Bankasının reeskont faizini -ki bu da süb
vansiyonlu bir faizdir- uygulamasını teklif ettim. Bu reeskont faizini uygulayacak mı? Onu da uy
gulamayacak. Neyi uygulayacak?... Onun altında bir faiz uygulayacak, mesela yüzde 5, yüzde 10. 
Yani i net present value vurduğunuz zaman bu ianedir, Merkez Bankasından bedava alınan, Merkez 
Bankasının cebinden soyulan paradır. 

Merkez Bankasımn cebi yok ki parası olsun. Merkez Bankası parayı nereden buluyor? Mer
kez Bankası taze para basarak vatandaşın cebinden enflasyon yoluyla para çalıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir de işin bu tarafına bakarsanız bu madde, özerklik mad
desi değildir; bu madde iyileştirme maddesi değildir; bu madde, olsa olsa bir komedi maddesidir 
ve biz bu maddeyi bu hale getirerek zannediyoruz,ki, Dünya Bankası ve IMF'i kandırırız (1) Hiç 
kusura bakmayınız, onlar, bu işi gayet iyi biliyorlar; yani, bu işin tekniğini gayet iyi bilen insanlar. 
Bizde bu işin tekniğini bilen bürokratlar olduğu gibi, milletvekili arkadaşlarımız arasında da bu 
söylediklerimi gayet iyi anlayan, bu teknikten gayet iyi anlayan, ne söylediğimi bilen insanlar var. 
Ama nedense biz bunu buraya yazıyoruz, hamasi nutuklarla bunun böyle olduğunu ve bunun da 
memleketin hayrına olduğunu söylüyoruz; ama, biliyoruz ki -kusura bakmayın- memleketin hayrı
na değildir. 
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Arkadaşlar, zaman zaman buraya çıkıp diyorlar ki, "Allah için bize yol gösterin, doğrusunu 
söyleyin." Doğrusunu söylüyoruz, bunu yapmak istiyorsanız, bu madde güzeldir, ama "başbakan 
bu pazarlığı yapar" demeyin, "Merkez bankası reeskont haddini uygular" deyin. O zaman Merkez 
Bankasının reeskont haddini ve ondan sonraki piyasa fiyatının serbest olduğunu açıklarsınız ve bu, 
gerçeği sergiler. O gerçek içerisinde de Merkez Bankasımn bilançosu yavaş yavaş küçülmeye baş
lar. Merkez Bankası bilançosu küçüldüğü zaman da, memleket -istese de istemese de- resesyona 
girer ve o resesyon içerisinde, belli bir süre sonra, hem memleket, hem devlet, hem Hükümet kur
tulur ve sistem bu işin içinden çıkar; ama, "Yok, biz kâğıtla yapalım, böyle de fena değil, birbiri
mizi kandıralım" diyorsanız, böyle maddeleri yazarız. 

Bir evvelki maddede, "Hükümet parmağını taşın altına koysun, bu krediler kimlere verilecek
se... Çünkü, Merkez Bankasının görevi değildir" demiştik. Niye değildir? Bundesbank'ta yoktur, 
"Efendim, Alman Merkez Bankası bizi ilgilendirmez" diyebilirsiniz; Bank De France'de yoktur, 
"Fransız Merkez Bankası bizi ilgilendirmez" diyebilirsiniz; Bank Of England'da da yoktur. Peki, 
bütün Batılı bankalarda yoktur da -bunların hepsi özerktir- özerk bankalarda böyle madde yoktur 
da bizde niye vardır? Bizde bu maddeyi özerklik diye koyuyoruz. Diğer bütün ülkelerde merkez 
bankası kendi faiz haddini kendisi tayin eder, tayin etme serbestliği vardır. İşte, Almanya kalkar, 
lombard rate'ini koyar, Amerika kendi faiz haddini koyar. Bizde de faiz haddini Başbakan koyu
yor. Peki, bu nasıl özerklik oluyor? kusura bakmayın; yani, bu ikilemi anlamak ve bunu müdafaa 
etmek mümkün değildir. Bunu, kendimizi müdafaa etmiş olmak için yapıyorsak, yapalım. Bundan 
da alınmayalım, kızmayalım, küsmeyelim, kimsenin kalbini kırmayalım; ama, sonra da gelip "Ya
hu, Türkiye'de ekonomi yanıyor. Yok mu bunun üzerine bir kova su dökecek? neden siyasetçiler 
Mecliste bir araya gelip bunun çaresini bulmuyorlar?" diye bağırıldığı zaman, kimse kimseye ba
kıp da "Yahu, bu siyasetçi o siyasetçi değil, o siyasetçi de ben değilim. Benim vicdanım rahat; ben 
bu şekilde oy kullandım veya kullanmadım" demesin. 

Çuvaldızı kendimize, iğneyi başkasına batıracağımız yerde, biz çuvaldızı vatandaşa batırma
ya devam ediyoruz. Vatandaş bağırdıkça da, biz "Sen merak etme, biz sana iyi şeyler yapıyoruz, 
seni iyi neticelere götüreceğiz, seni güzel yarınlara götüreceğiz" diyoruz; ama, neticede -işte son 
seçimler gösterdi- vatandaş buna kanmıyor. Vatandaş buna kanmadığı için, bunu bilenler, bunu 
müdafaa edenler ve bu işin yaratıcısı olduğunu ilan edenlerin aldığı oylar belli. Bunun tersiyle 
umut verenlerin ise, geçmişlerinde hiçbir şey yapmadıkları halde, sadece umuttan dolayı aldıkları 
oylar da belli. Peki, hâlâ bu hataya devam edecek miyiz? Bu iğne ve çuvaldız meselesinde, hâlâ çu
valdızı vatandaşa, iğneyi kendimize batırmaya devam edecek miyiz? Yoksa, Allah rızası için şu 
Meclis bir araya gelip de, mantık çerçevesi içerisinde doğruyu, yapılması gerektiği şekilde, yapıl
ması gerekenlerle yapacak mı? Bu yürek olacak mı, olmayacak mı? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yoksa, sistem kilitlendiği zaman, herkes kendine bakacak ve 

"Yahu, ben yapmıştım, ben söylemiştim, ben onu ikaz etmiştim" mi diyecek? 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de bugün sadece ekonomide değil, siyasette de 

bir yangın vardır. İkisi beraber yanmaktadır. Maalesef, biz kendi aramızda, bunun farkında olma
ma iddiasını gösteriyoruz. Bazı siyasetçilerimiz -beğensek de beğenmesek de- o koltuklar için bu 
işe kulaklarını tıkamakta ısrar ediyorlar. Buralardan söylenen sözler, gazetelerde yazılan yazılar, te
levizyonlarda yapılan röportajlar hiç mi hiç onların kulağına gitmiyor ve neticede, her geçen gün 
bir evvelki günü aratır hale geliyor. İşte, bakın Türkiye'nin bugününe; dün Marmarabank kapalı de
ğildi, bugün kapalı. Ondan üç gün evvel de TYT-Bank ile öbürü kapalı değildi. Peki... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Size epeyi müsamaha gösterdim Sayın Taner, lütfen... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir dakika müsamaha gösterdiniz sayın Başkan, ikinci daki
kada bitiriyorum. 

BAŞKAN — Hayır, "Bitireceğim" dediniz, ben de sürenizi biraz durdurdum. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Peki efendim. 

Peki, yarın başka hangi bankalar kapanacak, hangi şirketler iflas edecek, kimler konkordatoya 
gidecek? Bu çıkardığınız 70 trilyonluk vergiyi, vatandaş para kazanamıyorsa, siftah edemiyorsa, 
kimler ödeyecek? bunları düşünelim. Geç kalmadan, burada Türkiye'nin yarınları için bir şeyler 
yapmanın, çalışmanın zamanı gelmiştir. 

Yüce Meclise arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Şahsı adına Sayın Algan Hacaloğlu?.. Yok. 
Sayın Mustafa Dağcı; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Türkiye zor günlerden geçiyor, büyük ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz, "acaba bunları nasıl 
hallederiz" diye Hükümetimiz bir gayret içerisinde; ancak, büyük operasyonlar gerektiren hadise
lere, buraya getirilen küçük maddelerle âdeta, hapla, aspirinle tedavi yolu aranıyor. Meclisi geceli 
gündüzlü çalıştırarak, Bankalar Kanunu başta olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, şirketler hukuku 
dahil, hepsinin Türkiye'nin gerçeklerine göre sil baştan düzenlenmesi gerektiği kanısında olduğu
mu belirterek Merkez Bankası Kanunu Tasarısının ilgili maddesine gelmek istiyorum. 

Bu maddeye niye gerek duyuldu; Türkiye'de bakkal dükkânı açar gibi, belli imtiyazlı holding 
sahiplerine mevcut Hükümet ve bundan önceki hükümetler herhangi bir araştırma yapmadan hak 
tanımışlar. Hatta bu, 49 uncu ve 50 nci hükümetler döneminde biraz zorlaştırılınca, kolayı nerede 
aranıyor, Türkiye'nin yavrusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde aranıyor. Birkaç gün önce 
oradaydım, Cumhurbaşkanıyla ve Sayın Başbakanla bu konularda görüştük, bu görüşmemizde ba
na, "25 milyarla banka kuruluyordu, biz şimdi düzelttik 50 milyarla kurduruyoruz" dediler. Yazık, 
50 milyarın hiçbir anlamı yoktur. Bankayı niye kuruyorlar? Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinde kurulan banka sayısı 38'dir. Türkiye'de bu sıkıntı artarsa bir iki aya kalmaz herhalde ora
da kurulan banka sayısı 58-60'ı bulur. Onları buradan dolaylı olarak yönlendirdiğimize göre, aynı 
konu bizi de ilgilendiriyor. Devletin sıkıntısını gidereceğiz, ne yapalım; zarar eden KİT'leri kapa
talım, özelleştirme yapalım, bunlar yetmiyor... 298 bin lojman var, bunları satacağız, tasarruf ted
birleri alacağız -bunlar güzel şeyler, inşallah uygulanır- ama batan bankalar var, bu bankaları kur
tarmamız lazım. Kimin bu bankalar; belli kişilerin. Peki, bu bankalarda parası olan vatandaş ne ya
pacak? Siz yetkililer olarak onlara demişsiniz ki, "Hiçbir banka batmayacak" Bunun üzerine va
tandaş da devlete güvenmiş ve parasını yatırmaya devam etmiş. Çünkü, "devlet garantisi var" diye 
düşünmüş devlete güvenmiş; ama, bugün hepsi zorda. Öyleyse bu şirketleri, bu holdingleri, bu ban
kaları ne yapıp yapıp kurtarmamız gerekir diye buraya bir tasarı getirilmiş ve bu tasarıda da özerk
likle ilgili bir madde getirilmiş. Nasıl bir özerklik? Merkez Bankasının Başkanını kim atıyor; Baş
bakan atıyor. Bu maddede ne diyoruz; "Faiz oranlan da, Sayın Başbakanla banka arasında görüşü
lecek, o günün ekonomik şartlarına göre bir faiz oranı tespit edilecek" Bu, hem dünyadaki, hem de 

— 342 — 



T.B.M.M. B : 9 3 21.4.1994 0 : 2 

üniversitede okuduğumuz ekonomik literatüre, ekonomik kurallara uymayan, hele hele özerklik 
kavramıyla hiç alakası olmayan bir hadisedir. Meclis olarak bizi de ortak ettiniz buna; DYP'li ar
kadaşlarımızın oylarıyla gerek İktidarın bir kanadı olan sayın SHP'liler ve diğer arkadaşlar, bu 
maddeye ya çekinser kaldılar, ya da destek vermediler, Bu konuda önergemiz vardı; bu önergede 
"Bu işe Hükümeti ortak edelim" diyorduk, SHP'nin önergesi vardı, "Hükümet bu işe ortak olsun, 
topu tamamen bürokratlara atmayalım" şeklinde. Bunun üzerine, "efendim o zaman özerklik ol
maz" diye karşı çıkıldı. Kendisi olmayan bir şeyin sureti zaten olmaz; öyle özerk bir kuruluş, özerk 
bir banka yok. 

Şimdi ne yapacak Merkez Bankası; para basacak ve bastığı paralar özkaynaklarının iki katı 
olacak... Peki, karşılığında nasıl bir teminat alacak; belki senet getirecekler; bir banka diğer banka
dan hatır senetleri getirecek, bonolar getirecek, devlet tahvilleri getirecek, bunun üzerine bunlara 
özkaynağının iki katı kredi vereceğiz, iflas etmek üzere olan, batmak üzere olan bankaları kurtar
maya çalışacağız. 

Sistemi korumak, ayakta tutmak için bunlar yeterli şeyler değildir. Çünkü, karşılıksız olarak 
basılan paralar enflasyonu körükleyecek, para politikamızın doğru olmadığı görülecek, vatandaşı 
gönüllü tasarrufa yönlendirmede yine yanlışlıklar peşpeşe gelecek. Bugün SSK, emekli aylıklarını 
dağıtmak için 4 trilyon liraya yakın para alıyor; yanılmıyorsam faiz oranı yüzde 127. Durumu SSK 
yetkililerine soruyoruz, "Bittik" diyorlar. Burada eğri oturup doğruları konuşalım. Bu ülke bizim. 
Bu Hükümet, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti, bizim Hükümetimiz. İktidar-muhalefet kavgası
nı bir kenara bırakarak, gerçekleri masaya yatıralım ve tedavide akılcı acı olan yöntemleri uygula
yalım diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 

Sayın Hacaloğlu, konuşacak mısınız? 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Hayır, konuşmayacağım. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Ünaldı. 
Sayın Ünaldı, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tasarının 3 üncü madde

si üzerinde söz almış bulunuyorum; önce Heyetinize saygılar sunarım. 
Maddenin gerekçesinde, Bankanın, Hazineye her yıl genel bütçe ödenekleri toplamının yüzde 

15'i oranında kısa vadeli avans açmasını öngören hüküm değiştirilerek, bu oran, bulunulan yıla ait 
genel bütçe ödenekleri toplamının bir önceki yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarının 
yüzde 12'sine indirilmekte ve 1996 yılı için yüzde 10, 1997 yılı için yüzde 6, 1998 yılı ve izleyen 
yıllar için yüzde 3 olarak belirlenmektedir. Böylece, fiyat istikrarının sağlanması ve millî paranın 
değerindeki istikrarsızlıklara son verilmesi amaçlanmaktadır" denmektedir, maddeye gösterilen 
gerekçe budur. Tabiî bu gerekçeyle bu muhtevayla güzel bir tablo sergilenmeye çalışılmaktadır, 
dürüstlüğe adım atılmış gibi görünmektedir; ama değerli arkadaşlar, görünüşte böyledir, bu mad
deyle gündeme gelinmiş, bu maddeyle gündeme girilmiş, ama dünden beri ortaya konan tabloda 
hedefin bu olmadığı ortaya konulmuştur. Asıl hedefin, bundan evvel kabul edilmiş olan 2 nci mad
deyle gerçekleştirildiği görülmektedir. 

2 nci maddeyle hedeflenen hedefe de ulaşabileceklerini şüpheyle karşılıyorum. Hedef saptırıl
mış da olsa, o saptırılan hedefe de varılamayacağı kanaatini taşıyorum. Tasarının geliş tarzı, 2 nci 
maddenin uygulamasına sıkıntı getirecektir; çünkü, bizzat güvensizlik ortamı oluşturulmaktadır. 
Maddenin geliş tarzı, dünden bugüne burada yaşanan olaylar, -gerek Meclisteki konuşmalar, gerek-
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se tasarıların geliş tarzı- toplumda bizzat güvensizlik ortamı oluşturmaktadır. Bir önceki madde gö
rüşmelerinde Sayın Maruflu İstanbul'daki tabloyu da bu kürsüde dile getirdi. 

Bir başka olay, tasarı, iptal edilecek usullerle görüşülmektedir; bunu da burada özellikle v ur-
gulamak istiyorum. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak bir arkadaşımla birlikte tasarının 
sonuna muhalefet şerhi yazdık; ama, muhalefet şerhimiz Genel Kurula dağıtılan raporun ekinde 
yoktur. Bence, bu, usul bakımından önemli bir hatadır. Muhalefet şerhleri Genel Kurulun bilgisine 
sunulmadan yapılan görüşmelerin, iptal sebebi olacağı kanaatini taşıdığımı burada ifade etmek is
tiyorum. 

Bunu bir kere daha belirtiyor, bu maddenin mahiyetinin de durumu kurtarmayacağını arz edi
yor, heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 

BAŞKAN -Peki efendim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunama

mıştır, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.55 

m 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 13.02 
BAŞKAN : Başkanvckili Kamer Genç 

KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

© • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin Üçüncü oturumunu açı
yorum. 

V. - KANUN TAS ARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 642) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmele
re kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Tasarının yeni 3 üncü maddesinin oylanması sırasında karar yetersayısı istenmiş, yapılan oy
lamada karar yetersayısı bulunamadığından 10 dakika ara verilmişti. 

Maddeyi yemden oylarınıza sunup, karar yetersayısını arayacağım. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Sayın milletvekilleri, bu kanunun 1 inci maddesinde, "14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Türki

ye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu" deniliyor; sonra 2 nci ve müteakip çerçeve maddelerde 
tarih ve kanun adı belirtilmiyor; ama bu 1211 sayılı Kanunun, 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu olduğu yukanda belirtildiğinden, aşağıdaki çerçeve 
maddelerde belirtilmemesi bir yanlışlık ifade etmemektedir. Bu itibarla, bunu da belirtmek istiyo
rum. 

Efendim, şimdi, 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4.- 1211 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen

miştir. 
^Ancak, kamu müesseselerine verilebilecek yıllık iskonto ve avans miktarı toplamı, 50 nci 

maddeye göre belirlenecek avans limitlerinin yarısından fazla olamaz." 
BAŞKAN - Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efen

dim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem başkan, muhterem üyeler; gö

rüşülmekte olan 642 sıra sayılı, Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının 4 üncü maddesi hakkında, Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu maddeyle, 1211' sayılı Merkez Bankası Kanununun 51 inci maddesinin 
1 inci fıkrasına bir cümle eklenmektedir. Bu cümlede, "Ancak, kamu müesseselerine verilebilecek 
yıllık ıskonto ve avans miktarı toplamı, 50 nci maddeye göre belirlenecek avans limitlerinin yarı-
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sından fazla olamaz" denmektedir. Bu şekilde, kamu iktisadî teşebbüslerine ve diğer kurumlara ve
rilmekte olan avansa bir sınır getirilmektedir. Daha önce müzakere edilip kabul edilen 50 nci mad
dedeki değişiklikle de belli bir program içinde, Hazineye verilen avanslar 1998 yılında yüzde 3'e 
düşürüleceğine göre, bu kamu müesseselerine verilecek olan avanslar da yüzde 1,5'e düşürülecek 
demektir. 

Muhterem arkadaşlar, burada, KİT'lerin bundan sonraki dönemde Hazineden desteklenmesini 
önleyici hükümler getirilmektedir. Bu madde, iyi niyetle konulmuş bir maddedir; ancak, Hükümet, 
fıkraya bu ilave cümleyi getirip kamu kuruluşlarına verilecek olan avanslara tahdit getirirken, zan
nederim bir noktayı gözden kaçırmaktadır. Bugün KİT'lere karşı efkârıumumiyede doğurulan, 
meydana getirilen reaksiyon, KİT'lerin devlet bütçesine yük haline gelmiş olmasıdır, yani zarar 
eder hale gelmiş olmasıdır. Ancak, KİT'ler bu noktaya kendi ihtiyarlarıyla gelmemiştir. Kitler bu 
noktaya bilinerek sevk edilmiştir; KİT'ler, sermayeleri artırılmadığı için, artırılmış olan sermaye
leri Hazine tarafından ödenmediği için, holding bankalarına yüzde 100'ün üzerinde, yüzde 150 fa
izle, yüzde 200 faizle kısa vadeli krediler için müracaat etmişler ve faaliyetlerini bu yüksek mali
yetli, kısa vadeli kredilerle devam ettirmek zorunda bırakılmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, KİT'ler, yüzbinlerce insanı istihdam eden ve cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren yeterli özel sermaye olmadığı için,'birikim olmadığı için, milletten toplanan vergilerle, 
Sümerbank, Etibank, SEKA ve benzeri kuruluşlar, 1950'li yıllarda ilave kuruluşlar, 1960'lı yıllar
da PETKİM, petro kimya tesisleri, petrol rafinerileri ve daha birçok kamu iktisadî teşebbüsü eliy
le, özel sektörün halledemediği meseleleri halletmek için, -yatırım konularını, imalat konularını 
memlekete getirmek, teknolojik gelişmeyi sağlamak, üretimi artırmak, istihdamı sağlamak ve neti
ce olarak da sanayileşmeyi ve iktisadî kalkınmayı getirmek için- özel sektörün gitmediği bölgele
re sanayi kültürünü, disiplinini, görgüsünü, bilgisini, ustalığını, mühendisliğini ve yönetim sanat
larını götürmek için; yani, memleketin geri kalmış bölgelerini kalkındırmak için kurulmuş olan mü
esseselerdi. 1960'lı yıllardan beri, -çeşitli kurumlarda çalıştığım zamanlardan da hatırlarım- Ba-
tı'dan, Dünya Bankasından ve çeşitli çevrelerden, devamlı, bu KİT'leri satın, bu KİT'leri kapatın 
diye baskılar gelmekteydi. Tabiî, KİT'lerin ilk kuruluşlarında, kuruluş kanunlarında da memleke
tin iktisadî şartlarının elverdiği ölçüde özelleştirilmesi, özel sermayeye devredilmesi hedef alınmış
tır ki, makul bir politikadır; prensip itibariyle de buna karşı çıkmak doğru değildir. Bunları hurda 
haline getirip, batırıp, kapanacak hale getirip kapatmak yerine, teknolojisini yenileyerek, öz kay
naklarını ve sermayesini, büyüklüğüne göre, iktisadî şartlara göre, enflasyonun yok ettiği işletme 
sermayesine göre destekleyip, geliştirip, faal halde, özel teşebbüse, şahıslara, çalışanlara hisseleri
ni devretmek, tamamını devretmek; buralardan alınan kaynaklarla da, memleketin diğer bölgelerin
de, kalkınma ve istihdam ihtiyacı içinde olan, gelir ihtiyacı içinde olan, gelişme ihtiyacı içinde 
olanlara yeni yatırım konuları götürmek; yine, özel sektörün kârlı görmediği, hesaplı görmediği ve 
yakın ilgisini çekmeyen konulara da, melleketin stratejik ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeni yatı
rımlar yapmak gerekirken, maalesef, bu yapılmamış bulunmaktadır. 

Biz, bu kanunun bu maddesini, yani, hazinenin -Merkez Bankasının Hazineye olduğu gibi-
kamu iktisadî teşebbüslerine verdiği avanslara da sınır getiren bu maddesini takdirle karşılıyoruz; 
ancak -buraya bir kanunla, sekiz on kanunda değişiklik yapan ayrı ayrı maddeler getirilmektedir-
bu paketin içinde "kamu iktisadî teşebbüslerinin artırılmış olan sermayelerinin ödenmeyen kısım
ları derhal ve şu süre içinde ödenir. Kamu iktisadî teşeebbüslerinin, onyedi yıldan beri devam eden 
yüksek enflasyon şartları altında erimiş olan işletme sermayelerini, yatırım ihtiyaçlarını, teknolo
jik yenileme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sermayeleri şu kadar süre içinde artırılır; bunlara gere
kirse yabancı ortak bulunur, yerli ortak bulunur, özel şirket statüsüne kavuşturulur; ama, mutlaka 
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bunlar faal hale getirilir" diye bir madde de görmek isterdik. Gerçi, bunları biz, önümüzdeki gün
lerde önümüze gelecek olan, burada müzakere edecek olduğumuz özelleştirmeyle ilgili yetki kanu
nu tasarısında, enine boyuna, çok daha geniş müzakere etme imkânı bulacağız; ama, Merkez Ban
kası Kanununda, kamu istisadî teşebbüsleriyle ilgili bu tahditler getirilirken, bunun da getirilmesi 
gerekirdi. Aynı zamanda bu Hükümeti kurmuş olan Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin 1991 seçimlerinden sonra imzalamış oldukları Hükümet Protokolünde ve bu kürsüden ifa
de edilmiş olan Hükümet Programında da, kamu iktisadî teşebbüslerinin önce özerk hale getirilme
si, iyileştirilmesi, bilahara özelleştirilmesinin gündeme getirilmesi hedef alınmıştı. Maalesef, ikibu-
çuk yıl, bu istikamette hiçbir şey yapılmamış, kamu iktisadî teşebbüsleri çok daha kötü duruma ge
tirilmiş; şimdi, bunlara Merkez Bankasından verilecek olan kaynaklara da tahdit getirilmekte; ama 
bunların sermaye, teknolojik yenileme ve gelişmeleri istikametinde de Hükümette en ufak bir ka
rar ve tavır görmemekteyiz. Hükümetin söylediği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyleyin. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bir cümleyle bitiriyorum Sayın Başkan. 

5 Nisanda Hükümetin söylediği, "bu kamu iktisadi teşebbüsleri çalışırsa çalışır, çalışmazsa ka
patırız" demektir. Tabiî bunları siz kurmadınız; bunların altında sizin alın teriniz yok. Bugünkü Hü
kümete söylüyorum. Tabiî, bekâra karı boşamak kolaydır; ama bunları boşayamayacaksınız, bun
ları, önünde sonunda fal halde muhafaza edecek çareleri getirmeye mecbur olacaksınız; sosyal ge
lişmeler sizi buna zorlayacaktır. Şimdiden, bu istikamete - zaten bu istikamette düşünen SHP ka
nadının da gayretiyle- hazırlıklı olmanızı temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Sayın Ayhan, Erbakan'ın üslubuyla konuşmaya başladınız. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın Hacaloğlu, söz istemiyorsunuz?.. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - İstiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sizin söz hakkınız vardı da demin vazgeçtiniz; şimdi yine yazdım. Sayın Maruf-

lu, Grup adına mı söz istiyorsunuz? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Grup adına. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Maruflu. 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Grup adına söz almış bulunuyorum. 
Mesele tavazzuh etti; bu yasanın gelmesindeki esas maksat, bu biraz evvel görüştüğümüz 2 nci 

maddenin geçmesi ve bu şekilde neticeye ulaşılmasıydı; bu da, ben dikkat ettim, sadece Doğru Yol 
Partili milletvekillerinin oylarıyla geçti; yani, Meclisin diğer kesimi bu 2 nci maddeye katılmadı. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - Demek ki o kadar güçlüyüz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Güçlü olup olmadığımızı kendiniz takdir edin. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, biz, Planlamadan, devlet kesiminden geldiğimiz için, banka batıran
ların hissiyatını veya düşüncelerini pek anlayamıyoruz. O bakımdan, bu maddeye karşı çıktık; Mer
kez Bankası gibi bir kuruluşumuzun bu banka batırma işine karışmamasını evla gördük, öyle uy
gun gördük; ama, tabiî, banka batıranların düşünceleri başka. Zannediyorum bu haberler İstanbul'a 
gitmiştir, onlar da şimdi göbek atıp oynuyorlar, nasıl olsa bankaları kurtardık diye. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) - 5 tane hatırdınız, 5 tane... 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Şimdi, Sayın Saraçlar, siz yakalandınız. Bakın, o batan 
bankalardan bir tanesi istanbul Bankası; tamam mı? 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, lütfen, Genel Kurula hitap edin efendim. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - O İstanbul Bankasını batıran kim acaba; onu hepimiz bi
liyoruz. Burada, İstanbul Bankasının emeklilerinin feryatları nedeniyle bir yasa tasarısı var. Şimdi, 
İstanbul Bankasını hem batıracaksınız hem... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Muruflu, kim batırdı? Onu bilmeyenler var. Kim ba
tırdı, niye batırdı? 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) -Efendim, onu biliyorlar, herkes biliyor. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Efendim, bilinmesi lazım. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Söyleyin, zabıtlara geçsin. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - O bakımdan, bu emeklilerin durumu buraya gelecek, gö
rüşlerimizi orada açıklayacağız; ama banka batıranlar, ne gariptir ki, kendileri batmadılar, servet
lerine servet kattılar. Bu İstanbul Bankasının emeklilerin durumu fevkalade zor; sokaklarda, elle
rinde pankartlarla geziyorlar. Bu iş SSK'nın üzerine bina edildi; SSK zaten iflas noktasına gelmiş... 
Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu batan İstanbul Bankasının emeklilerinin meselesini görüşür
ken, Sosyal Güvenlik Bakanı bayağı itiraz etti ve "zaten Sosyal Sigortalar Kurumu tehlikeli duru
ma gelmiş, bir de bunları almayalım" dedi; ama, İktidar partisinin oylarıyla kabul edildi. 

Şimdi ben, Merkez Bankasındaki değerli Başkan ve yönetici arkadaşlara şunu hatırlatmak is
tiyorum: Çok tehlikeli bir sorumluluk altına girdiler; bundan, Hükümet de ilgili Bakan da bir nok
tada sıyırdı; bu iş kendilerine verildi. Ben onların yerinde olsam, bir banka kurtarma meselesi ve
ya bu yasa tasarısında öngörüldüğü gibi, özkaynaklarının 2 katıyla sınırlı olmak üzere, bir yıl va
deyle kredi talebi geldiği zaman, ne yapar yapar ilgili bakanın yazılı onayını alırdım. Çünkü, yarın 
başka bir iktidar işbaşına geldiği zaman veya biz işbaşına geldiğimiz zaman hangi bankalara kredi 
verilmiş, ne şartlarda verilmiş, kimin tesiriyle verilmiş veya hangi zaüarın tesiriyle verilmiş bunun 
hesabını soracağız; bunlar ortaya çıkacak. Bunlar ortaya çıkacağı için, ben, değerli Başkan ve bü
rokrat arkadaşlarımızın, yine de Hükümetin ilgili bakanının bir yazılı talimatını almasının ileride 
bir muhakeme söz konusu olduğunda ibraz edebilmeleri açısından faydalı olacağı görüşündeyim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bravo... Biz bürokratları koruyoruz. 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bu 3 üncü maddedeki kamu ku
ruluşlarıyla ilgili avans limitlerinin -ki, burada daha ziyade KİT'lere açılan avans limitlerinin- 50 
nci maddeye göre, yani daha önce konuştuğumuz ve 1998 yılında yüzde 3'e inecek olan avans li
mitlerinin yüzde 50 ölçüsünde olması öngörülmektedir. 

Burada ben bir şeyi takdir ediyorum: 5 inci sayfanın üçüncü paragrafında, yüzde 15 olan 1994 
yılına ait kısa vadeli avansların -bunu kendileri yazmışlar; yani Hükümet yazmış, onu da takdir edi
yorum- 11.4.1994 tarihi itibariyle 122 trilyon liraya yükseldiği yani diğer bir deyişle avansların 
dolduğu ifade ediliyor. Şimdi, bu avnslara karşılık, kamu kuruluşlarına açılan kredilerin de bu mad
deyle limite edilmesi, tahdit edilmesi öngörülmektedir. 

Aslında, belki, kamu kuruluşlarınca, Merkez Byankasına güvenerek alınan bu avansların cid
dî olarak kullanılmadığımda hepimiz biliyoruz; zaten ciddî olarak kullanılsaydı, KİT'lerin bu ka
dar zarar etmesi de mümkün olmazdı. Belki bu anavaslar bir miktar daha az olabilirdi diye düşü
nüyorum; Çünkü, bu, kamu kuruluşlarını belli bir ciddiyete ve malî disipline sokacaktır. Eğer bu 
yapılabilirse, bu madde daha etkin olacaktır. 
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Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Şahsı adına, Saym Algan Hacaloğlu; buyurun efendim. 
Sayın Hacaloğlu, süreniz 5 dakikadır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
madde üzerinde şahsım adına görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

2 nci madde görüşülürken, değerli Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız "ülkede yangın var, 
yarına çıkabileceğimizden emin değilim" dedi; bunu içtenlikle söylediğini biliyorum. Bence, Tür
kiye'de ekonomi henüz felaket noktasında değil; bir iktisatçı olarak, felaket noktasında olduğuna 
inanmıyorum; ama, Türkiye'de sorunların ciddî boyutlarda olduğunu düşünüyorum; göstergeler de 
öyle zaten, 

Türkiye ekonomisinin en zayıf halkası, en kırılgan kesimi malî kesimdir, finansman kesimi
dir. Bu kesimin sorunları sadece son ayların oluşumu değil; malî kesimin yapılanması uzun süre
dir sağlıksız gelişti. Özellikle son birkaç yıldır adeta gecekondu mantığıyla oluşan malî kurumlar, 
doğal olarak, riskleri artırdı ve geçenlerde TYT, ardından Marmara B mkası, bir anlamda battı ve 
bu bankaların yarattığı riskler hem onbinlerce mevduat sahibini hem de özellikle TYT ile ilişkili 
olarak basına yansıyan rakamlara göre asgarî 80 milyon dolar düzeyinde bir kamu bankası riskini 
gündeme getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, ekonomi, söylendiği gibi, gerçekten kötüyse, gerçekten, ekonomi 
son dört ay içinde batak noktasına geldiyse, gerçekten, bundan dört ay evvel Sayın Başbakanın 
pembe tablolar çizerek "Reform" adıyla tanımlayıp bize sunduğu, ancak o zaman burada derde de
va olmayacağını defaatle dile getirdiğimiz vergi yasasının kabulü sürecinde belirttiği gibi, o dö
nemde öyleydi de son dört ay içinde batak noktasına geldiyse, o zaman sadece ekonominin malî 
kesiminin, yani bankaların durumunu değil, sanayiin, ekonominin bütününün risklerini ve ihtiyaç
larını gözetmek durumundasınız. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşımın da belirttiği gibi, eğer bugün bir bölüm banka Plan 
ve Bütçe Komisyonunun gizli oturum yapmasına neden olacak düzeyde sıkıntılar içindeyse ve bu
rada biz, bu bankalara yönelik olarak hızlı işleyecek olağanüstü bir kredi mekanizmasını devreye 
sokuyorsak, bugün benzeri duyarlılığı sanayi kesimi için de göstermek zorundasınız. 

Bu maddeyle kamu kesiminin işletmeci kuruluşlarına getirilen limit, esasında IMF'nin bütün 
ülkelere yönelik düzenlediği niyet mektuplarının temel taşlarından biridir. Bu madde, kendi içinde, 
5 Nisan önlemlerinin mantığı içinde tutarlıdır; ancak, bilinsin ki, bu madde, aynı zamanda IMF'ye 
teslimiyet maddesidir. Bugün, 5 Nisan tedbirleri çerçevesinde kapatmayı düşündüğünüz tesisler 
arasında yer alan Karabük Demir Çelik, son sekiz yıl içinde 254 milyon dolarlık yatırım yapılmış 
bulunmaktadır. Son üç yılda yapılan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Gruptan düşmemizin bedelidir bu, tabiatıyla. 
Özetle, bu maddeyle bugün felaket noktasında olduğu belirtilen ekonomik koşullarda, işletme

ci kamu kurumlarının Merkez Bankası kaynaklarını kullanmasına yönelik getirilen limitlerin ger
çekçi olmadığını, eğer bir derlenme, düzenlenme olacaksa, malî kesimde gözetilen açılımın asgarî 
ölçülerde bu kesime, bu sektörlere, bu kuruluşlara da gösterilmesi gerektiğini belirtiyorum. 
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Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesiy
le ilgili görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

4 üncü madde, 1211 sayılı Kanunun 51 inci maddesini değiştiriyor ve maddede şöyle deniyor: 
"ancak, kamu müesseselerine verilebilecek yıllık ıskonto ve avans miktarı toplamı, 50 nci madde
ye göre belirlenecek avans limitlerinin yarısından fazla olamaz." Yani, 3 üncü maddedeki değişik
liğe benzer bir değişiklikle, KİT'lere destek azaltılması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Bir açıdan güzel; ama, aldatmaca bir güzellik var. biraz evvelki madde üzerinde konuşurken, 
bu aldatmacaya dikkat çekmeye çalışmıştım. Bir hedef saptırması söz konusudur. 

Ben, yine de, maddede var olan 2 nci maddeyle tezat üzerinde durmak istiyorum. 2 nci mad
deyle, bir yandan, vurguncu, soyguncu tipteki bankaların akıl almaz yollarla desteklenmesi, kurta
rılması söz konusu iken -KİT'lerden özellikle bazılarının stratejik özelliği olduğunu da vurgulaya
rak ifade etmek istiyorum- KİT'lere, aynı kanun içerisinde, tersine bir işlem uygulanmasını yadır
gadığımı ifade etmek istiyorum. Böylesine bir tezat, kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu burada 
ifade etmek istiyorum. 

Bu tablonun millete acı verdiğini, bu kürsüden ifade etmenin bir zaruret olduğunu da vurgula
mak istiyorum. 

Son ekonomik paketle, acıları başlamış olan, acılarının sesi gelmeye başlamış olan, Karabük, 
Zonguldak, Kışehir halkına, bu tezadı, bu kanunu çıkaracak arkadaşların anlatmalarına ihtiyaç ol
duğunu burada bir kere daha vurguluyor, hatırlatıyorum. 

Sorumluluğu, 2 nci maddeyle bürokratlara yıktınız. Bu doğru değildir; ama, asıl yanlış şudur 
ki: Önce sorumluluğu reddedenler, sorumluluktan kaçanlar, sonra yetkilerini de kaybederler. Hü
kümetin şu andaki tablosu da bunu hatırlatmaktadır, yetkilerini tümüyle kaybedecek bir görüntü 
içinde olduğunu göstermektedir. 

Bu yanlışların takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı beyan ediyor, Heyetinizi tekrar saygıyla 
selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Madde üzerinde... 
ABDÜLIATİF ŞENER (Sivas) - Karar yetersayısı aranmasını istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, bir dakika, önerge var... 
ABDÜLIATİF ŞENER (Sivas) - Aceleye getiriyorsunuz da... 
BAŞKAN - Şu anda oylamaya geçmedim ki, karar yetersayısı istiyorsunuz!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bazen hemen oylamaya geçiyorsunuz da, onun için istedim. 
BAŞKAN - Sayın Şener, lütfen... Siz, Grup Başkanvekilisiniz... Rica ediyorum... Yani, oyla

ma olmadan ben nasıl karar yetersayısı arayayım? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - Acele ediyorsunuz Sayın Başkan, gargaraya getiriyorsunuz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Önerge yoksa hemen oylamaya geçiyorsunuz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN - Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 642 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Hasan Korkmazcan Selçuk Maruflu 

Konya Denizli İstanbul 

Ekrem Pakdemirli Yüksel Yalova 

Manisa İstanbul 

Öneri: 
Madde 4. - 1211 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen

miştir : 

"Ancak, kamu müesseselerine verilebilecek yıllık ıskonto ve avans miktarı toplamı, 50 nci 
maddeye göre belirlenecek avans miktarının 1/4'ünden fazla olamaz." 

BAŞKAN - Bir önerge daha geldi, onu da okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 642 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Madde 4. - 1211 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen
miştir. 

"Ancak, kamu müesseselerine ve verilebilecek yıllık ıskonto ve avans miktarı toplamı 50 nci 
maddeye göre belirlenecek avans limitlerinin yarısından fazla olamaz. Bu kamu müesseselerinin 
sermayeleri teknoloji yenileme ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede artırılır." 

Cevat Ayhan Salih Kapusuz Mehmet Elkatmış 
Sakarya Kayseri Nevşehir 

Lütfi Doğan Faruk Ekinci 
Gümüşhane Ankara 

BAŞKAN - Önergeleri, aykırılık sırasına göre tekrar okutup, ayrı ayrı işleme koyuyorum : 
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve arkadaşlarının önergesi : 
Madde 4. - 1211 sayılı kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen

miştir. 
"Ancak kamu müesseselerine verilebilecek yıllık ıskonto ve avans miktarı toplamı 50 nci mad

deye göre belirlenecek avans miktarının 1/4'ünden fazla olamaz." 

BAŞKAN - Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 

Buyurun Sayın Keçeciler. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemin izahım 
yapmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Görüşülmekte olan bu tasarının 4 üncü maddesinde, kamu iktisadî teşebbüslerine verilebilecek 
avans miktarı tayin edilmekte ve ona bir sınır getirilmektedir. Denmektedir ki, "bu kanunun 50 nci 
maddesinde belli limitler konulmuştur -bütün kamunun borçlanabileceği- bunun yarısını geçmesin" 

Aslında bundan bir yıl kadar evvel, biz zaten kamu iktisadî teşebbüslerinin, Merkez Bankası
na ve Hazineye olan borçlarını konsolide etmiş, bununla ilgili bir kanunu buradan çıkarmıştık, bir 
yıl içerisinde bunlar tekrar borçlandılar. Devamlı borçlanmaktalar. Bu müesseseler iktisadî çalış
mak zorundadırlar, iktisadî şartlara uygun çalışmak zorundadırlar. Arkalarına Merkez Bankasının 
avansını alıp, onu bir ölçüde devamlı kullanan ve bu rahatlık içerisinde hareket eden müesseseler 
olmaktan çıkmalı, kendi yağlarıyla kavrulmalıdır. Eğer bu limitleri böyle yüksek oranda tutarsanız, 
ilanihaye o KİT'leri yöneten yöneticiler, "efendim, ben bu işi şöyle yapayım, nasıl olsa arkamda 
Hazine var, Hazine gelir beni kurtarır, bana gerekli ödeneği sağlar" derse, neticede bunu hep bera
ber öderiz; biz öderiz, millet öder, sıkıntı, hepimizin sıkıntısı olur ve bugünkü gibi sık sık konseli-
dasyon kanunları çıkararak, kamu iktisadî teşebbüslerinin açıklarını, Merkez Bankasında bastığı
mız, karşılığı olmayan paralarla kapatır, enflasyonu da arşı âlâya çıkarırız. Önerimiz, bunun böyle 
yarı miktarda olmaması ve belli bir limitte tutulmasıdır. 

Belki zarurî iktisadî faaliyetler sebebiyle, piyasanın şartlan sebebiyle elinden tutulması, ani
den kendisine destek verilmesi icap eden kamu iktisadî teşebbüsleri olabilir. Bunlara destek olmak 
bakımından bu dörtte bir avans miktarı haydi haydi yeter. Zaten bundan sonra getiriyorsunuz, 5 in
ci maddede "1994 ve önceki yılları, 1998'e kadar olacak olan alacakları da başbakanlıkla Merkez 
Bankası oturur görüşür ve bu hesapları tasfiye eder" diyorsunuz. Yani, daha borçlanmadan, borç
larının tasfiyesini de buraya koymuşsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, borçlanma ve karşılıksız para basan mekanizmadan, bu paraları, bu kay
nakları, iktisadî devlet teşekküllerine transfer etmek bu kadar kolay olursa, siz o müesseseleri işle
temezsiniz. Hani " yeni tedbirler alacağız ve bunları özelleştireceğiz" diyorsunuz; "özel sektör gi
bi çalışacak, kârlı çalışacak, verimli çalışacak, rantabl çalışacak" diyorsunuz... O halde, böyle, de
vamlı, kendisi zorda kaldığı zaman arkasında Hazinenin desteğini hissetmemeli ki, doğru düzgün 
çalışsın; icap ettiği zaman, gerekli kararları alsın, ekonomik kararlan almakta tereddüt gösterme
sin, ciddî çalışsın. 

Aslında, bu müesseselerin, normal olarak özel sektörle rekabet etmesi ve bu rekabette başarı
lı olması da mümkün değil. Elbetteki devlet tüccarlık yapamaz, elbetteki devlet sanayicilik yapa
maz; bu sahalardan çekilmelidir. Partimiz bu görüşü her zeminde, her zaman, her fırsatta ifade et
miştir, etmeye de devam edecektir; ama, bu işi yaparken de çok dikkatli davranmak zarureti vardır 
ve kamu iktisadî teşebbüslerini böyle sinirsiz bir şekilde destekleyecek durumda olmamalıyız. Za
ten siz de bir sınır getirmişsiniz; biz tecrübemize dayanarak diyoruz ki, bu sınır yüksektir. Yani, 

. borçlanma limitinin yarısını... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - lütfen, son cümlenizi söyler misiniz Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Hemen tamamlıyorum Sayın Başkan. 
"Borçlanma limitinin yarısını biz bu müesseselere avans vereceğiz" diyorsunuz; bunu deme

yin, "dörtte birini aşamaz" deyin ki, bu müesseseler iktisadî çalışsınlar, doğru çalışsınlar ve eko
nomik kurallara uygun çalışsınlar. 
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Memleketin menfaati burada olduğu için bu önergeyi verdim, önergemize iştirak ederseniz, 
onun memnuniyetini ifade edeceğiz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve arkadaşlarının önergesi: 
Madde 4. - 1211 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen

miştir. 

"Ancak, kamu müesseselerine verilebilecek yıllık iskonto ve avans miktarı toplamı, 50 nci 
maddeye göre belirlenecek avans limitlerinin yarısından fazla olamaz. Bu, kamu müesseselerinin 
sermayeleri teknolojik yenileme ve işletme ihtiyaçlarım karşılayacak seviyede artırılır." - - "" ' 

BAŞKAN - Önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim 
BAŞKAN - Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadırlar. 
Sayın Ayhan, buyurun efendim. 

Sayın Ayhan, süreniz 5 dakika. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; biraz evvel okunmuş olan 
önergemizde ifade edildiği gibi, bu 4 üncü maddedeki değişiklik zımnında, 1211 sayılı Kanunun 
51 inci maddesindeki değişiklik zımmında buraya bir ilave yapıyoruz. İlavenin mahiyeti, kamu mü
esseselerine verilecek olan Merkez Bankası avansları azaltılırken, bunların sermayeleri de, tekno
lojik yenilemeye ve işletme ihtiyaçlarına cevap verecek seviyede artırılmalıdır. Biraz önce, başka 
bir vesileyle yaptığım konuşmada da, "bu kuruluşların, bugün bu hale gelmelerinin sebebi, yeterli 
sermayenin kendilerine verilmeyişi, artırılan sermayelere ait apellerin de hazine tarafından öden
memiş olmasıdır" demiştim. 

Değerli arkadaşlar, bu kuruluşlar, yaşamak için, ayakta durmak, başarılı olmak için, özel sek
törde olduğu gibi, mutlaka rasyonel tedbirlerle, yönetimle, finansmanla desteklenmelidir. Bu yapıl
madığı takdirde, bu kuruluşların tabiî ki bugünkü hale gelmesi kaçınılmaz bir akıbetti ve zaten bu
günkü hale de bilerek ve istenerek getirilmiştir. Nasıl getirilmiştir; kötü yönetimle getirilmiştir. 

Bakın, kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili, Hükümetimizin 5 Nisanda açıklamış olduğu bu 
zecrî tedbirlere ve bu gelişmelere rağmen, bakıyoruz, Petkim'in Yönetim Kuruluna, Doğru Yol 
Partisinin seçim kaybeden İstanbul İl Başkanı üye olarak getiriliyor. Şimdi, siz Petkim'i kapatacak
sınız, binlerce işçiyi de sokağa atacaksınız. Bu KİT'leri zaten senelerden beri böyle yönettiniz; ha
nımefendilerin terzileri, berberleri; beyefendilerin şoförleri ilçe başkanları, il başkanları, KİT'leri 
çiftlik olarak kullandılar, bugün bu noktaya getirdiniz. KİT'lerin denetimini de yapmıyorsunuz; 
çünkü, denetlenebilecek yapı teşekkül ettirmiyorsunuz. KİT denetimi Türkiye'de nasıl olur; Yük
sek Denetleme Kurulu raporlar hazırlar, o raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT komisyonun
da iki sene, üç sene sonra denetlenir. Yani, KİT yöneticileri görevden alınmıştır, yoktur, yurt için-
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dedir, yurt dışındadır; batan batmıştır, kaçan kaçmıştır; siz iki sene üç sene sonra o KİT'in deneti
mini ve ibrasını yapacaksınız. 

Falan şirketin patronları da, şirketlerinin hesaplarını böyle iki sene sonra denetleseler, o şirket
lerin hali ne olur; varın siz düşünün; hepsi batar... Ne yapar patron her hafta denetler, her ay denet
ler; aylık, üç aylık geçici bilançolarla denetler; üretime bakar, satışa bakar, kâra bakar, yatırıma 
bakar, istihdama bakar, işletme ne ölçüde rasyoneldir, ne ölçüde kârlıdır, ne ölçüde zarara gitmek
tedir bunları denetler. Ama, maalesef, Türkiye'de öyle bir sistem kurulmuş ki, bu KİT'leri batır
mak için ne lazımsa her türlü tuzak önüne getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Batı'da da KİT'ler var; Fransa'da da var, İtalya'da da var. Renault otomo
billerini imal eden bu şirket, bir kamu kuruluşudur; ama, sayın bakanın emrinde değil, sayın baş
bakanın emrinde değil, kendi içinde özerk olarak çalışan; yatırımını, üretimini planlayan, program
layan ve bunun hesabını genel kurulda veren bir yönetim halinde çalışmaktadır. 

i • • . 

Aslında, dönüp baktığınız zaman, soruyorum, bu başarılı gördüğünüz holdinglerin de KİT'ler
den ne farkı var? Falan holdingin patronu mu, falan fabrikanın başında; falan holdingin patronu mu 
falan şirketin başında; hayır. Bunların başında, yakın zamana kadar, birçoğu kamu kuruluşlarından 
ve özellikle KİT'lerden transfer edilen kabiliyetli ve başarılı yöneticilerdir. Bugün özel sektör ken
di yöneticilerini geliştirir hale gelmiştir. Yani, söylemek istediğim, falan büyük holding... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) > 
BAŞKAN - Sayın Ayhan, lütfen son cümlenizi söyleyin. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - 20 tane, 30 tane, 50 tane fabrika yönetiyorsa, bunlar da bir 

KİT'tir, siz bu prensipleri KİT'lere vazettiğiniz zaman, bunlar da başarılı olur. 
Gelin, burada sermaye artırımı önergemizi destekleyin. SHP tarafına bakacağım, bunlar, 

KİT'leri istiyorlar mı istemiyorlar mı bu önergede bunu da tespit edeceğiz. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Önerge reddedilmiştir. 

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

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati: 18.48 

, — — ® — . • • ' 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kamer Genç 
KÂTİP ÜYELER: İlhan Kaya (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

; — . © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

10. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kamın 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 642) (Devam) 

BAŞKAN — 642 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı. 

4 üncü maddenin görüşmelerini tamamlamıştık ; 

5 inci maddeyi okutuyorum: -. • 

MADDE 5. — 1211 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 9. — 50 nci maddede belirtilen avans hesabında 1994 ve°önceki dönemle
re ilişkin olarak biriken tutar ile 1995-1998 döneminde kullanılacak tutarlar, Başbakanlık ve ban
ka arasında belirlenecek esaslara göre tasfiye edilir." 

BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen?.. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
642 sıra sayılı Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla kanu
na ilave edilen geçici madde 9 ile, Merkez Bankasının halen hazineye vermiş olduğu avansların ve 
1995-1998 döneminde vermeye devam edeceği avansların tasfiyesi tarif edilmekte; ancak, bu tas
fiye hakkında da, burada, herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır. Aslında, bunların tasfiyesinin de 
burada açık olarak ifade edilmesi, programa bağlanması, bugünkü Hükümetin ve gelecekteki hü
kümetlerin davranışını, tutumunu disipline etmek bakımından fevkalade faydalı olurdu. 

Bu tasarının burada müzakeresi sırasında, zaman zaman, "biz siyasî organlara güvenmiyor 
muyuz, siyasî organların yetkilerini niye tahdit ediyoruz?.." diye birtakım mülahazalar ileri sürül
dü. Bu siyasî organların yetkilerinin sınırlarını tarif etmekte ve onların da aşamayacağı birtakım 
sınırları ortaya koymakta fayda vardır. Aksi takdirde, bu sıkıntı her vakit önümüze çıkmaktadır. 

Yetki, kullanana göredir. Yetkisini, topluma en faydalı şekilde, müesseseye en faydalı şekilde 
kullanan yetkili de olur, müesseseyi ve toplumu tahrip eden şekilde kullanan yetkililer de olur. Bu 
bakımdan, Merkez Bankasına müdahaleyi ve Merkez Bankasından avans çekimini sınırlayan bu ta-
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sanya müspet gözle bakmak gerekir; ancak, bundan öıiceki oturumda geçirilen 2 nci maddeyi ve 
onun şümulünü düşününce, ister istemez aklıma, "acaba bu kanun tasarısı, bazı bankaları kurtar
mayı kamufle etmek için mi?" getirildi diye geliyor. Zira, bugünkü şartlarda, bu tasan ne kadar 
faydalı görülürse görülsün; aslında, gemi battıktan sonra gemiyi yüzdürmekle ilgili projeleri orta
ya koyuyoruz... Ama, gemi battı. Yani, Hükümetin bunu ikibuçuk sene önce, iktidara geldiği aza-
man getirmesi ve "ben hükümet olacağım bu dönemde, Merkez Bankasıyla münasebetlerimi bu 
çerçevede yürüteceğim, Merkez Bankasını hükümetin kasası gibi kullanmayacağım, yatınmlanmı 
ve masraflanmı, toplayacağım vergilerle yapacağım" diye kendi yolunu tarif etmesi gerekirdi. Bü
tün bunlar yapılmadı ve fevkalade geniş bir kriz ortaya çıktı. Bu kriz sırasında bu tasarı getirildi ve 
alelacele bunun içine, banka kurtarmak için, açıktan para basmaya yetki veren, âdeta kalpazanlığı 
tecviz eden bir madde de sokuşturuldu. 

Bu geçici maddede de, Hükümetin, Merkez Bankasındaki avansları nasıl tasfiye deceği hak
kında net bir program getirmemesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde bu uygulamanın ne kadar key
fî, kanunun manasıyla hedef alınan maksada ne kadar uygun şekilde olacağı hakkında tereddütle
rimiz de giderilememiştir. 

Değerli arkadaşlar, böyle bir programı burada yapmak, taahhüt etmek ve kendi kendimizi bağ
lamak gerekirdi. Dileyelim ki, hükümetler bunu keyfî olarak kullanmasınlar, bu açık kapıyı istis
mar etmesinler ve Türkiye'yi bir daha böyle bir krize düşülmesinler. 

Ben bunlan arz ederim diye geldim; hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Şahısaları adına... 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) - Grup adına... 

BAŞKAN — "Grupları adına söz isteyen yok" dedim; ama, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 

5 inci maddeyle getirilen geçici madde 9, yani "1211 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir" maddesi, en tehlikeli maddedir; fark etmiyoruz. Bu bir konsolidasyon maddesi. Bir 
yere koyacaklar; "yeniden, bu parayı biz nasıl olsa taksitlendirdik, şartlan da bu; biz şimdi yeniden 
avans kullanacağız" denecek. 

Zaten, bu sıkıntıların temelinde ne vardı?.. 1992'nin sonunda bütün avansı konsolide ettiniz, 
döndünüz sıfırdan başladınız... Bu kadar bedava paraya Türkiye'nin ekonomisi dayanabilir miy
di?.. Bu sıkıntılann anası oradadır. Bu, tam manasıyla bir konsolidasyon maddesidir; böyle, keli
melerin arasına saklanmıştır. Yazık edersiniz yani. Bir taraftan "yüzde 10'a, yüzde 12'ye indire
lim" diyorsunuz; ama 12'ye indirdiğiniz kısmı zahiren yüzde 27'ye çıkanyorsunuz; yani, 1995'te 
bütçenin yüzde 27'si oranında avans kullanılacak demektir. Siz onun altından kalkamazsınız; pat-
lamalan da önleyemezsiniz. Onun için, bunu ortadan kaldırmak lazım. 

Vergi kanunlannın müzakeresi sırasında birkaç defa söz aldım, hatırlarsınız. Dedim ki: Bu 
konsolidasyonu getiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir defa konsolidasyon yapılmıştır. 
Bu konsolidasyonu da askerler yapmışlar, farkına varmışlar ve ertesi ay kanunla iptal etmişlerdir. 
Türkiye tarihinde konsolidasyon yoktur. Merkez Bankası zaten Hazinenin. Hazinenin aldığı avans
lar konsolide edilmez, hesaben durur. Ekonomi bunu daha sonra çok ağır bedelle öder dedik, de
dik... Bu söylediklerimiz hiç dinlenmedi. Bu, ondan da daha ağır bir şey getiriyor. Çünkü, avans 
122 trilyona ulaştı. 
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Güya Sayın Başbakanla Merkez Bankası Başkanı karşı karşıya oturacak "1994'teki borcumu 
şöyle ödeyeceğim" diyecek... Başbakanla, atanan bir kimse karşılıklı oturup pazarlık mı eder?! 
Devlet adabında böyle bir şey var mı?. Bugüne kadar böyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. 

Başbakan diyecek ki, yüzde 4'le, 25 sene, 50 sene, 100 sene süreyle taksittendir... "Başüstü-
ne" denilecek ve bu, otomatikman, bir konsolidasyon olacak. Bu ülkenin ekonomisi bunu kaldır
maz. Daha sonra gelip, "yangın var, yamyoruz, cenaze de var; bu cenaze kalkacak, siz de yardım
cı olun" demeyin. Buradan defalarca söyledik, ikaz da ediyoruz; yapmaya da hakkınız yok; yazık
tır. 

Bankacılar, finansörler, yabancılar bunu fevkalade iyi anlarlar; bugün anlamasalar bile yarın, 
öbür gün anlarlar ve sıkıntıya girersiniz. Bugünkü sıkıntıların temelinde o yatıyor. 

1992 yılında, "şu kanunları çıkarmayınız" dedik. Bu vergi kanunlarıyla trilyonlarca lira tahsil 
edilemiyor olsa bile, orada o borç kalsın, adam ezik olsun, affetmeyin veya affediyorsamz küçük 
esnafı, köylüyü affedin, belli bir limit getirin dedik, bunu da anlatamadık. Şimdi trilyonlarca lirayı 
-kâğıt üzerinde de olsa affetmiş görünüyorsunuz, ondan sonra, dönüyorsunuz avansları konsolide 
ediyorsunuz, prim borçlarını konsolide ediyorsunuz; arkasından erken emeklilik yasasını çıkara
lım diyorsunuz; yani ver, ver, ver... Devamlı olarak vermeye ülke ekonomisi dayanabilir mi?!. Da
yanmaz. Bu da, şimdi, "122 trilyon lira ver" demektir. Nereden?.. Açıktan. 

Merkez Bankasının bastığı her kuruş, her lira cnflasyonisttir, karşığı yoktur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - Ama, yüzde 27 hesabı doğru değil. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Şu anda yüzde 15'teyiz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) - Kalıyor yüzde 12... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Gelecek sene de 12'yi alıyorsunuz, sıfırdan başlıyor
sunuz; ikisini topla... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) - O hesap doğru değil. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ama, her sene cari hesap olarak aktarılıyor. Hesap, 
açılıp kapanıyor. Aradaki , artan bütçenin, artan kısmının yüzde 15'ni kullanabiliyorsunuz. Kaldı 
ki, cumhuriyet tarihinde daha yüzde 15 kullanılmış değil; bu, bu Hükümete nasip oldu. Merkez 
Bankasının temsilcisi burada, sorabilirsiniz. Türkiye'nin en sıkışık döneminde yüzde 8'i kullanıl
mıştır. Biz hükümeti terk ederken hakkımız olan yüzde 15'in yüzde 7'sini kullanmıştık. 

TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) - Hayır. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Ateş, rakamları ezbere biliyorum... Merkez Ban
kasının temsilcileri burada... Yani, bu, kullanılmadı. Şunu da söyleyeyim: 1980 sonrası, dönemin
de -birtek bizim 1991 yılında kullandığımız yüzde 7 vardır- hep daha küçüktür. 

Merkez Bankası avansı lazımdır. Bir önceki maddede -madde görüşmelerini kaçırdım- yüzde 
3'e kadar düşürüyor. Bu, yanlış. Sebebi şu: Türkiye'nin gelirleri her aya göre dağılmış üniform bir 
gelir değil. Bazı aylarda büyük ödemeler oluyor. Mesela, borç iç ödemeleri maaş ödemeleri aynı 
aya gelir, burada sıkıntı olabilir. Yüzde 3 çok düşüktür, onu zaten yapamayacaklar, alttan çalışa
caklar. Yani, Hükümet, şimdi yaptığı gibi, memuru maaşsız bırakamayacağına göre, başka bir ka
lemden çalışacak. Şimdi ne yapıyor?.. Bir başka kalemden devam ediyor; ama, hiç olmazsa orada 
avans olarak görünmüyor; yani, kapatması lazım, belli sıkıntıları aşması lazım. 

Son ondört sene içinde, bizim Hükümette bir yüzde 7 kullanılmıştır... Hükümeti terk ederken 
8,6 trilyon kullandık. Bütçenin tümünün yüzde 15'i 18 küsur trilyon yapar; onu kullanmamaya gay-
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ret ettik; ama, seçime girerken yapılan ziraî ödemeler, müteahhit ödemeleri bizi yüzde 7'e getirdi. 
Şimdi siz yüzde 15'tesiniz. Kasım ayında değilsiniz, daha nisan ayındasınız, yüzde 15'i kullandı
nız... Şimdi sil baştan yapacaksınız. 

Bakın, ben size söyleyeyim; bunu ekonomi çekmez, kaldırmaz ve bu, felakettir. Bu felaketle
re, burada parmak kaldırdıkça, adım adın siz götürüyorsunuz. Hükümetin önüne, günü kurtarmak 
için bir alternatif koyuyorlar -zaten zamanı da yok, fazla mahmul- "tamam, bu olsun" deniliyor ve 
götürülüyor. Şimdiye kadar yapılan çok büyük hatalar sonucu bu noktaya gelinmiştir. 

Hiç kimse, "efendim, bu, ANAP döneminden beri vardı; zaten siz de istikrar tedbiri alacaktı
nız" demesin; bunlarla kendinizi aldatmayın. Bizim hazırladığımız istikrar paketi devletin arşivin
de var, açın bakın; böyle bir zam yok; yapısal değişiklik var. Merkez Bankasıyla ilgili, tek mad
deyle şunu yapmayı düşünüyorduk; yüzde 15'i yüzde 7,5'e çekmek. Şimdi burada yüzde 3 de var, 
yüzde 6 da var. Bence yüzde 3 yanlıştır, yüzde 6'da kalması lazımdı; ama, geçti artık. Bunu da za
ten kullanamayacaklar, o güne kadar, hak var, rahmet var; birisi gelir değiştirir diye düşünüyor ar
kadaşlarımız; ama, bu madde fevkalade tehlikeli bir madde. Bunu kaldırmazsanız, bu yılın sonun
da ekonomiyi çok daha büyük felakete kendi elinizle götürürsünüz ve ondan sonra, "vallahi, bu, 
ANAP döneminden beri geliyordu" diye, şimdi ağlaşıldığı gibi burada ağlamaya başlarsınız(l) O 
önemli hataları tekrar etmemeniz lazım. 

Tekrar ediyorum: Bakın, bu bir konsolidasyondur. Birinci konsolidasyon hatasını yaptınız. 
Tüfkiye Cumhuriyeti tarihinde -kurulduğundan beri- Merkez Bankasında hiç avans konsolide edil
memiş. Sadece, 1960 ihtilalinden sonra askerler, döneminde bir defa yapılmış; ama hemen vazge
çilmiş. "Ne yaptınız siz?" demişler, "Aman, öyle mi?! Gelin, kanunu değiştirelim" demişler ve ka
nunu değiştirmişler. Siz ikinci dçja yapıyorsunuz. 

Ben bu ikazımı yaptım; buradaki zabıtlar şahit olsun. Siz bunu bu şekilde geçirirseniz, bu se
nenin içinde bu kürsüye tekrar geleceğim ve "Ülkeyi hatırdınız, ülkeyi yangın yeri haline çevirdi
niz -eskiden meşhur bir zat "mutfakta yangın var" diyordu- evi yaktınız, ülkeyi yaktınız, her tara
fı yaktınız, dünyayı da ateşe verdiniz", diyeceğim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Şahsı adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 642 sıra sayılı Merkez 

Bankasıyla ilgili tasarının 5 inci amaddesini görüyoruz. 
Biraz evvel konuşan çok kıymetli milletvekili, Hükümetin bu teklifinin ne olduğunu burada 

çok açık bir şekilde izah ettiler. Yani Merkez Bankası para basacak, Hükümete avans verecek; son
ra, bu devam edecek, edecek; 1998 senesine gelince "orada dur" diyecek, sonra bu avansları sıfır
layacak ve tekrar başlayacak. Yani, karşılıksız para basıp paranın değerini düşürecek ve böylece 
enflasyonu artıracak. 

Arkadaşlarım, bu madde, enflasyonu önleme, pahalılığı önleme, ekonomik dengeyi sağlama 
maddesi değil, dengeyi bozma maddesidir. O bakımdan, bu tasarı hakikaten çok sakıncalı. Tabiî, 
ben şahsım adına konuşuyorum, Grup adına arkadaşlarımız konuştular; ancak biz, bu kanun tasas 

rılarının tümüne karşıyız. Biz, "karşılığı varsa para basılır" ekonomik görüşünü savunuyoruz. Eğer 
karşılığı yoksa, Merkez Bankası para basamaz. Öyle bir kanun gelse; o zaman, şu andaki Hükü
met, bu şekildeki tasarılarla uğraşmaz; üretimi nasıl artıracağız, geliri nasıl artıracağız, işsizliği na
sıl önleyeceğiz diyerek, bunlara çözüm getirmeye çalışır. 
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Değerli arkadaşlarım, bendeniz burada asıl bir konuyu arz etmek istiyorum : Yani, dün üze
rinde -münakaşalı önerge verilen- uzun uzun tartışılan, bugüne kalan, bugün de yine üzerinde uzun 
uzun konuşulan 2 nci madde için birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada, Merkez Bankasının yönetiminde bulunan arkadaşlar var. Doğ
ru Yol Partili veya diğer arkadaşlardan bazıları bu görevli arkadaşlara önerge hazırlattırıyorlar ve 
önerge buraya geliyor... Bu önerge burada görüşülürken, bazı milletvekili arkadaşlarımız, "bu öner
ge sizin değil, Merkez Bankası yetkililerinin önergesidir" dedikleri zaman, önerge sahibi arkadaş
lar, önergelerine maalesef sahip olamamışlardır ve Merkez Bankasının kıymetli yöneticilerini töh
met altında bırakmışlardır. 

Arkadaşlar, bu kıymetli yöneticiler, tabiî, bir görev yapmışlar ve önerge hazırlamışlardır; an
cak, gönül arzu ederdi ki, bu önerge sahipleri, kamu yönetiminde bulunan arkadaşları zan altında 
bırakmayıp, bu önergeye sahip çıksınlar... Bu bakımdan, önergeyi hazırlayan arkadaşlar yanlış iş 
yapmışlardır; önergeyi Merkez Bankası yönetimindeki arkadaşlar değil, bu önergeyi veren arka
daşlar hazırlamışlardır. 

Bu bakımdan, gelin bütün mesuliyeti üzerimize alalım. Daha önce kabul edilen 4 üncü mad
dede veya 2 nci maddede olduğu gibi, "bu banka kurtarma operasyonunu Hükümet yapmıyor, Mer
kez Bankası Başkanı yapıyor" demek ne kadar abesse, buraya gelen önergeye sahip çıkmak da bu 
kadar abestir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Meclisten çıkan bütün kanunlardan, bizler, milletvekili olarak so
rumluyuz; Hükümet ise, bunun tatbikatından sorumludur; hiçbir zaman kendini kenara çekemez. 

Bu konuları arz etmek için huzurlarınıza çıktım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
ABDÜLKADİR ŞENER (Sivas) — Konuşmalar bittiyse karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Önergeler var efendim... 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, daha önce isteseydiniz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Söz istiyor! Böyle idare olur mu?! 
BAŞKAN — Yahu, sen niye karışıyorsun kardeşim?! Ben, "maddeler üzerindeki konuşmalar 

bitmiştir" dedim. Herkese tek tek soramam ki. 
Buyurun Sayın Keçeciler. Yalnız, rica ediyorum, bundan böyle zamanında söz isteyin. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, konuşmacının konuşmasının bitmesini 

bekledim, ondan sonra da sizin, "başka söz isteyen var mı?" demenizi bekledim; onun için böyle 
oldu efendim... 

BAŞKAN — Buyurunuz; yalnız, söz önceden istenir. İçtüzüğü açıp okuyun; "kaydedilmeye
ne söz verilmez" deniyor. 

Buyurun Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar

ken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
Gerçekten de, bu 5 inci madde, benden ev vel konuşan arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, bu 

tasarı metninde yer almaması icap eden bir maddedir. Tasarının tamamı hakkındaki düşüncelerimi, 
daha önce, 1 inci madde hakkındaki görüşlerimi ifade ederken sizlere arz etmiştim. 
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Bu 5 inci maddeyle 1994 yılında iki defa avans kullanma imkânı doğmaktadır. Yani, seçimle
re kadar (Nisan ayına kadar) 1994 yılının avansını bitirdiniz. Bundan sonraki maddede, "Bu Kanu
nun 1 inci ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1995 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer" diyorsunuz; burada da,"... 1994 ve önceki dönemlere ilişkin olarak biriken tutarlar tas
fiye edilir, konsolide edilir" diyorsunuz... Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç uygulanmamış. 
Bir defa ihtilal döneminde uygulanmış, onun da yanlış olduğunun farkına varılınca, bir ay sonra ge
riye alınmış. Yani, bugüne kadar hiç uygulanmayan bir sistemi, buraya getirip, ana madde olarak 
koyuyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, hem "memlekette yangın var" diyorsunuz; herkesten, iki pabucu 
varsa bir tanesini istiyorsunuz; herkesi vergiye bağlıyorsunuz; zamları sağnak bombardımanı gibi 
yağdırıyorsunuz, hem de böyle bir sistemi getiriyorsunuz,.. Bu yaptığınız, Sultanahmet'in önünde 
dilenip de Yenicami'nin önünde dağıtmaya benziyor. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan çıksın buraya, " biz 1994 yılı avansını tamamen kullandık, o 
da yüzde 15'tir; ikinci bir defa kullanılmayacaktır, bu dönemin sonuna kadar bir daha avans kul
lanmayacağız, bu tasarı kanunlaşırsa 31.12.1994 tarihinden itibaren uygulanacaktır ve yeniden 
yüzde 12'lik -çünkü, tasarının şimdiki 3 üncü maddesinde "yüzde 12'yi geçmemek üzere avans 
verilir" diyorsunuz; bu yeni bir hükümdür- kısmı kullanmayacağız" desin, hayhay. Ama, burada 
yeniden bu oranı yüzde 27'ye çıkarıyorsunuz ki, bu yaptığınız zamlarla, çıkardığınız vergi kanun
larıyla bu açığı kanatmanız mümkün değil. Açık çok büyük boyutlara varır ve kapatamadığınız bu 
açığın bedelini de fakir fukara öder, vatandaş öder, ortadirek öder* esnaf öder, emekli öder, işçi 
Öder. 

İşte, televizyonlarda seyrediyoruz, Camialtı Tersanesinden, Karabük'ten, insanlar sokaklara 
çıkmışlar, feryat ediyorlar. Mesela, bir işçi, "şu müessesede 24 senedir çalışıyorum, emekliliğe 1 
senem kaldı; seçimlerden evvel buraya onlarca insan alındı, bu müessese zararına çalıştıysa benim 
ne kabahatim var, beni niye çıkarıyorsunuz?" diyor. Şimdi, o insanların hakkını korumak lazım, o 
insanların hakkını aramak lazım. 

Değerli milletvekilleri, bunu yapmamalısınız. Bu maddenin burada yer almasında hiçbir ge
rekçe yok. "Bu tasarının amacı, maksadı, Merkez Bankasının özerk olması. Hükümetler ve siyasî 
idare Merkez Bankasına tasallut etmesin, Merkez Bankasının kapısından içeriye girmesin, Merkez 
Bankası iktisadî şartlar içerisinde çalışsın, iktisadî kurallara göre işlesin; siyasetçiler bu işe katiyen 
karışmasın" diyorsunuz... Ben o işin mantığına da karşıyım; daha önce de arz ettim. Aslında bu ta
sarı, demokrasinin hezimeti, bürokrasinin zaferidir; bunu böylece kabul edin. Ben bunu hükümet
lerimize yakıştıramıyorum. Yani, "demokrasi yoluyla seçilen insanlar, milletin reyiyle seçilen in
sanlar, her işi ellerine yüzlerine bulaştırır; ama, bürokratlar bizden daha iyi idare eder" demek şan
sına ve hakkına sahip değiliz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Keçeciler, son cümlenizi söyler misiniz lütfen. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Burada, yılı için yeniden bir limit alıyorsunuz, yeniden bir avans imkânı getiriyorsunuz ve dört 
ayda bitirdiğiniz avansları "bundan sonra tekrar kullanacağız" diyorsunuz. Bununla da kalmıyor
sunuz... Ne hakkınız var "1995 döneminden 1998 dönemine kadar kullanılacak avanslar konsolide 
edilir, tasfiye edilir" demeye, hakkınız var mı; belki ödeyecek adamlar borçlarını. Yani, Merkez 
Bankasından aldığı paranın 1998 yılına kadar katiyen ödenmeyeceğini buraya yazıyorsunuz; ama 
bu, alabildiğin kadar al demektir; bu olacak şey değil. -
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Maddenin metinden çıkarılması için önerge de verdik. O önergemizin desteklenmesini talep 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır; önce geliş sırasına, sonra da aykırılık sırasına göre 
okutup, işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 

Tasan metninden geçici madde 9, (madde 5) un çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler Hasan Korkmazcan Ekrem Pakdemirli 

Konya Denizli Manisa 

Yüksel Yalova Orhan Ergüder Hamdi Eriş 

Aydın İstanbul Ankara 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 642 sıra sayılı Merkez Bankası Kanunu tadilat tasarısında 5 inci maddenin 
tasan metninden çıkanlmasını arz ederiz. 

Cevat Ayhan Salih Kapusuz Mustafa Ünaldı 

Sakarya Kayseri Konya 

Hüseyin Erdal Abdüllatif Şener 

Yozgat Sivas 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge de aynı mahiyettedir, ikisi de maddenin tasan metninden çı
kanlmasını istiyor... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İbareler farklı Sayın Başkan; söz hakkımızı ortadan 
kaldırmayın. 

B A Ş K A N - Bir dakika efendim... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Efendim, dün de aynı şekilde birleştirmek suretiyle işleme 
koydunuz ve her önergede söz hakkımız olduğunu söylediniz. 

BAŞKAN — Önergeleri birleştireceğiz... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - İbareler farklıdır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin ikisi de maddenin tasarı metninden çıkarılmasını istiyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, söz hakkımız baki kalmak üzere olabi
lir. efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, dün de birleştirmek suretiyle işlem yapmış ve 
her önergede söz hakkımız olduğunu ifade etmiştiniz; ama bugün tersini yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Ayhan, ikiniz de bu maddenin tasan metninden çıka
rılmasını istiyorsunuz; iki önerge de aynı mahiyette olduğuna göre, Divan olarak birleştirmek hak
kına sahip değil miyiz? 
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HASAN KORKMAZGAN (Denizli) — İbareler farklıdır Sayın Başkan, ayrı ayrı işleme ko
yun. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Dünkü uygulamanın bugün tersini yapıyorsunuz Sayın Baş
kan. 

ALİ ER (İçel) — Farklılık var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl ayrı ayrı?.. Aynı şeyi iki defa nasıl oylayayım ben? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Farklı bir uygulama içindesiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum sayın milletvekili... 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Aynı mahiyötte olmakla birlikte, ibareler ara
sında farklılık var Sayın Başkan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ayrı ayrı işleme koyun Sayın Başkan; konuşma hak
kımız olmalı. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz benim yerimde olsaydınız, aynı konuyu iki defa 
oylar mıydınız? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Kendiniz dün ifade ettiniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, iki önergeyi birleştirerek işleme koyuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Tasarı metninden geçici madde 9 (madde 5) un çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 

Konya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN— Efendim, önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) - Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 

Hükümet katılıyor mu efendim? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI İSMEr ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Söz istiyorum Sayın Sayın Başkan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İlk gelen önerge ANAP'm milletvekillerinin önergesi olduğundan ve yalnız bir 
kişiye söz vereceğim, Sayın Korkmazcan'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, dün müzakereler sırasında her Önergede söz 
hakkımız olduğunu söylediniz, şimdi ise tersini yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey söylemedim. Bu saatte, yorgunluk sebebiyle -kusura bakma
yın ama-herhalde birbirimizi yanlış anlıyoruz. 
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — Zabıtlarda var, dün siz ifade ettiniz, bakınız, "İtiraz etseydiniz 
söz verirdim" dediniz. 

ALİ ER (İçel) — Ben de duydum, zabıtlarda da var. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge üzerinde on kişiye söz verilmez. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Dün de birleştirdiniz ve bunları ifade ettiniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; önergemizin Hü
kümet ve Komisyon tarafından kabul edilmemesi üzerine, önergemizi açıklamak amacıyla söz al
dım. 

Tabiî, benim bu söz hakkımı kullanmam, Refah Partisi Grubuna mensup sayın arkadaşlarımı
zın söz haklarını ortadan kaldırmaz. En azından, benim önergemle ilgili gerekçelerim, arkadaşları
mızın gerekçelerinden farkıl olabilir; çünkü, bu tasarıyla ilgili açıklamalarımızda görüldü ki, biz, 
Refah Partisiyle, bilhassa özelleştirme ve KİT yönetimleri konusunda, çok farklı görüşler ifade edi
yoruz; onlar başka açıdan tasarıya itiraz ediyorlar, biz başka açıdan tasarıya itiraz ediyoruz. Onun 
için, Sayın Başkan, fırsat olursa, Refah Partili arkadaşlarımıza da söz imkânı tanımasında yarar var. 

Asıl üzerinde durmak istediğim konu şu : Bir kanun tasarısı getirilmiş. Tasarının amacı, Türk 
kamuoyuna ilan edildiği kadarıyla, Merkez Bankasını özerk hale getirmek, böylelikle Merkez Ban
kasının karşılıksız para basma baskısı altında kalmasını önlemek. Bu, aşağı yukarı, son ekonomik 
paketin en önemli reformu olarak kamuoyuna duyuruldu. Merkez Bankası, karşılıksız para basmaz
sa, hükümetler Merkez Bankasını tazyik altında tutmazlarsa, ekonomi kendi kuralları içinde çalı
şacaktır, hiç kimse, hiçbir hükümet kolaycı yola gitmeyecektir; netice itibariyle, bugün karşı karşı
ya olduğumuz bunalımların benzeri bir daha yaşanmayacaktır. Verilen genel mesaj bu idi. Halbu
ki, getirilen kanun tasarısının bazı maddeleri, bu amaçla tamamen ters istikametlerde görülmekte
dir. Bunlardan birisi 2 nci maddeydi, geçti; maalesef oradaki uyarılarımız dikkate alınmadı. 

Şimdi, bu önergemiz kabul edilip de 5 inci madde metinden çıkarılmazsa, tasarının, hükümet 
tarafından ilan edilen amacıyla ters düşen bir düzenleme kabul edilmiş olacaktır. Bu, ne gibi bir so
nuç doğurur: Hükümetin söylediklerine hiçbir çevrede, içeride ve dışarıda, inanılmaması sonucunu 
doğurur. Bir hükümet, Meclis huzuruna kanun tasarısı sevk ederken, ortaya koyduğu gerekçenin 
tam aksini metnin içerisine koyarsa, o hükümete güvenilmez. Halbuki, değerli arkadaşlarım, dün
yadaki bütün ekonomik krizden çıkışın bir alfabesi vardır; ilk harfi, "o krizi yönlendiren krizden çı
kış programım uygulayan hükümete güven duyulmasıdır.". Güven duyulmadığı sürece, sadece 
Merkez Bankasındaki 7 milyar doları satmakla kalmayıp, 70 milyar dolar da piyasaya sürseniz, 
Türk parasına değer kazandırmanız mümkün olmaz. Aynı şekilde, "tasarruf tedbirleri alıyoruz" 
diye birtakım genelgeler yayımlasanız, hiçbir anlam ifade etmez. 70 trilyonluk değil, 700 trilyon
luk vergi paketleri getirseniz, gene de krizi önleyemezsiniz. 

Halbuki, burada 5 inci maddeyle, Merkez Bankası avanslarının sürekli olarak tasfiye edilme
si gibi bir usulü yasal hale getiriyorsunuz. Bunun geçmişte tatbikatı olmadığı buradan ifade edili
yor; yanlışlıkla yapılan tatbikatın da düzeltilmiş olduğu ifade ediliyor; siz bunu yasa maddesi hali
ne getiriyorsunuz. Böylece, bir yandan, Merkez Bankasının bundan sonraki hükümetler tarafınadan 
bütçenin yüzde 15'i değil de daha az yüzdeler içerisinde avans kullanmak tazyiki karşısında kala
cağını ilan ediyorsunuz, öbür taraftan bunu tamamen ölçüsüz, standartsız hale getirmiş oluyorsu
nuz. Bu bakımdan, tasarının amacına uygun hale getirilebilmesi, bu maddenin kaldırılmasına bağ
lıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, burada... 

(Mikrofon otomatik cihaz taratmadan kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Son cümlem şu olacak: Gerekçelerimizin tamamını 
anlatamıyoruz; yapılmakta olan yasayla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Bu uyanların, üç dört ay 
sonra karşımıza sorunlar getirdiği zaman da hatırlanmasını arkadaşlarımızdan rica ediyoruz; ama, 
öncelikle Sayın Hükümetin bu eleştiriler hakkında Yüce Meclisi aydınlatmak gibi bir görevi oldu
ğunu hatırlamasını istiyoruz. Yani, bizim söylediklerimizde yanlışlık varsa, Sayın Bakan söylesin, 
"kanunun amacıyala, bu madde arasında çelişki yoktur" desin. Yani, Yüce Meclis ona göre oy kul
lansın. Bizim önergemize, "katılmıyorum" demekle, Hükümet, görevini yapmış olmaz. Gerekçe
miz belki yanlış olabilir. Meclisi aydınlatsınlar. 

2 nci maddeyle ilgili olarak, "banka kurtarmak için bu maddeyi getirmedik" diyorsa Hükü
met, bunu burada açıkça söylemeli. Şimdi kanun tasarısının tümü oylanmadan önce bunlar açıklı
ğa kavuşmalı. Yani, yasama çalışması böyle yapılır. Kanunun sahibi hükümettir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafınadan kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun lütfen... Bitti efendim, süreniz. 

MALİYE ABAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Son sözlerini söyledi. 

BAŞKAN — Saygılanmzı sunun, rica ediyorum sizden. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, Hükümeti göreve davet ediyorum. 
Bunun, kanunun sağlıklı uygulanması bakımından da yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

CEV AT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istemiştik. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtik. Rica ediyorum... Yani, siz hep aynı şeyi yapıyorsu
nuz. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuledenler... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

CEV AT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bu nasıl uygulamadır; şimdi karar yetersayısı 
istedik. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) Sayın Başkan, lütfen... Böyle, bir yere varamazsınız. 

BAŞKAN — Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanunun 1 ve 2 nci amaddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1995 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞICAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Madde üzerinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bu Meclisi keyfî olarak yönetiyorsunuz. Siz, 
keyfî olarak davranamazsınız. Burada karar yetersayısı istiyoruz, duymuyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, bakın, dikkat edin... 

BAŞKAN — Sizden rica ediyorum; İçtüzüğü okuyun, öyle buraya gelin. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, Meclisi keyfî olarak yönetmeyin; o zaman si
ze, o makama layık değilsiniz deriz. 

BAŞKAN — O sizin takdiriniz de değil. 

Sayın milletvekilleri, 6 ncı maddeyi, Komisyonun getirdiği son metinden okuduk. 

Buyurun Sayın Şener. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle bu madde 
münasebetiyle şunu ifade etmek istiyorum : Sayın Başkan, sürekli, İçtüzüğü okumamızı ifade edi
yor; ama, kendisinin burada İçtüzüğü uygulamadığı da herkes tarafından yakînen takip ediliyor. 
Burada birkaç saniye kazanmakla bir yere varılmaz. Meclis görüşmelerini böyle geçiştirmeye ça
lışmakla da bir yere varılmaz. Şu karar yetersayısı isteme hususunu aceleye getirme konusunda ka
zanılmış olan dakikaları saysanız, bir dakikayı aşıp, ikinci dakikayı tamamlamaz. Bu kadar sıkına-
tı meydana getirmenin bir filemi var mı?! 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Her oylamada karar yetersayısı istiyorsunuz. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — İstenir. Her oylamada karar yetersayısı istenir; ne ola

cak?.. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - On defa da istenir mi? 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Görüyoruz, zaten karar yetersayısı da var... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyiniz. Arkadaşımız fikrini söylesin, kendileri

ne cevap vereceğim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Lütfen, Meclisin, görüşmelerde, ciddiyetine yakışır bir 

şekilde, böyle geçiştirmeye çalışmadan, karar yetersayısı isteniyorsa, karar yetersayısı aranarak, 
söz isteniyorsa, söz verilerek görüşmeler sürdürülür ve bitirilir. Sayın Başkandan, bu hususa riayet 
etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — O zaman lütfen maddeye bağlı olarak konuşur musunuz. 
Bundan sonra İçtüzüğü uygulayacağım. Her kürsüye çıkan kişi, konunun dışına çıkınca, sözü

nü keseceğim ve ondan sonra da İçtüzüğün 67 nci maddesini uygulayacağım. 
Buyurun, lütfen maddeye bağlı olarak konuşun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Şimdi, Sayın Başkanın özellikle uymadığı konulardan 

biri de, maddeler üzerinde konuşulurken, konuyla alakalı olmayan, maddeyle ilgili olmayan husus
ların konuşulduğunu iddia etmesidir. Burada Merkez Bankasıyla ilgili bir düzenleme konuşuluyor
sa, bu düzenlemenin içerisindeki bir madde üzerinde tartışmalar yapılıyorsa, bu, Merkez Bankası 
sisteminin tamamını da ilgilendirir, para politikasının tamamını da ilgilendirir. Lafzı lafzına bir 
maddeye bağlı kalmak suretiyle konuşmak zaten mümkün değildir. Bunun da bu anlam içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim; bunu da kendisine ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu, Merkez Bankası Kanununda değişiklik yapılmasıyla ilgili 
kanun tasarısının son iki maddesine gelmiş bulunmaktayız. Bu maddeler, yürürlük maddeleridir; 
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üzerinde konuştuğumuz 6 ncı madde de, bu kanunun ne zaman yürürlüğe gireceğini ifade etmek
tedir. 6 ncı maddede, "bu Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 
1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girer" denilmektedir. Yani, 1 ve 2 nci maddeler hemen yü
rürlüğe girecek. Üzerinde çok tartışma yapılan ve büyük gürültüler koparılan madde de dahil ol
mak üzere, hemen yürürlüğe girecek; ama, diğer maddeler 1995 yılında yürürlüğe girecek; bunu 
ifade ediyor. 

Tabiî, bu maddelerin yürürlüğe girmesi, önümüze bir Merkez Bankası tarihini koyduğumuz 
zaman, merkez bankacılığı tarihinde gelmiş olduğumuz noktayı ifade eder. Bu bakımdan, bu mad
de münasebetiyle, merkez bankacılığı tarihi üzerinde durmak istiyorum. 

Merkez bankacılığı, özellikle 19 uncu yüzyılda gündeme gelmiş ve bu konudaki uygulamalar 
görülmeye başlamıştır. 19 uncu Yüzyılın ikinci yarasından itibaren de Türkiye'de merkez bankası 
işlevlerini yerine getiren banka, hepimizin bildiği gibi, Osmanlı Bankasıdır; o dönemlerde "Bank-ı 
Osmanî" diye adlandırılmaktadır. 

İlk kurulduğu dönemde bir yabancı banka niteliğinde olan bu banka, Osmanlı Devletinin son 
dönemlerinde -bir nevi yarı sömürgeleşmeyi de ifade etmek üzere- banknot basma yetkisine sahip 
bir bankaydı. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarına geldiğimizde, Osmanlı Devletinin savaşmış olduğu ülkelerin 
ortaklığı olan Osmanlı Bankasının devletin savaşı finanse edebilmek için ihtiyaç duyduğu parayı 
basmama konusunda ısrar etmesi üzerine, banknot basma yetkisi, yani merkez bankası olma nite
liği bu savaş yıllarında iptal edilmiştir ve bunun yerine "İtibarı Millî Bankası" adı altında yeni bir 
banka kurulmuştur ve banknot basma yetkisi de İtibarı Millî Bankasına verilmiştir. 

Daha sonra ise, cumhuriyet döneminde^.. 
BAŞKAN — Sayın Şener, bu konuştuklarınızın maddeyle ilgisi var mı? 

. ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) Var efendim,.var. 
BAŞKAN — Madde, yürürlük maddesi; rica ediyorum yani... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Ben özellikle maddeyle ilgisi olduğunu belirtmek için 

bu konular üzerinde duruyorum ve nereden ilgisi olduğunu da belirttim; Merkez bankacılığı tari
hinde ulaştığımız aşamaları değerlendiriyorum Sayın Başkan; bu maddelerin yürürlüğe girmesiyle 
de ilgili. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Şeytanlık yapıyorsun. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Hayır, Sayın Başkanın uygulamasındaki daraltmanın 

yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Cumhuriyet döneminde Merkez Bankası kurulmuştur ve cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan 

bu Merkez Bankası, bazı değişikliklerle, yapılan kanun tadilatlarıyla bugüne ulaşmıştır ve bugün 
burada, geçen maddeler itibariyle, bu Merkez Bankasıyla ilgili yine bazı değişiklikler yapmış bu
lunmaktayız. Anlaşılan odur ki, İktidarın bu tasarıyı Meclisten geçirme kararı katidir; özellikle, 2 
nci madde konusundaki tartışmalara rağmen, elektriklenmelere rağmen de, bu tasannın Meclisten 
geçmesi için bütün gayreti gösterdiği açıkça anlaşılmaktadır. Ancak, Merkez Bankasının, para po
litikalarını yürüten bir kurum olduğunu da bilmemiz lazımdır. Para politikaları, gerçekten, ekono
minin genel dengeleri açısından büyük önemi haizdir. Yanlış para politikaları sonucunda, ekono
mide, pek çok konuda istikrarın ortadan kalkacağı bilinen bir gerçektir. -

Özellikle Türk parasının değerinin, yabancı paralar karşısında azalması, zamanla Türk Para
sının tedavülden kalkmasını dahi gündeme getirebilecek bir tehlikeyi bünyesinde taşımaktadır. Bu 
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bakımdan, para politikasını yürüten Merkez Bankasının ve para politikalarıyla ilgili genel kararla
rı alan iktidarların, Türk Parasının kıymetini yabancı paralar karşısında koruma hususunda titiz ve 
hassas olması gerekmektedir. Yoksa, ülkenin bağımsızlığı dahi tartışılabilecek özellikler kazanabi
lir. 

1980 sonrasında, döviz girişlerinin artışından itibaren, özellikle ikibuçuk yıllık Doğru Yol Par
tisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti İktidarı döneminde devalüasyon oranlarının fiilen çok yüksek 
düzeylerde seyretmesi sonucunda, artık Türkiye'de pek çok işlemin, borç alışverişinin dahi Türk 
Parasıyla yapılmadığı, dolarla, markla yapıldığı görülmeye başlanmıştır. Bu tempo bu şekilde de
vam ettiği sürece, Türk Parasının bütün muamele ve işlemlerde tedavülden kalkma noktasına gele
bileceği, Türkiye'deki bütün ticaretin, her türlü alışverişin, taahhüdün, olduğu gibi yabancı paralar
la yapılabileceği, bunun neticesinde de Türk Parasının tamamen tedavülden kalkabileceği tehlike
siyle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bu bakımdan, her şeyden önce, Türk Parasına olan güvenin sağlanması, ülkenin bağımsızlığı
nın bir parçası olarak değerlendirilmeli ve ülkenin ekonomik hayatını döviz cinsinden paralarla ida
re etmesine... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Şener lütfen son cümlenizi söyler misiniz? 

NÎHAT MATKAP (Hatay) - Süresini 10 dakika daha uzatın!,, 
BAŞKAN — Hayır, uzatmıyorum süreyi. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Sayın Başkan, süremi biraz daha uzatabilir misiniz? 
BAŞKAN — Süreniza doldu, lütfen, rica ediyorum... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — İlk defa süre istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim ilave süre vermiyorum... Lütfen kürsüden iner misiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, gayet güzel konuşuyordu, devam etsin!.. 
BAŞKAN — Saygılarınızı sunun ve lütfen kürsüden inin. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Size süre verdim, kullanın ve inin kürsüden. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Evet, "Sayın Başkan, ilk defa bir uygulama yapacak mı 

acaba?" diyordum; söz verdiler, genel ilkelerine uydular ve süreyi 1 dakika uzattılar. 

Zaman yetmediğinden, ifade etmek istediklerim özetle bu çerçevededir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener, siz bir grup başkanvekilisiniz ve şu kürsüden o grup başkanvekil-

liğinin ağırlığı içinde konuşmanız lazım. Söyledikleriniz konuyla ilgili değil; İçtüzüğün 67 nci 
maddesini lütfen okuyun. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sayın Başkan, ben, özellikle... 
BAŞKAN — Bira dakika lütfen... Siz konuştunuz, ben size cevap vereyim. 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Siz, Başkan olarak, Başkanlığın gerektirdiği ciddiyeti gös

teriyor musunuz göstermiyor musunuz? 
BAŞKAN — Ben sizden çok daha ciddiyim ve burada da İçtüzüğü uyguluyorum... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Hayır!.. 

— 367 — 



T.B.M.M. B : 9 3 21 .4 .1994 0 : 4 

BAŞKAN — Lütfen... Sizinle tartışmıyorum... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Tutanaklara bakın; en son daha dün, karar yetersayısının 
aranmasını istedim... 

BAŞKAN — Sayın Şener, şimdi kürsüden indiniz, daha konuşmayın... Lütfen oturur musunuz 
yerinize... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Dün en son... 

BAŞKAN — Efendim, daha yeni konuştunuz, ben söz vermedim size; lütfen oturur musunuz 
yerinize... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Bir noktayı izah etmem lazım... 

BAŞKAN—-Lütfen... Rica ediyorum— 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Dün, en son, karar yetersayısının aranılmasını istemiştim... 
BAŞKAN — Efendim, dün geçti; bugün, bugün... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Ama, aynı tavrınız devam ediyor. 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz yerinize... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — En son, dün, "kararyetersayısı arayacağım" dediniz, tuta
naklara geçti, arkasından da aramadınız... 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen oturur musunuz... 
ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Dünkü tutanaklara bakın; bir söylediğiniz öbürünü tutmu

yor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, burada biz Meclisi keyfî yönetmiyoruz. Bir İçtüzük var... 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Keyfî yönetiyorsunuz... 
EMİN KUL (İstanbul) — Keyfî yönetiyorsun dünden beri Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi bakın, bazı arkadaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oldukları

nı unutuyorlar... 
EMİN KUL (İstanbul) — Keyfî yönetiyorsun... Keyfî yönetiyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Kul, hepiniz bir ağızdan konuşursanız burası Meclis olmaktan çıkar. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) —Siz Başkan olduğunuz zaman oluyor; ama, başka Baş
kan olduğu zaman olmuyor... 

BAŞKAN — Halit Dumankaya, lütfen oturur musun yerine... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Başka Başkan olduğu zaman olmuyor; ama siz başkan 
olduğunuz zaman oluyor böyle... 

BAŞKAN — Şimdi iki tane pusula gönderildi. Birisinde Salih Kapusuz arkadaşımız karar ye
tersayısının aranmasını istiyor, birisinde de yoklama isteniyor. Ben şimdi bunların hangisini uygu
layayım lütfen söyleyin arkadaşlar?.. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Her ikisini de uygulayacaksınız. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, burada bir ciddiyet olması lazım; 6 ncı madde üzerinde 
kararyetersayısı... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Ben önergemi geri çekiyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Grup adına söz istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 

Hakkı var efendim, İçtüzükte her madde üzerinde konuşma hakkı var üyelerin: 

AHMET SAYIN (Burdur) — Grup adına mı konuşuyorlar? 

BAŞKAN •— Evet, Grup adına konuşacaklar. Zaten, arkadaşımız Grup Başkanvekili. 

Sayın Korkmazcan, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; benim şu anda söz almamı yadırgayan arkadaşlar var. Doğrusu, ben de yürürlük madde
si üzerinde söz alacağımı hiç düşünmezdim ve ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum; 
ama, konuşmamı dinlediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. 

Bu madde, bu yürürlük maddesi; bu, kanun tasarısının, SHP'li bir arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, sadece korsan önerilerle, önergelerle değil, korsan bir tasarıyla Meclise getirildiğini açıkça or
taya koyuyor. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Bu kanun tasarısı, gerçekten, Bakanlar Kurulu 
gibi, Yüce Meclise karşı ciddî bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gereken ve Meclisin 
denetimine tabi olan bir organın, Meclise böylesine bir oyun oynayabileceğini, hiçbir parlamente
rin düşünmeyeceği yerde, bize düşündürüyor. 

Maddeyi bir okuyalım. Basılı raporu elinize alınız değerli arkadaşlarım. Basılı raporda, "Bu 
Kanunun 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer" deniliyor. •. -*. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Komisyondan gelen yeni metin o değil; yani, müzakere et
tiğimiz o değil. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben dün... 
BAŞKAN — Efendim, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen.... (ANAP sıralarından gürültü

ler) 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Müsaade edin... Zaten komplo onu ortaya koyuyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, siz ne müdahale ediyorsunuz... Sayın hatip yanlış şeyler 

konuşuyor, ben onu ikaz ediyorum. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Siz sadece orayı idare etmekle mükellefsiniz. Ona cevap ve

recek Sayın Bakan var. O kudrettedir Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sen bu konulan bilmiyorsun, otur yerine de... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) —Bilmeyen sizsiniz. 
BAŞKAN — Burada müzakere ettiğimiz, Komisyon raporudur. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) —Daha Meiclisin idaresini bilmiyorsunuz, başka şeylere mü

dahale ediyorsunuz... 
BAŞKAN — Lütfen oturur musunuz. 
Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben neyi müzakere ettiğimi

zin farkındayım. Galiba, Sayın Başkan, aceleden, benim ne söyleyeceğimi tahmin etmek gibi, bir 
görevle karşı karşıya olduğunu zannediyor. Bu, Sayın Başkanın görevi değil. 

Sizlere, yazılı, basılı Komisyon raporundaki "yürürlük" maddesini okudum, ıttılaınıza sun
dum. Şimdi de altında imza dahi bulunmayan, bugün alelacele Plan ve Bütçe Komisyonundan ge
len raporun ilgili maddesini okuyorum. Burada, "Yürürlük ile ilgili 5 inci maddede yer alan "1 in-
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ci madde" ibaresi "1 ve 2 nci maddeler" şeklinde değiştirilmiş ve 6 ncı madde olarak kabul edil
miştir diyor." Bu ikisi arasında ne fark var. Eğer, dünkü şekliyle kanun çıkmış olsaydı, o korsan 
önerge işleme konulmamış olsaydı, bu kanun, 1995 Ocak ayına kadar sadece şundan ibaret olacak
tı: "Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda yazılı görev ve yetki
leri haiz olmak üzere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında anonim şirket olarak 
bir banka kurulmuştur. 

Banka özel hukuk tüzelkişisi olup, Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hüküm
lerine tabidir." 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun bîr anlamı var mı? Böyle bir kanunu bir meclis çıkarır mı? 
Yani, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tüzelkişiliğini falan belirliyor. Üstelik, bu da tasan
dan değil; tahmin ettiğim, zannettiğim kadarıyla, Sayın Mümtaz Soysal'ın uyarıları üzerine bu şek
li aldı, düzeltildi. Düzeltilmemiş olsaydı, biz bu maddeyle ne çıkarmış olacaktık: 1 inci madde bu 
yürürlük tarihindle yürürlüğe gireceğine, öbür maddeler de 1 Ocak 1995'te yürürlüğe gireceğine gö
re, sekiz ay önce sadece, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diye bir bankanın kurulduğunu be
lirlemiş olacaktık. Meclis böyle abesle iştigal eder mi?; etmez. Öyleyse, bunu bile bile Hükümet 
niye göndermiş: Hükümet bu 2 nci maddeyi de biliyordu, çıkarmak istiyordu; ama, Meclisin ko
misyonlarına normal zamanda bunu sunmak cesaretini kendisinde göremedi. Yani, Hükümet, 2 nci 
maddeyi parlamenterlerin etraflıca incelemelerini ve bunun sonuçları üzerinde düşünüp, oylarını 
orta göre belirlemelerini istemedi; bir şeyi Meclisten saklamaya çalıştı. 

Ben, sabahleyin Komisyonda yaptığım konuşmada, Merkez Bankası yöneticisi arkadaşlarımı 
istifaya davet ettim. Onu, onların şahıslarından doğan ihmallerinden dolayı söylemedim. Onları bu 
konuma düşüren Hükümettir. Ben gene bugünkü Merkez Bankası yönetiminin, kendilerini bu ko
numa düşüren Hükümetle beraber çalışmaları halinde, bunalımı aşmada herhangi bir katkıları ol
mayacağına inanıyorum, istifa çağrımı söylüyorum; ama, bundan, Hükümet de, kendine düşen pa
yı çıkarmalıdır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Birlikte istifa etsinler, Hükümetle birlikte istifa etsinler. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yüce Meclisten, bazı düzenlemeleri saklamaya kal
kışan bir Hükümetin, bu Meclisin güvenine layık olmak gibi bir imtiyazı olamaz. (ANAP ve RP sı
ralarından alkışalar) Bunu, kendileri düşünmelidirler, takdir etmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu Hükümet üyelerinin, bakanların, Komisyon başkanlarının "Ülke 
yangın yerine döndü" diye ifade ettikleri ve tasvir etmek için bundan başka ifade bulamadıkları 
krizi, böyle bir Hükümetle mi aşacağız?.. "Açıklık" diyecek; ama, Meclise dahi, herşeyi kapatma
ya kalkışacak bir kanun tasarısı getirecek, kanun tasarısında neyi getirdiğini, Meclis üyelerinin, ih
tisas komisyonlarının, basının, bu konularla ilgili çevrelerin öğrenmemesi için saklamaya çalışa
cak!.. Böyle bir Hükümete kamuoyu nasıl güven duyabilir ve nasıl, bu Hükümetle krizi aşmayı dü
şünebiliriz? 

Acaba diyorum şimdi; Hükümetin bir kanadı, diğer kanadından mı bir şey saklıyor? Sadece 
Meclisten değil, kendi içlerinde de mi?.. "Canım, işte bir Mezkez Bankası Kanunu çıkarıyoruz, ge
lin imzalarınızı atın şuraya, tasarıyı gönderelim" şeklinde bir oyun tezgâhlanıyor, ondan sonra bu 
korsan öneriler ortaya çıkıyor... Böyle bir şüpheye de düşüyoruz. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Yazıklar olsun sana!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şimdi ben, bütün bu meselelerde Hükümeti açıkla
maya davet ediyorum; ama o açıklama da gelmiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bu Meclisten saklanmaya çalışılan konu hangi konuydu?.. 2 nci madde. 
Müzakerelere yeni katılan Bakanlar Kurulunun bazı sayın üyeleri de belki farkında değillerdir; ya
ni, kendilerinin imzalayıp sevk ettikleri Hükümet tasarısında bu husus yoktu. Öğleden sonra, Plan 
ve Bütçe Komisyonundan çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan düzenleme nedir; acaba, sa
yın bakanlarımızın haberleri var mı? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Senin kadar pişkin adam görmedim! 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sen, utanmaz adamsın!.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, bu Meclis mehabetine uygun davran
mayan arkadaşlarımıza gerekli uyanda bulunun. Ben, konuşmama devam edeceğim. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sen az önce özür diledin... 
BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum arkadaşlar, müdahale etmeyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hangi çıkarlar uğruna milletvekilliği düzeyinin bu 
kadar altında davranabiliyor bu arkadaşlarımız, şaşıyorum! Onları bir uyarın, ondan sonra konuş
mama devam edeceğim. , 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sen, az önce geldin, benden özür diledin. Utan, utan... 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum arkadaşım... 

Sayın Korkmazcan, siz de konuşmanızı bağlarsanız memnun olurum; çünkü, bir dakikanız 
var. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Özür diledin. Utan, utan!.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Rica ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, ben, yanlış yaptığım zaman 

hatamı kabul ederim. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Özür diledin az önce, burada. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, siz grup başkanvekilisiniz, lütfen oturur musunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Yanlış yaptığım zaman hatamı kabul ederim Sayın 
Tayan. Hata yaptığım zaman hatamı kabul ederim ve bunu fazilet sayarım. Sizinle yaptığımız bir 
tartışmada, eğer bir yanlışlık söz konusu olmuşsa, oradaki hatamı kabul ederim. Benim konuştu
ğum konu onunla ilgili değil. Kaldı ki, sonradan, Komisyon üyeleriyle yaptığım görüşmede, be
nim hata etmediğim, sizin de hataya düşürüldüğünüz ortaya çıktı. Onu ayrıca konuşuruz; ama, o 
konu ayrı. Siz de hataya düşürülmüşsünüz, onu ayrıca, soğukkanlı olduğunuz bir zamanda tartışı
rız; ama... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Az sonra gelir, gene özür dilersin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, burada, bir banka kurtarılma 

operasyonu var; "Merkez Bankasının özerkleştirilmesi" adı altında, böyle bir ambalajla kamuoyu
na sunulan bu kanun, sadece ve sadece batakçı birtakım bankalara karşılıksız para basarak destek 
sağlama operasyonudur. 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Her tarafın riya, riya!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Bu operasyon, alınmakta olan bütün ekonomik ka

rarların geçerliliğini, inanılırlığını da ortadan kaldırmıştır. 
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Hükümetin, bu konulardaki; bakın, bu kadar açık, kelimelerin üstüne basa basa... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz Sayın Korkmazcan... Bakın, çok uzattınız, 

rica ediyorum... Saygı duyduğum bir arkadaşımsın, rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)—Sayın Başkanım, süremi ancak doldurdum. "Çok 

uzattınız" diyorsunuz; yani, daha süre sıfıra yeni geldi. 
BAŞKAN — Başka zamanlarda da söz veriyorum efendim. 
HASANÎ KORKMAZCAN (Devamla) —Sizin, usulüne uygun yönetim yapmamanız yüzün

den de, ne kadar süre kaybettiğimi biliyorsunuz. 
Şunu söylüyorum : Hükümet, bütün bu eleştirileri, Meclise saygı duyarak, cevaplayacak mı 

cevaplamayacak mı? Eğer cevaplamazsa, biz, gene, yerimizden, İçtüzüğün verdiği hakka dayana
rak sorular yönelteceğiz; çok daha fazla zaman kaybedersiniz. Onun için, Hükümetin bu konular
da meseleyi açıklığa kavuşturması lazım. Yani, "Bu korsan önerge" diye SHP'li.arkadaşlârımın ni
telendirdiği önergeden, Hükümet, tasarıyı imzalarken haberdar mıydı, haberdar değil miydi? Onu -
öğrenmek istiyorum. Aksi halde bunun tarihi sorumluluğu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) - ... Kendilerine ait olacak. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, DYP grubu adına tunç Bey konuşacaklar. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Korkmazcan, siz "Komisyon raporu imzasız" dediniz, bakın, Komisyon raporu bütün 

üyeler tarafından imzalanmış; tutanaklara öyle geçmesin diye. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Benimkinde imza yok. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunç Bilget. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yi

ne kısa konuşacağım. 
Merkez Bankası Kanununun, dün, elimizde olan maddeleriyle ilgili olarak görüşlerimi arz et

miştim. Berii biraz kaygılandıran şey, çok sinirli bir hava var; dikkat buyurunuz. Bunun bir nedeni 
var... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Bankalar batıyor da ondan. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Tamam, hepimiz çok kaygılıyız. 
Şunu unutmayınız, bu Hükümetin ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetidir. Bundan 

önceki de öyleydi. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Cumhuriyet Hükümeti... 
TUNÇ BİLGET (Devamla) — Cumhuriyet Hükümeti, bu Meclisten çıkmış Cumhuriyet Hü

kümeti. Bir noktaya kadar muhalefet partisi var, iktidar partisi var, bir noktadan sonra hepimiz ay
nı denizin içindeyiz. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) -Gemideyiz, denizde değil. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) —O denizin içinde, sağa sola gitmeye çalıştığımız kayığın çok 

önemli tahtaları var, eğer o tahtalar kırılırsa, onu elle falan kapamak mümkün değildir, batarız. Ba
kın şöyle bir şey arz edeyim. " 

Ben, hiçbir partiyi suçlamak için ya da kendi partimi veya Hükümeti uzun boylu burada sa
vunmak için çıkmadım. Bazı şeylere bugünlerde çok dikkat etmek lazım, hatta bazı şeyleri az ko
nuşmakta yarar var; her konuda değil, ama bu konuda. Bakınız, önce şunu söyleyeyim: "Sivil top-
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lum' demek, aileyle Hükümet arasından bazı örgütler olması demek. Bu örgütlerin bir kısmım he
pimiz biliyoruz; dernekler var, siyasî partiler var, bir de devletin çok önemli müesseseleri var ve 
bunlardan bir tanesi Merkez Bankasıdır. 

Merkez Bankacılığına biz 1970'lerin sonundan itibaren başladık, 1980'lerde öğrendik ve tam 
da öğrenmiş değiliz, açık konuşayım. Merkez Bankasının özgür olması, bağımsız olması, antide
mokratik bir uygulama koyma, demokrasiye aykırı bir gelişme değildir. Sayın Keçeciler, eğer bu
nu böyle ifade etmeme izin verirlerse, şunu arz edeyim: Bu, aslında, rahmetli Cumhurbaşkanımız 
Özal'la belki Sayın Keçeciler arasındaki bir eski tartışmanın devamıdır. 

Ben, dün bir şey arz ettim, dedim ki, "Keşke Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türki
ye'nin IMF'si olsaydı." Eğer öyle olsaydı, bugün IMF'ye muhtaç olmazdık. Biz, daima gidip gâ
vurların laflarıyla -çok özür dilerim, bu tabiri kullanıyorum- ülkeyi düzlüğe çıkarmaya çalışıyoruz. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Kendi memurlarımıza, iktisatçılarımıza biraz kulak versek, bunların hiçbiri olmaz. Hatırlar 
mısınız, en ünlü ve en iyi Merkez Bankası Başkanlarımızdan bir tanesi ne demişti: '"Bu ülkede enf
lasyon kadar, devalüasyon her zaman yapmak doğru değildir." işte, kur makası oydu. Dışarıdan 
para getirme, bakın bizi ne hale getirdi. 

Bir şey söyleyeceğim: Bu tür kanunlarda çok çabuk hareket etmek lâzım ve Hükümet de bel
ki acele ediyor; ama, öyle günler gelebilir ki, bir yetkili yarım saat içinde karar vermek zorunda ka
lır. Bunu şöyle arz edeyim: Yani, Almanya'da -ki, en sıhhatli banka sistemlerinden birine sahipler-
onların Merkez Bankası Başkanı demişti k i : Bizde yüzde 30 bankalara bir hücum olsa, bu sistem 
bitmiştir." Bu, bizde yüzde 5-6'dır arkadaşlar. 

Şimdi, öyle zannediyorum ki, Hükümetimiz, -benim kanaatim- iyi niyetle epey çabalıyor. Bu
günlerde başka bir şey daha gelebilir; ben geleceğini ümit ediyorum. Ne gelebilir; eğer o gelseydi, 
belki bu tartışmalar olmazdı. Bakın, diğer ülkelerde de böyle şeyler oluyor. Tasarruf ve kredi ban
kaları var, (Savıng and Ioan assocıatıon) burada bir sorun çıktı; Amerika'da da bizdeki mevduat si
gorta fonu gibi bir fon var, çok daha gelişmiş; "FDIC" diyorlar, onlar da banka kurtardılar, öyle 
diyelim; ama nasıl kurtardılar?.. Özel banka mı?.. Diyelim Merkez Bankası Başkanı, diyelim Hü
kümet, Tunç'un Bankası diyelim; 'Tunç, gel bakalım, sen bu bankanı batırmak üzeresin, getir şu 
hesaplarını, genel müdürlerin de gelsin, şu bankayı bana devret; şu kadar liraya, bu kadar liraya alı
rım hisse senetlerini" der. Bizde bunu Merkez Bankası yapamaz, Merkez Bankası Kanunu buna 
müsaade etmez; ama, yanılmıyorsam Bankalar Kanununun 68 inci maddesi vardır, orada bir deği
şiklik yapmak lazım. Orada bu imkânı verirsiniz ve onu alırsınız. Böyle, iki katına, üç katına vesa-
ireye lüzum yok; ne kadar gerekiyorsa o kadarını yaparsınız ve ondan sonra da borsada satarsınız 
veya başka türlü satarsınız. Yani, şu tarafı tabiî ki, Hükümetimizi de rahatsız ediyor, Grubumuzu 
da rahatsız ediyor ama, bugünlerde biraz sabırlı olmak lazım. Öyle zannediyorum ki, Hükümet de 
hiç kimseyi böyle zengin etmeye çalışmıyor bu konularda; hele bugünlerde. 

İstirham ediyorum arkadaşlar, başka konularda tartışalım. Belki böyle bir şey gelecektir, buna 
benzer bir şey gelecektir. Orada göreceğiz ki, devlet bankalarında bu yeter; ama özel sektör banka
larında belki başka şeyler yapılabilir; fakat çok çabuk hareket etmemiz lazım. Bu gerekebilir ve 
banka sistemini sağlam tutmamız lazım. Çünkü o çökerse, onu tekrar ortaya koymak kolay olmu
yor. 

Ben iyi niyetle çalışıldığını görüyorum. Çok da çalışıyorlar. Bazen acelecilik de oluyordur; 
ama ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin,anlayışıyla bugünlerin aşılacağını, yine normal siyase
tin devam edeceğini sanıyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç Bilget. 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Bu konuşma maddeye tam uygun oldu, değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Şahsı âdına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Bilget'in dedi

ği gibi, hakikaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz; ama, bu sıkıntılı dönemi aşmada, devletin bu
güne kadar kullandığı bazı sağlam ilkeleri kullanmamız lazım. Sıkıntı, ancak ilkeli olunursa aşıla
bilir. 

Şimdi, bir model var, Hükümet uyguluyor. Bu model, serbest piyasa ekonomisine geçiş mo
delidir. İnşallah süratle geçeceğiz; ama ne yapıyoruz; kendisini şu veya bu şekilde sıkıntıya sok
muş olan bankalara, "Arkadan ben seni destekleyeceğim, gerekirse özkaynaklannm iki misline ka
dar da tek imzayla kredi vereceğim" dersek... Bunu verdiği zaman, nedir aslında?.. Devletleştir-
miş demektir. Yani, sistemde, iflası veya yok olmayı kaldırırsanız, adamın prodüktif çalışmasına 
bir sebep olmaz ki... 

Ben hatırlıyorum, biz, dönemimizde Bağcılar Bankasını iflasa götürdük. Bunun tam tersini ya
pabilirdik, yani Merkez Bankasından kredi verdirirdik, Hazineden de, bir bankaya söyler, "Şuraya 
da bu kadar para yatır" derdik; ama bunu yapmadık. (DYP sıralarından "Anadolu Bankası..." ses
leri) Anadolu Bankasını biz yapmadık; yanlış, tarihleri karıştırmayın... Askerî dönemde yapıldı, bi
zim döneme sıvamayın şimdi. 

Bakın, buradaki sistemle, Bakanlar Kuruluna verdiğimiz yetkiyle, Merkez Bankasına verdiği
miz bu 2 nci maddedeki yetkiyle bir kavramı ortadan kaldırıyoruz. Yani, "Ben senin destekçinim; 
korkma; arkanda ben varım ve sana özkaynaklannm iki katma kadar da tek imzayla kredi verebi
lirim" diyorsunuz. Adamın prodüktif çalışması veya verdiği kredilerde sağlam olmasını da gerek
tirmiyor. 

Bu modelin uygulanması doğrudur; ama, ilkelerine de uymamız lazım. Bana göre, siz, banka
ların çoğunu getirip devlete yamayacaksınız. Hem nasıl bankaları?.. İçi boşaltılmış banka olacak. 
Bir veya iki yöneticisi bankayı boşaltacak, ondan sonra iki katı da özkaynak ve sermaye... Yani, 
sermaye ve ihtiyatlar kredisini de alacak. Ondan sonra, "Yapamadık. Nasıl olsa 64 üncü maddeyi 
uyguladınız, işte bu da sizindir" denecek... 

Ben bu tehlikeye parmak basmak istiyorum. Süratle yapılır; ama belirli ilkelere de uymamız 
lazımdı. İnşallah hakmımızda hayırlı olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Sayın Maruflu, buyurun. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa tasarısının 

sondan bir önceki maddesini konuşuyoruz. Aslında, böyle, "Yürürlük ve uygulama" maddeleri 
üzerinde konuşmak mutat değildir. Esasen ben de konuşmayı düşünmüyordum; o nedenle, kişisel 
olarak söz aldım. 

Benden evvel konuşan değerli DYP sözcüsü arkadaşımın konuşmasını dikkatle dinledim. Ta
biî, sabırlı olmak, teenniyle hareket etmek doğrudur ve bunu yapmak gerekir; ama, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin vazifeleri arasında, inandığı konularda sonuna kadar mücadele etmesi, muhale
fetin de inanmadığı konularda gerekli ikazları yapması, demokrasinin tabiî kaynağı, tabiî seyridir. 

Bakın, bu madde, dün aniden buraya geldiği şekliyle kabul edilseydi daha sakıncalıydı. Mec
lisin buna el koyması -ki, ben, "Meclis" deyince, hepinizi kastediyorum- komisyona geri gönder
mesi ve 3 katı olan özkaynakla ilgili fonun, iki katma indirilmesi, tek imzayla kredi verilmesi gibi 
çok sakıncalı olan hususlar, bana göre bir nebze düzeldi; ama, tam manasıyla düzelmedi. Yani, hâ
lâ, Merkez Bankası gibi, hakikaten Türk finans sisteminin en üstünde olan bir kuruluşun, bu tür uy-
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gulamalara alet edilmemesi gerekir diye düşünüyorum ve 2 nci madde görüşülürken de bunu bu şe
kilde ifade ettim. 

Bir de şu husus var ve bu, benden evvel konuşan bir iki konuşmacı arkadaşımız tarafından da 
ifade edildi; hani, akla da geliyor. Şimdi, bu yasa tasarısına bakıyoruz, Merkez Bankasının özerk
leştirilmesi ve kısa vadeli avanslar 1994 sonuna kadar yüzde 15 düzeyinde gideceğine ve diğer 
avans indirimi de 1995'ten itibaren başlayacağına göre; bu kanunun böyle fazla acelesi yok. Belki, 
bu, "paket" dediğiniz "ekonomik istikrar tedbirleri" dediğiniz tedbirler içinde ele alınması gere
ken çok daha öncelikli meseleler var. Bunun fazla önceliği yok; ama, geldik gördük ki, Bakanlar 
Kurulundan geçen ve daha evvel geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen yasa tasarısına 
bir ilave yapılmış. Hani, akla gelmiyor değil. "Acaba bu yasa tasarısı bu ilave için mi verildi?" di
ye! 

Şimdi, beni bir şey daha teyit ediyor; bakın, size hatırlatayım. Sayın Başbakan buraya geldi, 
sadece 2 nci madde görüşülürken oturdu, oylama bitti, 2 nci maddeden sonra kalktı gitti!.. Şimdi, 
bu husus da teyit ediyor bizi. Bu bir tesadüf değil, bu, bilinçli yapılan bir hareket. O nedenle, bü
tün bu hususlara dikkat çekmek istiyoruz. 

Biz anamuhalefet olarak görüşlerimizi bu şekilde ifade ettik. Hakikaten, piyasa ve bankacılık 
sistemi bugün kaynıyor. İçeriden kaynıyor ve İstanbul piyasası -daha evvel de söyledim- yangın ye
ri gibi. Vatandaşlar bazı bankaların camlarını taşlamışlar, bazı bankalarda kuyruklar oluşmuş. Ta
biî, bunlar çok tehlikeli şeyler, ama memleket bu duruma kendiliğinden gelmedi; onu da söyleye
yim. (DYP sıralarından "doğru doğru, sekiz senede geldi" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin. Lütfen... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) T- BU, ikibuçuk seneden beri uygulanan hatalı politikaların 

sonucu. Oradan geldi. (DYP sıralarından "Sizin zamanınızdan geldi" sesleri, gürültüler) 
Hayır, bizim zamanımızda her şey tıkır tıkır gidiyordu. 1991'de, Körfez Savaşı şartlarına rağ

men, memlekette hiçbir şeyin eksikliği yoktu. 
Aslında, bu Hükümet bir fırsatı kaçırdı. Bakın, ben size bunu söyleyeyim; ama geçmez... Bu 

Hükümet ilk kurulduğu zaman -20 Kasım 1991 midir, 30 Kasım 1991 midir- böyle istikrar tedbir
lerini hemen uygulasaydı, hiç kimsenin sesi çıkmazdı ve netice de alırdı; ama bugün için bu bey
hudedir. 

Bakın, siz istediğiniz istikrar tedbirlerini alın, IMF'nin önerilerine istediğiniz kadar kulak ve
rin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen, son cümlenizi söyler misiniz... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Ben fazla umutlu değilim; inşallah yanılırım. Çünkü, 

memleket için iyi olsun... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kastelli olayını onutmayın. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Kastelli olayı bizim zamanımızda değil... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kimin zamanında? 
BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen rica ediyorum, müdahale etmeyin... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) —O, askerî idare zamanında... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Farkınız yok ki; Kaya Bey vardı... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) -Hayır, hiç alakası yok... 
BAŞKAN — Efendim, siz son cümlenizi söyler misiniz... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) —Anavatan Partisinin iktidara geliş tarihinde öyle bir olay 

yok; hiç alakası yok Kastelli olayıyla. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlar; ANAP sözcülerinin yaptığı birtakım konuşmalar dolayısıyla Genel Kuru
lu aydınlatma mecburiyetim var. 

Sayın Korkmazcan, konuşmasında "Eski şekliyle bu kanunu kabul etmiş olsaydık, eski yürür
lük maddesine göre sadece 1 inci madde yürürlüğe girecekti; sekiz ay önce zaten var olan ve hiç
bir önemi olmayan bir değişiklik yapmış olacaktık" dedi. Az önce de Sayın Maruflu, "Bu kanunun 
önceliği ve acelesi yoktur, neden getirildi anlayamadık; bu 2 nci maddeyi geçirmek için mi?" de
di-' . ' 

Ben arkadaşlarıma Merkez Bankası Kanununun 1 inci maddesini okumalarım tavsiye ediyo
rum ve okuyorum; değişiklik nerede yapılmış?.. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun üçüncü 
fıkrası: "Bankanın ve banknot ihracı imtiyazının müddeti 1999 yılı sonuna kadar devam eder. Bu 
imtiyazın müddeti, bitmesine 5 yıl kalıncaya kadar uzatılabilir." Şimdi Komisyonumuzun kabul et
tiği maddeye bakın; bu fıkra var mı?.. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - 1994 yılı bitmedi ki. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Devamla) - Efendim, im

tiyaz verme süreniz bitiyor, bu yıl bunu değiştirmezseniz. 31 Aralık 1994 tarihinde Merkez Banka
sına kanunla imtiyaz verme süremiz bitiyor bu maddeye göre. Bu maddeyi kaldırdık, bankaya sı
nırsız ve süresiz banknot ihraç etme yetkisi veriyor bu madde. Önemsiz bir madde değil. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - 15 Aralıkta da verebilirsiniz. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Devamla) - Efendim, 15 

Aralıkta da olur, kanun bugün de gelir; ama, 1994 yılı içinde gelmesi lazım. Birinci önemli deği
şiklik bu. 

İkinci önemli değişiklik de, bankanın -ikinci fıkrasında- tüzelkişiliğe -bu kanundaki ikinci fık
raya açıklık getiriyoruz- haiz olduğunu belirtiyoruz. 1 inci maddedeki değişiklik bize göre diğer 
maddelerden daha önemlidir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN — Maddeyi oylamadan önce, yoklama istemi var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı yetersayısı olmadığından, yoklama yapılması için gereğinin yapılmasınf arz ederiz. 

Şinasi Yavuz Ali Oğuz Hüseyin Erdal 

Erzurum İstanbul Yozgat 

Salih Kapusuz Cevat Ayhan Ekrem Pakdemirli 
Kayseri Sakarya Manisa 

Selçuk Maruflu Hasan Korkmazcan Mehmet Keçeciler 

İstanbul Denizli Konya 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
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BAŞKAN — Bu arkadaşlanmızm salonda olup olmadıklannı arayacağım efendim. 
Sayın Yavuz?.. Burada. 

Sayın Oğuz?.. Burada. 

Sayın Erdal?.. Burada. 

Sayın Kapusuz?.. Burada. 

Sayın Ayhan?.. Burada. „ 

Sayın Pakdemirli?.. Burada. 

Sayın Maruflu?.. Burada. 

Sayın Korkmazcan?.. Burada. 

Sayın Keçeciler?.. Burada. 

Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 

Yalnız, rica ediyorum, yoklama isteyen arkadaşlar salonda otursunlar; çünkü, karışıklık olu
yor. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Nereden çıktı bu, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, burada yoklamada bulunacaksınız... 

Siz her şeye müdahale ediyorsunuz. (RP sıralarından gürültüler) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Yoklamaya girdiler; bitti. 

BAŞKAN — Girdiler olur mu? "Yok" deniliyor işte. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - "Burada" dediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, salonda oturacaklar. Benim kuralım böyle efendim; Genel Ku
ruldan çıkarlarsa, ben, "Yoklama isteği düşmüştür" diye işlem yapacağım. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) - Sizden başkası bunu yapmıyor. 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
10. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı: 642) (Devam) 

BAŞKAN —6 ncı maddenin oylamasında kalmıştık. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 
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Hayırlı, uğurlu olsun. 
İnşallah, Yüce Meclisin verdiği bu yetkiyi, Sayın Merkez Bankası yetkilileri, memleket ve 

millet uğruna çok hassasiyetle kullanırlar. Bizlerin, şu andaki isteği bu. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

11. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/681) (S. Sayısı: 648) (1) 

BAŞKAN — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Geçen birleşimde tasarının 3 üncü maddesi kabul edilmişti. 
Şimdi 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Beyan ve Ödeme 
MADDE 4. — Ekonomik denge vergisi aşağıda belirtilen sürelerde beyan üzerine veya idare

ce tarh edilerek ödenir. 
a) 1994 yılında verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan 

edilmesi gereken matrahlar üzerinde hesaplanan ekonomik denge vergisi; bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi başlamış veya geçmiş 
olanlarda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, kanunî beyanname verme 
süresi başlamamış olanlarda ise beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan edi
lir. Bu vergi, kanunî beyanname verme süresi başlamış veya geçmiş olanlarda ilki bu vergiye iliş
kin beyanname verme süresi içinde, diğerleri Temmuz ve Eylül aylarında; kanunî beyanname ver
me süresi başlamamış olanlarda ise ilki beyannamenin verildiği ayda, diğerleri bu ayı takip eden 
ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 94 üncü maddesinin (A) 
fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan ekonomik denge ver
gisi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde verilecek bir beyanname ile beyan edile
rek aynı süre içinde ödenir. 

c) Münferit veya özel beyanname ile beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan ekonomik 
denge vergisi, bu beyannamelerin verilme süresi içinde beyan edilir ve bu süre içinde ödenir. 

d) Ticarî veya meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin gö
türü matrahları üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresi, diğerleri Ağustos ve Kasım ayları içinde 
olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. (Bu Kanunun 2 nci maddesinin "b" bendinin parantez içi hük
müne göre hesaplanan verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi hakkında bu bent hükmü uygulanır.) 

e) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Bakanlar Kurulu üyesi 
olanların, 1993 takvim yılında bu sıfatları dolayısıyla aldıkları ücretlerin vergi matrahlarının topla
mı üzerinden hesaplanan ekonomik denge vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan bi
rinci ve ikinci ücret ödemelerinden tevkif edilmek suretiyle iki eşit taksitte ödenir. 

f) 1993 takvim yılı ücretlerinin vergi matrahı 600 000 000 lirayı aşan ücretlilerin bu ücretleri 
için hesaplanacak olan ekonomik denge vergisi, ücretlilerin bu Kanunun yayımı tarihinde kendile
rine ücret ödemesinde bulunan işverene, 1993 yılında elde ettiği ücretlerinin gelir vergisi matrahı 

(1) 648 S. Sayılı Bazmayazı 20.4.1994 tarihli 92 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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nı bildirmeleri üzerine, bu işverenlerce bu Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılan ücret ödeme
lerinden; birincisi ilk aya ait ücretten, ikincisi üçüncü aya ait ücretten, üçüncüsü de beşinci aya ait 
ücretten tevkif edilmek suretiyle üç eşit taksitte ödenir. Muhtasar beyanname vermek zorunda olan 
işverenler, tevkif suretiyle kestikleri bu vergiyi muhtasar beyanname verme süreleri içinde beyan 
eder ve aynı süre içinde öderler. 

g) Gelir ve kurumlar vergisinde ikmalen, resen veya idarece tarhiyata konu olan matrahlar üze
rinden de bu vergi tarh edilir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde ANAP Grubu adına, Sayın Nevşat Özer; buyurun efen
dim. 

Sayın Özer, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
. Değerli milletvekilleri, gelir üzerinden alınan ekonomik denge vergisinin 4 üncü maddesi üze

rinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
4 üncü maddenin özeti; ekonomik denge vergisinin beyanname zamanı, ödeme zamanı ve 

mahsubuyla ilgili bulunmaktadır. 
Değerli arkadaşlar, OECD kayıtlarına bakıldığında, ülkemizde gayri safî millî hâsılaya göre 

vergi yükü, yüzde 24,5 kadardır. Yine, OECD kayıtlarına göre, OECD ülkelerinde vergi yükü gay
ri safî millî hâsılalarına göre yüzde 24,5 seviyelerinde bulunmaktadır. Zira, bu yüzde 24,5'lik ver
gi yükü, sosyal güvenlik primleri dışında bulunmaktadır. 

Dolayısıyla ülkemizde yüzde 13-14'lerden alınan gayri safî millî hâsılaya göre vergi yükü, 
Anavatan iktidarlarıyla birlikte, yüzde 24,5'lere, yüzde 25'lere getirilmiş bulunmaktadır. Vergi yü
künü, OECD ülkeleri standardına getiren Anavatan iktidarının bu icraatına karşı ülkemiz insanına 
fazla vergi yükü getirdiği iddiasında bulunan bugünün İktidar mensupları, o zamanın muhalefet 
partileri, 20 Ekim 1991 seçimleri öncesinde asgarî ücretten vergi almayacaklarını, bundan böyle 
vergi tarh etmeyeceklerini ve hatta peşin vergiyi kaldıracaklarını ifade etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, 20 Ekim 1991 Seçimlerinde ülkemizden izin alarak İktidar olan parti
ler, ülkemiz insanına zamanın vergi yükünü çok gören bu kötü yönetim, kötü iktidar mensupları, 
maalesef 1992 yılında bir vergi paketini, gene 1993 yılında komisyonda kalan bir vergi paketini, 
gene 1993 yılı Aralık ayında bir vergi paketini ortaya çıkarmışlar ve bu da yetmiyormuş gibi, 1994 
Nisan ayında da dördüncü vergi paketini ortaya çıkararak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadırlar. 
Dolayısıyla, bu Hükümetin sözlerinin tutarlılığını Yüce Heyetinizin takdirine bırakıyorum benim 
değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlar, vergi toplamada esas, beyannamenin verilmesidir. Kısa zamanda getirilen 
değişik vergilerle beyanname sayısını da bu vergi paketi içerisinde daha da artırıyorsunuz. Devle
timizin, işin karakteri icabı vergi tahsilatında ciddî zorlukları ve problemleri bulunmaktadır. 

Görüşülmekte olan madde üzerinde kısa bir değerlendirme yapmak lazım gelirse, 4 üncü mad
denin (a) bendinde ilki beyanname verme süresi içinde, diğerleri de temmuz ve eylül aylarında ol
mak üzere üç eşit taksitte ödemeyi kapsayan bir beyanname; 4 üncü maddenin (b) fıkrasında, ka
nunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde verilecek ve o süre içinde ödeme keyfiyeti getirecek 
bir beyanname; gene (c) fıkrası Gelir Vergisi Kanunuyla alakalı olup, dar mükellefiyete tabi kişi
lerin münferit ve özel beyannameyle beyan edecekleri kazançların vergi matrahlan üzerinden ay
rıca hesaplanacak olan Ekonomik Denge Vergisi münferit ve özel beyannamelerin verilme süresi 
içinde bir beyanname; gene (d) fıkrasıyla bir beyanname; (e) fıkrasıyla Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine ve sayın bakanlara ait bulunan beyanname verme yükümlülükleri yanında, ayrıca, gö
türü usule tabi olanlardan vergi tarhı ve tahakkukuna ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, bir an için, Türkiyemizde iki milyon kadar vergi mükellefinin olduğu
nu düşününüz. Bu Hükümetin Ekonomik Denge Vergisiyle getirilen beş ayrı kaleminden beş ayrı 
beyanname istiyorsunuz. Ayrıca bunun vergi tahakkuku ve ödemesiyle ilgili cari mevzuatın da ar
tırıldığını hesaba katarsanız, bu rakamın sadece Ekonomik Denge Vergisiyle ilgili olarak 10 mil
yon adede çıktığını görürsünüz. 

Değerli milletvekilleri, zaten ülkemizde vergi toplanabilme kabiliyetinin az olduğunu hepiniz 
iyi bilmektesiniz. Bu, daha değişik yapılabilirdi. Bizimki sadece bir düşüncedir, bu durumu Hükü
metin takdirine arz ediyorum. 

Bu Gelir Vergilerinden tahakkuk ettirilen Ekonomik Denge Vergisinin, bu vergilerin tarifleri
nin içine konularak, tarhı ve ödeme zamanı o tarifin içine konularak bir beyannameyle aynı zaman
da bu vergiyi de tahakkuk ettirmek imkânı vardı. Gelin görün ki, bu basit işlemi zaten zor olan ve 
problemli olan vergi tahakkukunu bu kötü iktidar, iş bilmez iktidar, maalesef daha da güçleştirmek
te olduğunu görememektedir. Bu konuyu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugünün dünyasında vergi vesaire gibi tüm bürokratik işlemlerin oto
masyonla, elektronik sistemle olduğunu hepiniz çok iyi bilmektesiniz. Anavatan Partisi 1983 yılın
da iktidara geldiğinde, ülkemizde, hiçbir ilimizde bir tane otomasyon sisteminin olmadığı Sayın 
Bakan ve değerli yöneticileri tarafından bilinmektedir. Ancak, geliniz görünüz ki, Anavatan ikti-
darlanyla beraber, vergi tahsilatı ve maliyemizin gelişmesi yönünde, Türkiyemizde, vergi gelirle
rinin yüzde 78'inin sağlandığı 11 ilde otomasyona geçilmiş, dolayısıyla tıpkı vergi yükünün artırıl
dığı gibi, vergi tahsilatının da artinlması yönünde ciddî adımlar atılmıştır. Dolayısıyla, maalesef, 
1991 yılında iktidara gelen bu Hükümet, ikibuçuk yıllık zaman içerisinde bu 11 ile bir il ilave ede
mediği gibi, yüzde 78 olan vergi toplama kapasitesini yüzde 79'a çıkaramamış, otomasyon sistemi 
de bizim bıraktığımız yerde aynen kalmıştır. Bunu huzurlarınızda üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, zamanı iyi kullanmak itibariyle sözlerimi toparlamak lazım gelirse: 

1. Ekonomik denge vergisi yoluyla, bu vergi tarifleriyle, bu beyan usulleriyle ve bu tahsilat 
metotlarıyla vergi toplamada başarı şansınız çok düşük olacaktır. 

2. Yine, otomasyona, yurt çapında ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte geçilmediği sürece, ba-. 
şan şansınız çok düşük olduğu gibi, haksızlıklara ve adaletsizliklere neden olacaksınız. 

3. Sık sık vergi paketleriyle milletin ve Meclisin huzuruna çıkarak kapsamlı ve kayıt dışı un
surları da kavrayan iyi hazırlanmış ciddî bir vergi reformuna cevap vermeyen alelacele hazırlan
mış bu tasannızla hayal kırıklığı yaratıyorsunuz, verimsizliğe neden oluyorsunuz. Bu çalışmalan-
nızla toplum katmanlanna, "vergi düzenlemeleri de bekleneni veremiyor, bir çare getirmiyor" ka
naat ve izlenimini yerleştiriyor ve vergi politikalarını aşındırıyor, ülkeye büyük zararlar veriyorsu
nuz. 

4. Bu düzenlemelerinizle kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi yönünde bir çalışma yapmı
yor, haksızlığa ve kolaycılığa neden oluyorsunuz; orta ve alt gelir gruplarının yükünü daha da ağır-
laştırıyorsunuz. 

5. Düzenlemeler, kısa vadeli, âdeta siyasî çıkar ve yarar dikkate alınarak çıkarılmıştır. Bir de
faya mahsus, üstelik adil olmayan ölçülerle toplanacak bir vergi kaynağını, vergi olarak tanımla
mak kesinlikle mümkün değildir. Verginin önemli bir özelliği de arızî olması değil, devamlı olma
sıdır. 
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6. Bir defada alınacak vergiyle, ne bugünkü sorunlar büyük ölçüde çözümlenebilir, ne de ge
leceğe ait sorunlar çözümlenebilir. Aksine, bu politikalarınızla, gelecek yıllarda kamu açıklarını da
ha da büyük ve problemi daha da çözülemez hale getirirsiniz. 

Değerli.milletvekilleri, netice olarak, bugün, malî sektörde Aralık 1993'te başlayan ve 5 Ni
san İstikrar Paketine rağmen devam etmekte olan kriz, giderek reel sektörü de içine alarak ekono
mimizin bütününe sirayet etmiş bulunmaktadır. 5 Nisan İstikrar Paketiyle getirilen vergiler, daha 
önce de vergiler konusunda yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi, ekonomide istikrarsızlığı artınp 
devam ettirmeye, üretim hacmini daraltmaya, işsizliği yaygınlaştırmaya, ihracatın azalmasına, ya
tırımların durmasına ve faiz oranlarını yükseltmeye aday olarak görülmektedir. 

Beni dinlediğiniz için Yüce Heyetinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Özer. 

RP Grubu adına Ali Oğuz Bey, buyurun efendim; süreniz 10 dakikadır. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müzake
re konusu yaptığımız Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun müzakeresini 
yapıyoruz ve bu kanun tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar süratle, 3 madde geçirmiş ve böylece beyan ve ödeme mad
desine gelmiş bulunuyoruz. Biraz önce maddenin tamamı okundu; Yüksek Heyetinizin de malumu 
olduğu gibi, maddede beyan ve ödeme hususları esasa bağlanmış bulunuyor. Bu beyan ve ödeme 
hususlarını tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, maalesef burada dahi bir sistem içerisinde, bir in
sicam içerisinde, gerek beyan gerekse ödeme hususları sistematik bir şekilde, kanun sistematiğine 
uygun olarak yazılmamış bulunuyor. Hiç olmazsa, bunların beyanının da ödeme hususlarının da bir 
kanun sistematiği içerisinde, insicamlı bir şekilde yazılması iktiza ederdi; bunda dahi beyanlan ay
rı, tahakkukları ayrı, ödemeleri ayrı... Hatta milletvekillerine yükletilen verginin ödenmesi dahi iki 
taksitte olduğu halde diğerleri üç taksite bağlanmış bulunuyor. Bu paket içerisindeki bu insicam
sızlığın, maalesef, kanun tasarısının tümünde de devam ettiğini müşahede ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, peki, bunları, bu vergileri topladığınız zaman elde edilen miktar ne ola
cak; bir kısım yetkili ağızlardan aldığımız beyanlara göre, bunun 70 milyar olduğu, bazılarınca da 
bu miktardan biraz daha fazla olduğu ifade ediliyor. Bu hangi derde deva olacak ve hangi yarayı 
kapatacak. 

Bugüne kadar 48 milyar dolar olarak devraldığınız dış borcu 80 milyar dolara getirmişsiniz; 
ama, topladıklarınız ve aldığınız borçlar derdimize deva olmamış. 300 trilyon liralık iç borcu bu
gün 500 trilyon'seviyesine getirmişsiniz; 500 trilyon liralık borcun da, maalesef, faizi 500 trilyona 
yakın!.. 80 milyar dolarlık dış borcun faizi de yılda 10 milyar dolar mertebesine gelmiş; fakat, o da, 
derdimize deva olmamıştır. Gelirleriniz, bir taraftan faize, israfa bir taraftan sizi desteklemesini te
min edeceğinizi zannettiğiniz köşe yazarlarına, gazetecilere ve TV organlarına ulufe olarak dağıtıl
dığı halde, yine de size bir fayda temin etmemiş; sizi bugün ayakta tutmaya yetmiyor. Bu insicam
sız tutumunuz ve davranışınız karşısında, bu topladığınız vergilerin de size bir destek olacağım tah
min etmiyorum. Milletin size güveni kalmadığı için, bunun iki mislini, hatta birkaç mislini de top
lamış olsanız yine de size bir destek temin etmeyecek ve sizi ayakta tutmayacaktır; çünkü, müsrif
siniz, aldığınızı olmayacak yerlere sarf ediyorsunuz; çünkü, haydan gelen huya gider kabilinden, 
harcadıklarınızın miktarını ve yerini dahi tayin edemiyorsunuz. Borç alıyorsunuz yetmiyor, yeni 
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vergiler ihdas ediyorsunuz yetmiyor, yeni düzenlemeler getiriyorsunuz yetmiyor; bu da derdinize 
deva olmuyor. Halbuki, çare, sanayileşmek, istihdam imkânları yaratmak, bunların çarelerini ara
mak olmasına rağmen, maalesef, bunları arayacağınıza, bu çareleri düşüneceğinize, aldığınızı sa
dece faize veriyorsunuz, borca veriyorsunuz; müsrif ve batak bir tüccar gibi, ne gelirse dibi delik 
bir çuvalın içerisine atar gibi, attıklarınız size bir fayda vermiyor. 

Ben tavsiye ediyor ve diyorum ki, kendi iç kaynaklarımızla kalkınmanın imkânlarını aramak
tan başka çaremiz ve deva yoktur. Bu borçlanmalarla veya yeni vergi ihdasıyla milleti canından 
bıktırdınız. İnşallah, kısa bir zamanda erken bir seçime giderek, yapamadığınız ve yürütemediği
niz bu hizmetleri bırakıp gitmenizden başka çare yoktur. Size yapacağımız tavsiye, bir an evvel, 
yapamadığınız ve beceremediğiniz bu işi bırakın, yapanlar gelsin. 

Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 

Şansı adına, Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 

Sayın Dumankaya, süreniz 5 dakikadır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bugün bura
da, zekât, sadaka, fitre, dilenme... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Haraç(!) 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) —Ve arkadaşımın dediği gibi, haraç kanun tasarısının 4 
üncü maddesini görüşüyoruz. 

Şimdi, zekâtı, fitreyi ve -dilenmeyi- sadakayı kimlere verirsiniz; güveneceğiniz, güvenebile
ceğiniz kişilere verirsiniz; ama, soyguna karışmıyorum. 

Şimdi, bu Hükümete ve onun Başbakanına güvenimiz ne derecededir? Basından ilanlarına ba
kıyoruz: "Yüzde 50 indirim.", "Türkiye'de ilk kez, zam, devlet politikası olmaktan çıkıyor, paha
lılık dizginleniyor." 

İkinci olarak, 10 Ekim 1991 'de Hürriyet Gazetesinde yayımlanan ilana bakıyoruz: "Ortadirek, 
işçiler, memurlar, çiftçiler, küçük esnaf, emekli, dul ve yetimler yeniden güçlenecek. DYP, ortadi-
reği yeniden kalkındırmak için, demokratik, sosyal adaletçi, çağdaş reformlar getiriyor. Cumhuri
yet döneminin en güçlü ekonomik programıyla, enflasyon yüzde 10'a düşüyor, zam devlet politi
kası olmaktan çıkıyor, pahalılık dizginleniyor." 

Yine, Hükümetin, 4.1.1992'de Günaydın Gazetesinde çıkan bir ilanı: "500 günde enflasyonu 
yüzde 10'lara çekeceğiz." 

Ve, o gün ekonomiden sorumlu, bugün de devletten sorumlu Sayın Çiller hızını alamıyor, 
"enflasyonu 500 günde yüzde 2'lere çekeceğiz" diyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Nerede demiş onu? 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Ve, Meclise geliyorlar, iktidar oluyorlar, ilk icraatları 

vergi yüzsüzlerini affetmek oluyor. Sosyaldemokrat Halkçı Partililer ve Doğru Yol Partililer ele ele 
vererek, 1 047 kişiye 9,5 trilyon lirayı bağışlıyorlar. 

Ve Sayın Tansu Çiller Merkez Bankası Başkanıyla atışıyor, "17 milyar dolarlık döviz rezervi 
Türkiye için gereksiz" diyor; o nedenle üç ayda, Merkez Bankası dövizlerinin 4 milyar dolarlık 
kısmını bazı kişilere peşkeş çekiyor ve Türkiye'yi o hale getiriyor ki, hem dışta hem içte dilenci 
durumuna sokuyor. 
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Bakınız, bakanlar konuşuyorlar: Sayın Nevzat Ayaz, -bilmiyorum burada mı- "ben yarım ma
aşımı bu devlete sadaka olarak veriyorum" diyor. Sayın Nevzat Ayaz'a şunu söylüyorum: Benim 
devletimin senin sadakana ihtiyacı yok. Sen, önce, Millî Eğitimde yapılan yolsuzlukları önle. Sa
dece bir okulun hafriyatında 12,5 milyar lira -sadece "hafriyatta" diyorum Sayın Ahmet Bey- alın
masını önle. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Onu bilmek için müteahhit olmak lazım. 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Yine Şükrü Erdem diyor ki "ben maaşımın..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Son cümle olarak şunu söyleyeyim: Bu hükümet artık 
acemi şofördür. Eğer şoförünüz arabanızı üç defa kayaya çarpsa onu kovarsınız. Şimdi, bu Başba
kan bu arabayı onüç defa kayaya çarptı ve bu araba artık çamura saplanmıştır. Öyleyse, bu tasarı 
gelmeden önce, bu Hükümeti, bu ülkeyi bu Başbakandan kurtarmak lazım. Ondan sonra, bu Mec
lisin, daha güvenli bir şekilde, daha güzel kanunlarla, Türkiye'yi hem içte, hem dışta dilenmekten 
kurtaracağına inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. 

Böylece, Meclis kürsüsünü de seçim meydanlarına benzetmiş oluyoruz. 

Sayın Gaffar Yakın, buyurun efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gaffar Yakın konuşmuyormuş; siz buyurun Sayın Kul. 

Sayın Kul, süreniz 5 dakikadır. 

EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 648 sıra sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerin
de, şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum; sizleri saygılarla se
lamlıyorum. 

4 üncü maddeye gelmeden önce, şunu belirtmek istiyorum: Geçen maddelerde esnaflara ne ka
dar ağır bir yük yüklendiğini diğer sözcü arkadaşlarım burada dile getirmişlerdi. Burada da, beyan 
ye ödemeyle ilgili olarak, hem beyan şekilleri ve hem de süre bakımından küçük esnafın fevkala
de zorluğa düşeceğini ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, bu süre ve beyan şekilleri konusunda 
mutlaka bir değişikliğin yapılmasının söz konusu olacağına ve olması lazım geleceğine işaret et
mek istiyorum. 

Ayrıca, 4 üncü maddenin (e) fıkrası, mâalesef, daha önce yapılan bir haksızlığı devam ettirir 
mahiyette ve niteliktedir. 

Daha önce 1 inci ve 2 nci maddeler üzerinde yapılan müzakerelerde, milletvekillerinin brüt üc
retleri üzerinden kesinti yapılmamasına dair teklifimizi Yüce Meclisin bilgisine sunmuştuk. Bura
da da bir eşitsizliğin olduğunu ifade ederek, diğer Gelir Vergisi mükelleflerinden, ancak yıllık ge
liri 600 milyon lirayı geçenlerden yüzde 10 vergi alınması konusundaki hükmü eleştirirken, bunla
rın kim olduklarını da sorarak bir cevap istemiştim; fakat bu konuda da bir aydınlık yok. Şimdi, 
maddenin (f) fıkrasında -yine yıllık 600 milyon lirayı aşan ücretlerden bahsedildiği için değinmek 
istiyorum- belki birtakım genel müdürler, banka yönetim kurulu üyeleri, basında yüksek ücret alan 
köşe yazarları, televizyonlarda bu iktidarın papağanlığını yapan yorumcular yıllık 600 milyon lira
yı aşan ücretler bakımından yüzde 10'luk Gelir Vergisine tabi tutulmuş; fakat, milletvekilleri 343 
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milyon liralık brüt ücretleri üzerinde yüzde 10 vergiye mahkûm edilmiş ve maalesef Meclis de bu
nu kabul etmiştir; yani, çekilmiştir, ürkmüştür, kendi hakkını savunamamıştır, esnafın hakkını sa
vunamamıştır ve milletin hakkını da savunamamıştır. Böyle bir adaletsizlik taşıyan 1 inci ve 2 nci 
maddelerden sonra 4 üncü maddede de, hem ödeme zamanı hem beyan bakımından, maalesef, kü
çük esnaf perişan edilecektir. 

Şimdi, eğer bu hususta ısrar ediliyorsa, (e) fıkrasının hiç olmazsa kendi mantığı içinde düzel
tilmesi bakımından verdiğimiz bir önerge vardır. Bu önergede, kanun metninde, "ücretlerin vergi 
matrahının" ifadesi vardır; bu ifadenin "Gelir Vergisine tabi ücretlerin vergi matrahlarının" ola
rak değiştirilmesi önerilmektedir. 

Ayrıca, şunu da söyleyeyim: Eğer Yüce Meclis ve kanun tasarısını sevk eden Hükümet, sevk 
ettiği kanun tasarısı hükümlerini, her türlü önergeye, her türlü eleştiriye ve her türlü gerçeğin orta
ya serilmesine rağmen, aynen, harfiyen geçirmek iddiasında ve kararında ise, istirham ediyorum -
kanun tasarısının getirdiği hükümlerle beraber olmamakla birlikte- 5 inci maddedeki Net Aktif 
Vergisini bu Meclis buradan geçirsin... 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Geçireceğiz... 
EMİN KUL (Devamla) — ... eğer cesareti varsa geçirsin. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır. Yalnız, madde tek fıkradan ibarettir; dörtten fazla önerge ve

rildiği için, geliş sırasına göre ilk dört önergeyi işleme koyuyoruz efendim. 
Geliş sırasına göre önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendinin aşağıda düzenle

nen şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Emin Kul Süleyman Hatinoğlu Faruk Saydam 
İstanbul Artvin Manisa 

H. İbrahim Özsoy Şükrü Yürür Selçuk Maruflu 
Afyon Ordu İstanbul 

İlhan Kaya 
İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sıra sayısı ile görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer 

alan "8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve 2 nci 
maddenin (e) fıkrasına göre belirlenen matrahlar" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican Ekrem Pakdemirli Doğancan Akyürek 
İstanbul Manisa İstanbul 

Safa Giray Hüseyin Aksoy . Yusuf Namoğlu 
İstanbul Eskişehir İstanbul 

İlhan Kaya Engin Güner 
İzmir İstanbul 
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Gerekçe: 

2 nci maddede yapılan değişiklik önergesine paralel düzenleme yapılmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı, Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdasına Dair Kanu
nun 4 üncü maddesi (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz: 

"b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 
(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan Ekonomik Den
ge Vergisi, bu kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay içinde verilecek bir beyanname ile beyan 
edilerek üç eşit taksit halinde, bu kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren birinci 
taksit birinci ay, ikinci taksit üçüncü ay, üçüncü taksit beşinci ay içinde ödenir." 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip Şaban Bayrak 
Sakarya Konya Kayseri 

Zeki Ünal Salih Kapusuz Hüseyin Erdal 
Karaman Kayseri Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son 

cümlesi ile (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan Nevzat Ercan İhsan Saraçlar 

Bursa Sakarya Samsun 
Nihat Matkap Ahmet Sayın Fevzi Arıcı 

Hatay Burdur İçel 
"Bu vergi, kanunî beyanname verme süresi başlamış veya geçmiş oranlarda, ilki bu vergiye 

ilişkin beyanname verme süresi içinde, diğerleri temmuz, eylül, kasım ve aralık aylarında; kanunî 
beyanname verme süresi başlamamış olanlarda ise ilki beyannamenin verildiği ayda, diğerleri bu 
ayı takip eden ikinci, dördüncü, altıncı ve yedinci ayda olmak üzere beş eşit taksitte ödenir." 

"d) Ticarî veya meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükelleflerinin 
götürü matrahları üzerinden hesaplanan Ekonomik Denge Vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden 

• itibaren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresi, diğerleri ağustos, eylül, ekim ve kasım 
ayları içinde olmak üzere beş eşit taksitte ödenir. (Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin pa
rantez içi hükmüne göre hesaplanan verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi hakkında bu bent hükmü 
uygulanır.)" 

Gerekçe: 
Verginin ödeme süreleri üç taksitten beş taksite çıkarılmak suretiyle mükelleflere ödemede ko

laylık sağlanması amaçlanmıştır. 
BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım. 

Buyurun. 
Bursa Millevtekili Turhan Tayan ve arkadaşlarının önergesi: 

"Bu vergi kanunî beyanname verme süresi başlamış veya geçmiş olanlarda, ilki bu vergiye 
ilişkili beyanname verme süresi içinde, diğerleri temmuz, eylül, kasım ve aralık aylarında, kanunî 
beyanname verme süresi başlamamış olanlarda ise, ilki beyannamenin verildiği ayda, diğerleri bu 
ayı takip eden ikinci, dördüncü, altıncı ve yedinci ayda olmak üzere beş eşit taksitte ödenir." 
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"d) Ticarî veya meslekî kazançları götürü usulde tespit edilen Gelir Vergisi mükelleflerinin, 
götürü matrahları üzerinden hesaplanan Ekonomik Denge Vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir ay içinde idarece tarh edilir ve ilki tarh süresi, diğerleri ağustos, eylül, ekim ve kasım 
ayları içinde olmak üzere beş eşit taksitte ödenir. Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin pa
rantez içi hükmüne göre hesaplanan verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi hakkınada bu bent hük
mü uygulanır". 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Prensip olarak 

katılıyoruz, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor, Komisyon çoğunluğu olmadığı için katılamıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım ve istendiği için karar yetersayısı arayacağım. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Öteki önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer 

alan "8 ve 15 numaralı bentlerde yazılı matrahlar" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve 2 nci mad
denin (e) fıkrasına göre belirlenen matrahlar" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
(Manisa) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?,. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —' Önergeye Hükümet ye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi*oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Öteki önergeyi işleme koyuyorum: 
Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve arkadaşlarının önergesi: 
"b) Gelir Vergisi Kanununun 3946 sayılı Kanun ile değişmeden önceki 94 üncü maddesinin 

(A) fıkrasının 8 ve 15 numaralı bentlerinde yazılı matrahlar üzerinden hesaplanan Ekonomik Den
ge Vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde verilecek bir beyanname ile beyan 
edilerek üç eşit taksit halinde, bu Kanunun yayım tarihini takip eden aybaşından itibaren, birinci 
taksit birinci ay, ikinci taksit üçüncü ay, üçüncü taksit beşinci ay içinde ödenir." 

„ BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -Katılmıyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. [DYP sıralarınadan alkışlar(!)] 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Çok teşekkür ederim bu teşvikkâr(!) tavrınız için. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Arada bir moral verelim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Evet, teşekkür ederim, moralimiz yerinde de, korkuyorum bu 

tasarı kanunlaştıktan sonra sizin moraliniz çok bozulacak; çünkü, yüzde 20 olan oylarımızı yüzde 
30-40'a çıkaracaksınız; bu vergi kanunları bunu getirecek. Biz, sizi, gelecek dönemde de burada 
görmek istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) — Niye itiraz ediyorsunuz, kabul edin o zaman. 
BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin arkadaşlar... Lütfen... Arkadaşımız konuşsun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederiz; ama, bakın... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sen kendine bak. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bakın, bir hadisi şerifte, Peygamber efendimiz, "Müslüman 

kardeşiniz mazlum da olsa zalim de olsa yardım edin" buyuruyor. "Ya Resulullah mazlumu anla
dık; ama zalime nasıl yardım edeceğiz?" denince, "zalimin de zulmüne mâni olun" diyor. Siz bir 
kanunla zulüm getireceksiniz, o zulme mâni olmak istiyoruz. Sizi seviyoruz biz, onun için söylü
yoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

. MEHMET CEBİ (Samsun) — Sen bizdensin... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuşmanıza başlayınız. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim teveccühünüze, hep beraberiz zaten. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin; hatip, süresini uzatıyor... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; ben, bu önergem

de, bu vergi ödemesinin taksite bağlanmasını ve ödemenin kolaylaştırılmasını hedef almıştım. Se
bep de şudur : Bu vergi ani gelen bir vergidir; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi mükellefleri için, 
esnaf için, tüccar için, bütün kurumlar için ani gelen bir vergidir. İnsanlar iş hayatında, çalışırken, 
bir taraftan gelirini, geçimini bir taraftan da vergisini düşünür; doğrusu da budur. Dürüst esnaf için, 
iş adamı için, sanayici için doğrusu budur. 

Siz, şimdi 1994'ün nisan ayında acele bir Malî Denge Vergisi koyuyorsunuz ve bunların bazı 
mükellefler için üç taksit halinde, bazı mükellefler için de beyanla birlikte ödenmesi şartını getiri
yorsunuz. Ben, bu, beyanla beraber ödemeyi, üç taksit halinde yapmak suretiyle, daha kolaylaştırı
cı istikamette bir teklifte bulundum. Tabiî, Hükümet ve değerli Komisyon temsilcisi arkadaşımız 
katılmadı, muhtemelen de reddedeceksiniz. 

Bu kanun tasarısının Malî Denge Vergisiyle ilgili bölümünde yaptığım bu konuşmada ayrıca 
şunu da dikkatinize arz etmek istiyorum: Bakın, bu kanunda, bu 4 üncü maddedeki ödemelerle il
gili hususları da kapsamak üzere, şunu dikkatinize arz edeceğim: Burada kurumlar var, burada gö
türü vergi mükellefi esnaf var, burada gerçek usulde vergi mükellefi olan esnaf var. Şimdi, götürü 
vergide, 1993'ün götürü matrahını kabul etmiyoruz, 1994'e göre matrahı artırarak küçük esnafın 
sırtındaki vergi yükünü artırıyoruz. Gelir Vergisi gerçek mükellefleri için de, gerçek geliri esas al
mıyoruz, onlardan, hayat standardına göre meydana getirilen tarifeye göre vergi alıyoruz. Yani ha
yat standardına göre o esnafın, o vergi mükellefinin tavanı 80 milyon lira ise, onun da gerçek geli
ri, zararı sebebiyle 40 milyon lira çıktıysa, "hayır, biz 40 milyona göre değil, fiktif olarak tarif edi-
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len 80 milyona göre vergini alacağız" diyoruz. Bu kanundaki esas bu; ama, kurumlara gelince; ba
kın, kurumlar için bu İktidarın 1992'de çıkardığı bir kanun vardı; o kanunda "kurumların, Kurum
lar Vergisinden muaf ve müstesna olan kazançları sebebiyle Kurumlar Vergisi matrahından yapa
cağı indirimler ne olursa olsun, bunların ödeyecekleri vergi yüzde 46 olan Kurumlar Vergisinin 
yüzde 50'sinden az olamaz" yani "yüzde 23'ten az olamaz" deniyor idi. Bu, Kurumlar Vergisi Ka
nununda mükerrer 25, inci maddedir. Aralık ayında bu madde iptal edildi. Şimdi, kurumlar da, 
1993'e ait verdikleri beyannameye göre bu Malî Denge Vergisini ödeyecekler; ama biz öyle bir 
madde yerleştirmişiz ki buraya, -gerekçede de bunu tarif etmişiz- diyoruz ki kurumlara Malî Den
ge Vergisi ödenirken, yüzde 23 esas alınmaz, eğer yüzde 8 ise onlar yüzde 8'e göre öderler. Bura
da kimi koruyoruz biliyor musunuz?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim?. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Hemen bitiriyorum efendim. 
Burada biz, daha çok, trilyonlar kâr ettiği halde, yüzde 5, yüzde 10, yüzde 8 vergi ödeyen ban

kaları koruyoruz; dikkatinizi çekerim değerli iktidardaki arkadaşlarım. Bir holding bankası 2,5 tril
yon kâr etti, 300 milyar lira vergi ödedi; yani yüzde 7-8 nispetinde vergi ödedi. Onun için, bu da 
tuzak maddelerden biridir. Bu gerekçedeki ifadeyi de dikkatinize arz ederim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Emin Kul ve arkadaşlarının önergesini okutuyorum : 
EMİN KUL (istanbul) — Önergemi geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim, maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

II. BÖLÜM 
Net Aktif Vergisi 

Verginin Konusu, Mükellefi ve Sorumlusu 
MADDE 5. — Net aktif vergisinin konusunu: 
a) Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mü

kelleflerinin 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle düzenledikleri bilançolannda yer alan net ak
tifleri veya bunlann 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hâsıladan, 

b) işletme hesabı esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile serbest 
meslek erbabının 1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle çıkardıkları envanter ve amortisman ka-
yıtlannda yer alan varlıklar veya bunlann 1993 yılı hesap dönemindeki gayrisafi hâsılatları, 

Teşkil eder. 
Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin Tür

kiye'deki işletmelerine ait bilançolannda veya envanterlerinde yer alan net aktifleri veya bunlann 
gayrisafî hâsılatları da bu vergiye tabi tutulur. Adi ortaklık, adi komandit şirket veya kollektif şir
ketin net aktif vergisi, bu ortaklık ve şirketlerce ödenir. Bu vergi bir defaya mahsus olarak alınır. 
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Net aktiften maksat, Vergi Usul Kanununun 175.ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca tes
pit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolann çıkanlmasına ilişkin 
usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıktandır. Na
zım hesaplarda gösterilen tutarlar varlık addolunmaz. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile 
serbest meslek erbabının dönem sonundaki emtia mevcudu ile amortismana tabi iktisadî kıymet
lerinin net değerleri bunların net aktiflerini oluşturur. Bu Kanunun IV üncü bölümünde yer alan hü
kümlere göre ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olan taşıtlar, net aktifin tespitinde dikkate alınmaz. 
Gayrisafî hâsılat ise, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan 
mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarları ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
ANAP Grubu adına, Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; belki de dünya vergi tarihinin en enteresan vergilerinden 

birini çıkaran Meclis olma şansına erişeceğiz; belki de bu şanstan mahrum kalacağız. Dünyanın bü
tün gelişmiş ülkelerine baktığınız zaman, devletle kabileler arasındaki en büyük farkın, kendisini 
vergilendirebilen toplumun millet olduğunu söylemekten geçer. Tabiî, burada, verginin adil olma
sı şartı esastır. 

Şimdi madde başlığı olan "Net Aktif Vergisi" ne baktığımız zaman, aslında bunun neden net 
aktif olduğunu sormak lazım. Yani, aktif vergisi diyebilirdiniz. "Net aktif" diyorsunuz. Herhalde 
munzam karşılıkları bunun içinden düşmek için düşünüyorsunuz; ama, dünyanın hiçbir yerinde 
munzam hesaplar aktifin içerisinde yer almaz; onlar, çizginin altında kalırlar. 

Demek ki, bu aktiflerin içerisinden bazılannı düşmeyi düşünerek hesapladınız. O zaman dü
şecekleriniz nedir; baktım, inceledim, taşıtları düşmüşsünüz. Yani, taşıtları, net aktifin içerisinden 
düştüğünüz için aktifin içerisinde geri kalana, "net aktif" diyebilmiş arkadaşlanmız. Ama, aslın
da bir bilançonun aktif kısmı varsa, pasif kısmı da vardır. Dolayısıyla siz buna, aktifi vergilendir
mek değil, aynı zamanda pasifi vergilendirmek diye de bakabilirsiniz. 

O zaman biz neyi vergilendiriyoruz; biz, kân vergilendirmiyoruz, bir değeri vergilendirmiyo
ruz; biz, bir şirketin borçla almış olduğu -ki, bu almış olduğu borcun içerisinden banka ve sigorta 
muamelesi zaten vergi olarak alınmış, sistem böyle- aktifi bir kere daha, mükener olarak vergilen
dirmek istiyoruz. Hangi koşullarda vergilendiriyoruz; yeni başlayan bir şirket için "1995 yılından 
itibaren böyle bir sistem getireceğiz. Bu şartlar içerisinde iş yapmak isterseniz, buyurun yapın" de
miyoruz, geçmişe dönük yapıyoruz. Yani, bu işin içerisinde yıllardır çalışan, bu işin içinde emek 
veren ve o şartlarda bu işe başlamış insanların üzerine bir vergi getiriyoruz. 

O zaman bu nasıl bir vergi oluyor; bir başka deyişle, "salma" olabilir. Yani "saldık, verin." 
Bir başka deyişle, Deli Dumrul vergisi de olabilir; "kardeşim vereceksin." Yani, devletten büyük 
zorba var mı? Devletten büyük kabadayı var mı? Vereceksin... 

Peki, alalım. O zaman, bakalım bunun içerisinde adalet var mı?.. Kimler verecek bunu; ban
kalar verecek, finans kurumları, diğer şirketler verecek. Acaba bu vergiyi aldığımızda, burada ar
kadaşlarımızın hesapladığı miktarda vergi toparlamamız mümkün mü? Yani, 29 trilyon lira vergi 
buradan toplanabilecek mi diye bakmak lazım. 

Ben şöyle bir baktım. Devletin bankalarının fizikî durumları belli, işte Merkez Bankası Kanu
nu burada, biz konuştuk. Şimdi, devletin bankalannın parası olmadığı için zaten Interbank'ta faiz
ler, yüzde 300'den yüzde 1 000'e çıkıyor. Devletin parası olsa zaten bankalarına verecek. Demek 
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ki, aslında bankalardan bu parayı toparlamanız mümkün değil, gerçekçi olalım. O zaman ne yapa
cağız; o parayı, özel sektör bankalarından alacağız; alalım; alt alta koyduk, yani, dişe dokunur özel 
sektör bankalarına baktığınız zaman, bu parayı toplayacağınız aktifi olan bankalara baktığınız za
man 10 trilyon lira para alırsınız. Allah bin bereket versin; 10 trilyon bu devirde işimize yarar!.. 

Peki, bu 10 trilyonluk parayı verenlerin aktifine bakalım, acaba içerisinde neler var; bunun içe
risinde, bankaların, Merkez Bankasına götürüp yatırdığı mevduat munzam karşılıkları var. Yani, 
munzam karşılığında elinden alıyorsunuz, götürüp aktif olarak Merkez Bankasına koyuyorsunuz; 
bundan vergi alacaksınız. Zaten vergiyi alıyorsunuz; çünkü, sizin, buna, ortalama olarak verdiğiniz 
para yüzde 20-25 civarında bir faiz. Halbuki, bankaya paranın maliyeti yüzde 150. 

Bir kere buradan aldık. Peki, başka ne var aktifinde; devletin kâğıtları var. Yani, adam gitmiş 
devlet tahvili almış, bu da aktifinde. Bunu da alıyorsunuz ve diyorsunuz ki, "bundan da biraz daha 
vergi alayım." Buraya kadar da güzel, buna da bir şey demiyoruz. Deli Dumrul vergisi ya, salma 
vergisi ya, aldım gitti!.. 

Gelelim başka bir tarafına: Bu 10 trilyon lirayı bu bankalar nereden bulacaklar? Bu bankalar, 
bu parayı bulmak için gidecekler piyasadan mevduat karşılığı alacaklar. 

NİHAT MATKAP (Hatay) - Paraları yok mu onların?.. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunların paraları olsaydı, Merkez Bankası Kanununu değişti
rir miydiniz? Siz, mevduatın gayri safî millî hâsılaya oranının yüzde 27'den şu anda yüzde 13'e 
düştüğünün farkında mısınız? Bankalardan çekilen mevduatın nereye gittiğinin farkında mısınız? 
Eğer, bunlarda şimdi para olsaydı, faizler yüzde 155, yüzde 175 olmazdı. 

NİHAT MATKAP (Hatay)-Stopaj da ödemiyorlar. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) —Bakın, kârla, bu aldığınız vergi arasında çok büyük fark var. 
Biz, 1993 senesinin aralık ayını konuşmuyoruz; biz 1994 senesinin nisan ayının 20'sinde bankacı
lık sisteminde depremin olduğu bir günde bir vergi çıkararak diyoruz ki, "Ey bankalar, size salma 
salıyorum, 10 trilyon lira para verin bana." Diyorlar ki, "Verelim de, biz bu parayı nereden alaca
ğız; mevduat olarak alacağız; ama, bizden mevduatın çekilişi var" Biz de diyoruz ki, gidin, yüz
de 155 yetmiyor, yüzde 175 faiz verin. Mevduat munzam karşılığı falan çıktığı zaman, banka, yüz
de 250'ye gelen bir miktarla piyasadan 10 trilyon lira buldu, getirdi, size de verdi. Buraya kadar da 
güzel. Peki, bu işin eksiği ne; bu işin eksiği, muhasebesi. Bu banka, size verdiği bu parayı her se
ne sonunda katlanarak finanse etmek zorunda kalacak; çünkü, bunu piyasadan topladı. Muhasebe 
açısından söylüyorum; kendi bilançosunda bu 10 trilyon lirayı zarar olarak gösterecek. 

Beyefendiler, hanımefendiler; 1994 senesinde, açık pozisyondan dolayı, bütün bankaların şu 
anda hepsinin zarar ettiği, yani bilançolarının zararda olduğu bir dönemde ve önümüzdeki 9 ay içe
risinde bilançoların hepsinin zararda olacağı bir dönemde, siz kalkacaksınız, onlardan bu vergiyi 
alacaksınız... Aldınız; peki, kâr-zararda ne olacak?.. Bu 10 trilyon lira, dönecek, maliyet hesabı ola
rak sıfır kazancı olursa 1994 senesi itibariyle; ama, 10 trilyon da böylesine ek vergi verdiyse bu da 
masraf olacak, öz sermayelerinden düşecekler. Öz sermayelerinden bu rakam düşüldüğü zaman, dış 
dünyadaki bankalardan kredi alan, Türkiye'nin iç kredibilitesini sağlamaya çalışan bu bankaların 
bilançosu, sadece şu anda dolar bazında yüzde 150 oranında değer kaybetmiş. Bir de siz, bunlar
dan 10 trilyon lira parayı çekince, 1994 senesi sonunda bu bankaların bilançolarının dolar bazında
ki değeri bugünkü fiyatın 1/4'üdür. Öz kaynakları 1/4'e düşmüş olan, çoğunun özkaynağı nakısa 
(eksiye) düşmüş olan ve bu piyasada sermaye alamayan bu bankalara, siz, yabancı bankaların dö
viz kredisi vermesini bekliyorsunuz!.. Nasıl verecekler, hangi banka verecek? Ha, diyeceksiniz ki, 
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"Sayın Başbakan gitti, IMF ile konuştu, yeşil ışığı yaktı. 1,2 milyar doları IMF'den aldık da, bura
ya geldik!.." Yani, bu akla mantığa sığıyor mu?!.. Yani, altın yumurtlayan tavuğu kesip de karnın
dan yumurtayı alırsanız, canını aldıktan sonra hiç yumurtlamaz... Bu, sistemin dibine konulan di
namittir. Buna oy vermek, Türk demokratik sisteminde, Türk ekonomik sisteminde yapılacak en 
büyük -bakın, açık söylüyorum, altını çizerek söylüyorum- en büyük yanlışlardan biridir. Aman ha! 
Bu yanlışı yapmayın. Bu yanlışı yaparsanız bunun tamiri olmaz; çünkü, sistemi çok kötü sallama
ya başladık. Çünkü, olmayan bir parayı, olmayan bir kaynağı alıyoruz. Niye alıyoruz; bütün bu ver
gi paketi, aslında, 70 trilyon lirayı almak için. Diyeceksiniz ki, "siz madem bu kadar akıllısınız, 
bunları söylüyorsunuz; bizim de paraya ihtiyacımız var.." 

Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki, bu sene bütçe açığı 192 trilyon lira değil, bütçenin ken
disi kadar olacaktır. Bütçe açığı bu sene en aşağı 800 trilyon lira olacaktır; farkında mısınız?.. 

M. HALÛK MÜFTÜLER (Denizli) - Biraz insaflı ol yani... 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — İnsaflı mı insafsız mı, hesabı beraber yapalım... Keşke orada 
kalabil se. 

Bakın, 1994 bütçesi yapılırken yüzde 62'den faiz hesaplamışız ve "300 trilyon lira civarında 
da borcumuz olur" demişiz. Şu anda 416 trilyon lira borçtasınız, minimum yüzde 125'ten borçla
nıyorsunuz, sene sonunda devletin iç borcu takriben 1 katrilyon olacaktır. Yani, ortalama 600 tril
yon lira üzerinden, 60'la 125 arasındaki farkı, 60'ı alsanız 6X6:36 eder, yani 360 trilyon lira faiz 
ek yükü bu sene sadece iç borçtan dolayı gelecek; gerisini ben anlatmayayım... Keşke ben yanlış 
olsam. Geçen sene bütçede de söyledim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Taner, son cümlenizi söyler misiniz efendim?.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ah! Başkan, Ah!.. Ah! son cümle olsa... 
BAŞKAN — Hayır, İçtüzük böyle diyor, ben demiyorum... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, madem İçtüzük söylüyor, o zaman son cümlemi 

söyleyeyim, çok kısa bir şey, istirham edeceğim... 
Bakın, doğru söylendiği zaman susuyor arkadaşlar. 
1940'larda, -bizden daha yaşlı olanlar hatırlayacaktır, ben de okudum, söylendiği için biliyo

rum- Varlık Vergisi vardı. Bu Varlık Vergisi çıktığı zaman, bunu ödeyemeyen esnafı Aşkale'ye 
sürmüşlerdi. Bu, 1940'ta; sene 1994, biz, aynı Varlık Vergisini, kalktık geriye getiriyoruz ve Tür
kiye'yi 50 sene geri mi götüreceğiz, ileri mi götüreceğiz tartışması içerisindeyiz. 

1870'lerde, Kari Marx, Komünist Manifestoyu yayımladı ve ilk cümlesinde dedi ki "Avru
pa'nın üzerinde komünizm hayaleti dolaşıyor. İşçiler, birleşin; zincirlerinizden başka kaybedecek 
neyiniz var..." Bunu Kari Marx diyordu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyecek misiniz efendim?.. Saygılar sunup iner misiniz lütfen. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Saygılarımı sunacağım; ama, Kari Marx'tan değil, Türki
ye'den bahsetmek istiyorum. 

"... Kaybedecek neyiniz var..." 1994 senesinde, Türkiye'nin üzerinde Varlık.Vergisi hayaleti 
dolaşmaya başlamıştır. Türk insanı akıllanmalıdır; çünkü, bu sistem ve bu Hükümetle, geleceğin
den başka kaybedecek hiçbir şeyi kalmayacaktır. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Türk insanı akıllı değil mi? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Türk insanı akıllı da... 

BAŞICAN — Sayın hatip, siz de sürenizi doldurdunuz, rica ediyorum, lütfen bitiriniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : "Enkaz" dediniz enkaz haline getirdiniz. 
Sayın Başbakan keşke şimdi burada olsaydı, onun anlayacağı lisanla şunu söylemek isterdim: 

Gâvurların bir lafı var, diyorlar ki: "We make mistakes, you create disasters" Türkçesi: Bizler, ba
sit kullar hata yaparız; ama, maalesef... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Taner, lütfen kürsüden iner misiniz?.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) - Son cümlem... 
BAŞKAN — Hayır efendim; çünkü, iki defa sürenizi uzattım. (ANAP, DYP ve SHP sıraların

dan "ver, ver" sesleri) 
Vermiyorum, hayır efendim. 
Lütfen iner misiniz... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bir cümle... (ANAP sıralatmadan "ver" sesleri) 
BAŞKAN — Olur mu efendim, "vermiyorum" dedim, vermiyorum, bırakın artık, rica ediyo

rum... Lütfen... 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) - Bu kadar inat olur mu... 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkçesini söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Türkçesini de söylediniz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Türkçesini söylemedim. 
Sayın Başkan, Türkçesi : Biz kuluz, hata yaparız; ama, siz ve bu Hükümet, maalesef felaket 

yaratıyorsunuz. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına, Sayın Halit Dumankaya ve Sayın Gaffar Yakın söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 
Süreniz 5 dakika; lütfen süreye riayet edin. 
HALİT DUMANKAYA(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu Başkanın idare

sinde hep rahatsız oluyoruz. 

Hükümetin iflası olan, iflas beyannamesi olan bu tasarının 5 inci maddesi üzerinde kişisel ola
rak söz almış bulunuyorum. Acaba, bugünlere niye geldik? Biz, böyle bir ülke mi bırakmıştık? İç
te ve dışta itibarı olan bir ülke vardı. Merkez Bankasında 12,5 milyar dolar dövizi olan bir ülke var
dı. 

. Bakınız, bundan önce bir vergi kanunu çıkardılar. Şu gazete ilanında ne diyor: "yeni vergi ya
sasıyla yaratılan kaynaklar, esnafa, çiftçiye, küçük işletmeciye, gençliğe ve ev kadınlarına kredi 
olarak aktarılacaktır." Bu ilanın bedeli 2 milyar lira... 

— 392 — 



T.B.M.M. B : 9 3 . 2 1 . 4 . 1 9 9 4 0 : 4 

Değerli arkadaşlarım, seçim öncesinde, Devlet bankalarınca birçok ilanlar verildi. Bakınız ne 
diyor: "siz vatana hizmet verdiniz, size destek vermek de bizim ödevimiz. 2001 bizim olacak. Si
ze, iki yılı ödemesiz yüzde 40 faizle para vereceğiz." Şimdi, o banka, maaşları ödemek için yüz
de 300 ile, yüzde 500 ile para alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu 5 inci maddede "Net aktif vergisi" diyorsunuz, "bunu aktiften alıyo
ruz" diyorsunuz. Öyle bir aktif ki, kardeş işletmeler vardır, birbirlerine borçları vardır; hem bor
cundan alıyorsunuz hem alacağından alıyorsunuz. İçinizde tüccar olanlar bilir, senet veriliyor; bir 
sene içinde alacağınız malın senedini sizden firmalar alıyor. Diyelim, 300 milyar alıyor. Bu, iki ta
rafın da aktif hesabına yazılıyor; hem giderken hem gelirken bundan vergi alıyorsunuz. Değerli ar
kadaşlarım, ne olacak biliyor musunuz; dünya ülkelerinin ekonomilerinde durgunluk olduğu zaman 
vergiler düşürülüyor, şimdi ülkemizin ekonomisinde de durgunluk vardır, siftah yapmayan esnaf 
vardır ve onlardan yine vergi alacağım diyorsunuz. Bu vergiyi nereden alacaksınız? 

Vergi yüzsüzlerinin vergi borçlarını affederek devletin trilyonlarını verdiniz; ama, bu maddey
le dürüst ve namuslu insanları, vergi yüzsüzü haline getireceksiniz. Bu maddeyi geri çekin. 

Önümüzdeki iki üç ay içerisinde çok büyük iflasların olacağını göreceksiniz. Faizleri yükselt
tiniz, imalatçı, faiz maliyetini, imal ettiği malın üzerine eklemiştir ve ürettiği malı satmıştır. Faiz 
yüzde 80. "Banka faizini yüzde 120'ye yükselttim" -bir hafta sonra yüzde 250'ye, bir hafta sonra 
yüzde 380'ne- diye esnafa mektup yazıyor. Ne oluyor? 380. Onun yansını koy, 400-500... İstan
bul'daki orta boy işletmeler iflas etmek üzeredir. Göreceksiniz, bu vergiyi hiç kimse ödeyemeye
cektir. Faizlerin yüzde 600-700 civarında olduğu bir ülkede bu vergi ödenmez. Bu vergiyi nasıl 
ödesin. 

Değerli arkadaşlarım, yine aynı şekilde -inşaatçı olan arkadaşlarımız bilir- senelere sârî inşa
atlar vardır, iki-üç sene aktifinizde görülür. Onlar için de yine vergi alacaksınız... (Mikrofon oto
matik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyler misiniz Sayın Dumankaya, lütfen... 

HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Bu vergi, bir soygun vergisidir. 

Değerli arkadaşlarım, 12.11.1992'de vatandaş, Demirel'in yakasına yapıştı. "Bırak yakamı ya
hu!" dedi, o, bıraktı. Köşk'e kaçtı. Sayın Başbakan, "Amerika benim ikinci vatanım" diyor. O da 
oraya kaçabilir; ama, sizin sadece bu vatanınız vardır. Onun için çok dikkat edin... 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 

MUHTAR MAHRAML1 (Tekirdağ) — Dolarları, markları bozduracağız, repoları çözeceğiz, 
vergileri ödeyeceğiz. Hiç kıvırmak yok... 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Gaffar Yakın; buyurun efendim. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün akşam da söylediğim 
gibi, maalesef, kanunlarımız teknik bakımdan yeteri kadar kuvvetli ve güçlü hazırlanmamakta, bü
rokratik kademede yapılan bu teknik eksikliklerin faturası, maalesef, sonunda siyasîlere ve Türki
ye Büyük Millet Meclisine çıkmaktadır. Geçen vergi kanununda da böyle oldu. Bu tasarının da, asıl 
can alıcı noktası net aktif vergisidir. Bu, teknik yönden tamamen büyük hatalarla doludur. O konu
da açıklamak yapmak istiyorum; ancak, açıklama yapmadan önce bir paragraf okuyacağım. 

"İktisadî Buhran Vergisi 30 Teşrinisani 1931 tarihli ve 1890 sayılı Kanun ile yürürlüğe konul
du. Maaşlar, ücretler, şirketlerin ortaklarına dağıttığı temettüler yüzde 24 oranında vergilendirildi. 
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Altı ay sonra Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel 1996 sayılı Kanun ile sahibinin bizzat oturduğu 
meskenlerden altıda bir, sair binalardan üçte biri nispetinde İktisadî Buhran Vergisi alınması karar
laştırıldı. 26 Mayıs 1932 tarihinde 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanunu (Denge Vergisi Kanunu) 
yürürlüğe girdi. Bu kanun mucibince, istihkak ve tediyelerden kazanç ve iktisadî buhran vergileri 
çıkarıldıktan sonra kalan tediye miktarının yüzde 10'u nispetinde ilave bir vergi ödenmesi zorun
luluğu ortaya çıktı." 

Ben, hafızalarınızı tazelemek için bu bilgileri okudum. Dünyanın hiçbir yerinde, net aktif ver
gisi diye bir vergi yok, böyle bir sistem de yok. Müteahhitler Birliği, bizi, İktidara mensup bir mil
letvekilinin de katıldığı bir toplantıya çağırdı. Orada bize yapılan açıklamalardan bir kısmını size 
okumak istiyorum: "Hiçbir kimse, Türkiye'nin bugünkü zor günlerinde, destek olmamak, vergi 
vermemek gibi bir düşüncede değil; fakat, verginin âdil ve haklı olarak ödenmesini istemektedirler 
ve bütün iş çevrelerinin arzusu, verginin net aktiften değil, özsermayeden alınmasıdır" 

Vergi alma sorunu bizim sorunumuz. Vergi sisteminde bir bozukluk var. Ben; soru Önergesiy
le "Amerika'nın meşhur mankenini davet edip, buraya getirip, 100 bin dolar veren şirket acaba ne 
kadar vergi verdi" diye sormuştum. Mankene 100 bin dolar veren şirket, 1992 ve 1993 yılların
da, maalesef, Türkiye Devletine vergi olarak 250 milyon lira vermiş. Yani, vergi sistemimizin bo
zuklukları ayrı bir konu; ama, bizim şu anda burada haklı bir iş yapmamız lazım. Şimdiki sistem
de, Keban Barajını yapan veya herhangi bir müteahhitlik hizmetini yürüten kimselerin aktifinde o 
barıajlar da gözüktüğü için, o barajların parasından biz bugün devlet olarak vergi istiyoruz. Banka
larda yatan bizim hesaplarımız, o insanlardan vergi olarak isteniyor. Onlar diyorlar ki; "Kanun ta
sarısında tanımlanan net aktif kavramı, şirketlerin bilançolarının aktif tutarından sadece amortis
man ve karşılıkların düşülmesinden sonra kalan meblağı ifade etmektedir ki, bu möblağ, şirketle
rin varlığını doğru ifade edememektedir. Çünkü, bu meblağ borçları da yıllara sârî taahhiitlük işle
rinde hak ediş gelirlerini de -borç niteliğindedir- içermesi nedeniyle, öz varlığın dışındaki unsurla
rı da kapsamakta ve böylece borçların üzerinden de vergi alınmasına neden olmaktadır. Kişiler, 
devletin malından vergi verecek. 

Diğer taraftan, bir şirkette borç olan bir meblağ, diğer bir şirketin alacağı olduğundan, kanun 
tasarısındaki "net aktif' tanımı altında, aynı meblağ, her iki şirkette de vergiye tabi olmakta ve 
mükerrerlik yaratmaktadır. Bu hadise, banka kredilerinde de, kredi alan şirketle, bankada, kredi 
meblağının ayrı ayrı iki defa vergilendirilmesine neden olmaktadır. Aynı durum, ana müteahhit-ta-
şeron ilişkilerinde de mevzubahistir." 

Bu net aktif vergisi bu haliyle geçerse, İş Bankası 1,2 trilyon Yapı ve Kredi Bankası 1 trilyon, 
Akbank 800 milyar lira net aktif vergisi ödeyecek. 1993 yılında Türkiye'nin en büyük cirosunu ya
pan en kârlı sanayi kuruluşlarından TOFAŞ 150 milyar, Arçelik 95 milyar, Sasa 47 milyar, Akçi-
mento 16 milyar, Eczacıbaşı 33 milyar, Profilo 34 milyar lira vergi ödeyecek. Bunların bu kadar 
farklı olmasının sebebi, bir bankanın mevduatı ne kadar çoksa, dışarıdan kullandığı krediler ne ka
dar büyükse, bu rakamlar bankanın aktifini şişiriyor, mevduatlar ve kullanılan krediler bankanın 
varlığı olmadığı halde, bankalar bunlar üzerinden vergi yükü altına giriyor. 

Yani, kimse vergi vermeyelim demiyor. Kimse,Türkiye'nin bugünkü zor ekonomik koşulla
rında, işverene düşen, zengine düşen görevden kaçalım demiyor veya "Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin istediği miktar 70 trilyon liraysa, gelin, bunun binde 1,5 olan miktarını, haklı bir vergi ola
rak, binde 5 olarak alın, binde 7 olarak alın; ama, haklı olarak alın" diyorlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafınadan kapatıladı) 
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BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz efendim. 
GAFFAR YAKIN (Devamla) — Teknik düzeydeki bu hataların bir an önce düzeltilmesini ve 

gerçek manada güzel bir kanunun, faydalı olacak bir kanunun çıkarılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler var; geliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Kanun Tasarısının II. bölümünün başında yer alan "Net 

Aktif Vergisi" ifadesinin "Öz Sermaye Vergisi" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Safa Giray Doğancan Akyürek Ekrem Pakdemirli 

İstanbul İstanbul Manisa . 
Gürhan Çelebican Engin Güner Yusuf Namoğlu 

İstanbul İstanbul İstanbul 
Hüseyin Aksoy 

Eskişehir 
Gerekçe : Kanun tasarısının II. bölümündeki maddelerde "net aktif" yerine "özsermaye" iba

resi kullanıldığı için bölüm başlığı da değiştirilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sarısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinin, "Net Aktif Vergisi
nin konusu" başlığmında "Öz Sermaye Vergisinin konusu" olarak değiştirilmesiyle; 5 inci mad
denin (a) bendinde yer alan "net aktifleri" ifadesinin "öz sermaye" olarak değiştirilmesini ve söz 
konusu paragraftaki "Net Aktif Vergisi" ifadesinin de "Öz Sermaye Vergisi" olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Safa Giray Doğancan Akyürek Ekrem Pakdemirli 
İstanbul İstanbul Manisa 

Gürhan Çelebican Engin Güner . Yusuf Namoğlu 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Gerekçe : Net aktif vergisi adının öz sermaye vergisi olarak değiştirilmesi nedeniyle başlıklar 
değiştirilmiştir. Vergi hukukunda net aktif kavramının bulunmaması güçlüğünün yanı sıra, malî sa
hiplik yapısı dikkate alınmadan ekonomik yapı üzerinden vergi alınmasının borçla iktisap edilmiş 
değerler üzerinden de vergileme yapılanması ve vergi mükerrerliğine yol açmasından ötürü vergi
nin matrahı, öz sermaye tanımı üzerine kaydırılmıştır. Net aktif üzerinden vergi alınması halinde 
faaliyette bulunan firmaların tümüne yakınının öz sermayeleri ortadan kalkacağından ve adaletsiz
liğe yol açağından, bu verginin öz sermaye üzerinden alınmasının daha doğru olacağı düşünülmüş
tür. 

Bu nedenlerle "net aktif" tanımı yerine "öz sermaye" tanımı yapılmış bu tanıma göre madde 
metni düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
648 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinin son paragrafının aşa

ğıdaki şekilde yeniden düzenlenerek değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli 
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Hüseyin Aksoy 

Eskişehir 

"Öz sermayeden maksat, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarın
ca tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablonun çıkarılmasına 
ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş bilançonun net aktifinden borçların düşülmesiy-
le bulunan meblağdır. Yıllara sârî.inşaat ve onarım işlerinde bir bilançonun pasifinde yer alan ha-
kedişler borç olarak nitelendirilir. Nâzım hesaplarda gösterilen tutarlar varlık addolunmaz. İşletme 
hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabının dönem sonundaki emtia mevcuduy
la amortismana tabi iktisadî kıymetlerin net değerleri, bunların öz sermayelerini oluşturur. Bu ka
nunun IV üncü bölümünde yer alan hükümlere göre Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi olan taşıt
lar, net aktif tespitinde dikkate alınmaz. Gayri safı hâsılat ise, aynı mevzuata uygun olarak düzen
lenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk et
tirilen tutarları ifade eder." 

Gerekçe : Net aktif vergisi adının öz sermaye vergisi olarak değiştirilmesi nedeniyle başlıklar 
değiştirilmiştir. Vergi hukukunda net aktif kavramımn bulunmaması güçlüğünün yanı sıra, malî sa
hiplik yapısı dikkate alınmadan ekonomik yapı üzerinden vergi alınmasının, borçla iktisap edilmiş 
değerler üzerinden de vergileme yapılmasına ve vergi mükerrerliğine yol açmasından ötürü vergi
nin matrahı öz sermaye tanımı üzerine kaydırılmıştır. Net aktif üzerinden vergi alınması halinde, 
faaliyette bulunan firmaların tümüne yakınının öz sermayeleri ortadan kalkacağından ve adaletsiz
liğe yol açacağından, bu verginin öz sermaye üzerinden alınmasının daha doğru olacağı düşünül
müştür. 

Bu nedenlerle "net aktif" tanımı yerine "öz sermaye" tanımı yapılmış, bu tanıma göre mad
de metni düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinin son paragrafının aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenerek değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican 

(İstanbul) 

ve arkadaşları 

Öz sermayeden maksat, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca 
tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tabloların çıkarılmasına iliş
kin usul ve eseslara uygun olarak düzenlenmiş bilançonun net aktifinden borçların düşülmesiyle 
bulunan meblağdır. Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerinde bilançonun pasifinde yer alan hakedişler 
borç olarak nitelendirilir. Nâzım hesaplarda gösterilen tutarlar varlık addolunmaz. İşletme hesabı 
esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabının dönem sonundaki emtia mevcudu ile amor
tismana tabi iktisadî kıymetlerin net değerleri, bunların öz sermayelerini oluşturur. Bu kanunun IV 
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üncü bölümünde yer alan hükümlere göre Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi olan taşıtlar, net ak
tifin tespitinde dikkate alınmaz. Gayri safi hâsılat ise, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ge
lir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tu
tarları ifade eder." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) - Efendim, şu ge
rekçeyle katılmıyoruz: Bu endişeleri, bundan sonraki matrah maddesinde izale etme imkânı vardır 
ve zaten 6 ncı maddeden itibaren de tasarıyı Komisyonumuza, yeniden değerlendirmek üzere, çe
keceğiz ve önergeleri orada değerlendireceğiz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Tarifte düzeltme yapsaydık... 

BAŞKAN - Hükümet?.: 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

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

Sayın Pakdemirli, önerge sahibi olarak salonda yalnız zatı âliniz var; o nedenle size soruyo
rum : Şimdi, bu iki önergede de, hep "net aktif" ibaresinin, "özsermaye" olarak değiştirilmesini 
istemişsiniz. Yani, hep aynı anlama geliyor, orada da aynı ibareler geçiyor; isterseniz işleme koy
mayalım... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - N ü a n s farklılıkları var... 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Buyurun, önergeyi okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

648 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının II. bölümünün başyında yer alan, "Net 
Aktif Vergisi" ifadesinin, "Öz Sermaye Vergisi" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz." 

Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -Katılmıyoruz. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon)-Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"648 sıra sayısıyla görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 inci maddesinin "Net Aktif Vergisi
nin konusu" başlığının, "Öz Sermaye Vergisinin konusu" olarak değiştirilmesi ile 5 inci madde
nin (a) bendinde yer alan "Net Aktifleri" ifadesiyle (b) bendinden sonra gelen paragraftaki "Net 
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Aktifleri" ifadesinin, "Öz Sermaye" olarak değiştirilmesini ve söz konusu paragraftaki "Net Ak
tif Vergisi" ifadesinin de, "Öz Sermaye Vergisi" olarak değiştirilmesi arz ve teklif ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 

(Manisa) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN - Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) - Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Söz istiyorum... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pakdemirli. 

Sayın Pakdemirli, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada, tarifte hata 
yapıyoruz. Ben, bir maliyeci olarak alacağım geliri maksimize etmek isterim; yani, maksimum ge
lir elde etmek isterim. Bu durumda, mükellefle Maliyeyi büyük ihtilaflara sokarız. "Net aktif" kav
ramı muğlaktır, tarifte yoktur ve hiçbir maliye uzmanınca, "bu, kesin olarak şöyledir" diye bir 
mukteza da yoktur. Yani, şu anda net aktifi herkes ayrı ayrı değerlendirir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -Vergi Usul Ka
nununda yar... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Vergi Usul Kanunundaki net aktif, bu anlamdaki net 
aktif değildir. Vergi Usul Kanunundaki net aktifi alırsanız, bu vergiyle insanları mükerrer vergi
lendirirsiniz. Yani, birisi gidecek, bir bankadan borç alacak, o kişi borç aldığı için vergilendirile
cek, sonra o insanı, o şirketi kendi varlıklarından dolayı bir daha vergilendireceksiniz. Zaten adam
da bir varlık olsa borç almazdı. Varlığı olmadığı için borç almış, bir de varlık vergisi almak istiyor
sunuz... Eğer, hakikî manada, borç almış birisini cezalandırmak istiyorsanız, onun için ayrı bir 
madde getirelim. Mesela, "bu ülkede borç almak yasaktır; faizlerinizi maliyete dahil edemezsiniz" 
dersiniz, biter. Yoksa, böyle yanlış tariflerle insanları iki defa vergilendiremezsiniz; bu, doğru ol
maz. -

Bizim net aktiften, Vergi Usul Kanunundaki değil, İngilizce "net assets" dedikleri tarifi anla
mamız lazımdır ki, o da sermaye ve ihtiyatlardır; önergemizle onu getirmeye çalıştık. 

"Efendim, hesabımıza göre, biz bu net aktif vergisinden 27 trilyon lira gelir bekliyoruz" di
yorsunuz; tamam, ama, tarifi doğru yaparak, yalnızca oranlarla oynayarak gene o 27 veya 29 
trilyon lirayı -neyse- bulun; ama o zaman, hiç olmazsa, vergi niteliğini taşımayan bu salmayı daha 
âdil olarak salmış olursunuz. Yani, dersiniz ki, "bakın, işte ben, gücü olan, sermayesi olan, öz kay
nakları olan insanlardan bir kısmını aldım..." Bu şekilde salma daha âdil olur. Yoksa, burada bir
çok firma iflas noktasına gelecektir, birçok şirket bunu ödeyemeyecek ve gene ihtilafa girecektir. 
Sizin bir alışkanlığınız var; sınırsız aflar... Kapınıza gelip, "bir daha affedin" diyecekler, bir daha 
affedeceksiniz. 
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NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Sanki siz hiç affetmediniz(î) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Biz hiç sınırsız af getirmedik ki... Biz sabıkalı değiliz. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) - Neler yaptığınız ortada... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siz, vergi kaçakçılarını da, vergi ödemeyenleri de, 
gümrük kaçakçılarım da sınırsız olarak affettiniz. Bu sabıkanızdan dolayı size gelirler, bize gele
mezler; çünkü biz hiç affetmemişiz. Biz 500 bin lira ile en fazla 25 milyon lira arasında sınırlamı
şız. Dolayısıyla, bize gelseler, deriz ki, "tamam, affederiz; ama 10 milyon ederiz, 25 milyon ede
riz; sınırsız affetmeyiz." Sınırsız affeden sizlersiniz. Fevkalade yanlış olur. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Hayalî ihracatçıya... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Laf atmayın şimdi! Hayalî ihracatın altında kimlerin 
yattığını siz pekâlâ biliyorsunuz; hep bu taraftakiler yatıyor, bu taraftakiler değil, buradakiler yani. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Biz biliyoruz kimler yatıyor. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Açın bakın tutanakları; kimler yatıyor, açın bakın... 
Yani, "ben ANAP'lıyım" diyen bir kimse çıkmıyor orada; ama buradakiler çıkıyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Biz de araştırdık... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Hep sizin zamanınızda olmuş... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bizim zamanımızda olmuş değil, bugün oluyor hâlâ... 
Nevşehir'de üretilen patatesin üç misli Romanya'ya ihraç edilmiş görünüyor; uyuyorsunuz, uyu
yorsunuz! Gidin bakın istatistiklere. Nevşehir'de üretilen patates iki milyon ton olmasına rağmen, 
Mersin Limanından altı milyon ton ihraç etmiş görünüyor; gidin de bakın bakalım, nasıl oluyor
muş. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Bunları siz iyi biliyorsunuz; çok yaptınız... 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyler misiniz Sayın Pakdemirli. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bitti mi süremiz? 

BAŞKAN — Evet, bitti efendim. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Tabiî, arkadaşlar laf attıkları içirt... 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Bunları çok yaptığınız için, iyi biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen!.. Rica ediyorum... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hayalî ihracat, 1970'li yıllarda, ihbar sonucu ortaya çık
mıştır; 1980'li yıllarda biz kompütürle bulabilmişizdir; şimdi siz aramıyorsunuz, şimdi siz saklı
yorsunuz. Gidin açın, kompütürlere bakın, nasıl çıkaracaksınız ortaya... Biz ortaya çıkardık, kaybı
mızı biliyoruz; devletin aşağı yukarı 330 milyon doları kaybolmuştur; ama siz bir tek sınırsız af 
getirdiniz, milyarlarca dolar verdiniz... Bunların hesabını veremezsiniz. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
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Yalnız, ben Sayın Komisyondan bir hususu öğrenmek istiyorum : (b) bendinde diyor ki : 
"1993 yılı hesap dönemi sonu itibariyle çıkardıkları envanter ve amortisman kayıtlarında yer alan 
varlıklar veya bunların 1993 yılı hesap dönemindeki gayri safi hâsılatları..." Buna göre, hangi hal
lerde varlık durumları esas alınacak, hangi hallerde gayri safı hâsılat esas alınacak; bunu açıklar mı
sınız? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -İkisi de hesapla
nacak, hangisi fazlaysa ondan alınacak. 

BAŞKAN — Ama, burada net olarak belli değil; ikisinden, fazlası mı alınacak? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ OVALI (Bursa) -Evet , ikisinden 
hangisi fazlaysa fazla olandan alınacak. 

BAŞKAN — Tamam; açıklık yok da, o bakımdan... 

Efendim, 5 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Müzakereler tamamlandığına göre; Hükümetten sor
mak istediğimiz bazı hususlar var Sayın Başkan, bunların da şu anda tutanaklara geçmesi lazım... 
Cevabını şu anda veremezlerse -tasarıyı geri çekeceklerini söylüyorlar- müzakereler başladığında 
almak üzere bazı hususları ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkanım, bu net aktif vergisinin bankalardan 
alınması sonucunda birçok bankanın özkaynaklannın tükeneceği yolunda bazı bilgiler var. Mese
la, bugün iflas etmiş olan Marmara Bankasının, bankacılık faaliyeti durdurulan Marmara Bankası
nın, bu vergi haberleri çıktıktan sonra -öz kaynağının yüzde 35'i kaybolacağı için- bu noktaya gel
diği iddiaları var. Bunlar doğru mudur? 

Bazı bankaların -isimlerini vermeyeceğim, panik yaratmamak için- net aktif vergisi tarh edil
diği zaman, tahsil edildiği zaman öz kaynaklarının şu oranlarda eksileceği yolunda bilgiler var; 
bunlar doğru mudur? Bir banka öz kaynaklarının yüzde 16'sını kaybedecek, bir başka banka yüz
de 14'ünü. Mesela, Sümerbank sadece yüzde l'ini kaybediyor. Diğer bankaların başına ne gelece
ğini oranlamak bakımından bunu ifade ediyorum. Yüzde 1 makûl bir oran kabul edilebilir; ama, di
ğer bankalardan Marmarabank yüzde 35 -iflas etmiş olduğu için adını açıklamakta mahzur görmü
yorum- bir başka banka yüzde 26 öz kaynağını kaybedecek, bir başka banka yüzde 30, bir başkası 
yüzde 24, bir başkası yüzde 11, bir başkası yüzde 37, bir başkası yüzde 18, bir başkası yüzde 16, 
bir başkası yüzde 30 özkaynak kaybedecek. Dikkatinizi çekiyorum; yüzde 27 bir başka banka, bir 
başka banka yüzde 30 öz kaynak kaybediyor. Bunlar olacak mıdır. Bu bankaların ismini söylersem, 
mevduat çekişleri hızlanır, panik meydana gelir; isimlerini söylemiyorum. Bunu Hükümetten soru
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) İncelemeye tabi tutulması gereken bir konudur; 

inceleyip, cevabını bilahara verelim. 

BAŞKAN - Peki efendim. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun bir isteği var; okuyorum : 

— 400 — 



T.B.M.M. B:93 21.4.19M 0 : 4 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 648 sıra sayılı tasarının, 6 ncı maddesinden itibaren, önergelerle birlikte, 
İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince yeniden incelenmek üzere Komisyona geri verilmesini arz 
ederiz. 

Yılmaz Ovalı 

Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü" 

İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, önergelerle beraber tasa
rı kendilerine geri verilmiştir. 

EMİN KUL (İstanbul) — 20 dakika önce bunun geri çekileceğini söyledik Sayın Başkan... Bu 
cesareti göstermediler... İşte, geri çekiyorlar. 

BAŞKAN'— Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-: 
ramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için, 
23 Nisan 1994 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.17 

- © • • • • 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, 

— Varto İlçesi deprem evlerinin ne zaman yapılacağına, 

— Alpaslan I ve II barajlarının yapımına^ 

— Muş'a bağlı bazı ilçe karayollarına, 

İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/3641, 
3666, 3688) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Muzaffer Demir 

Muş 

1. Dörtbin insanın yaşamını yitirdiği yirmiikibine yakın binanın yıkıldığı veya hasar gördüğü 
1966 Varto Depremi üzerinden 28 yıl geçmiş olmasına rağmen sekizbine yakın konut hâlâ yapıla
mamıştır. 1970'lerde Varto depreminden daha hafif bir depremle hasar gören Kütahya İli Gediz İl
çesi sil baştan yeniden imar edilmesine rağmen Varto Deprem konutlarının 28 yıldır yapılmamış 
olmasını nasıl açıklarsınız? 

2. Varto halkı yıllardır sizin mensubu olduğunuz SHP'ye oy vermektedir ve partinizin iktidar 
olması onlar için bir umut teşkil etmiştir. Ancak iki yılı aşkın bir süredir iktidarda olmanıza rağ
men Varto'ya bir tek deprem evi yaptırmadınız. Bu durumu Sosyal Demokrat düşünceyle izah et
meniz mümkün müdür? Varto deprem evlerini 1994 yılı programına almayı düşünüyor musunuz? . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Muzaffer Demir 

Muş 

1. Muş ili sınırları içinde Murat Nehri üzerinde kurulması düşünülen; Muş Ovasını sulamak ve 
hidroelektrik amaçlı Alpaslan I ve Alpaslan II barajlarının yapılmasına ne zaman başlanacaktır? 

2. Altyapı çalışmaları yıllardır tamamlanmış olan bu barajların yapılabilmesi için 1994 yılı 
bütçesine ne kadar ödenek konulmuştur? Bu barajların ihalesi ne zaman yapılacaktır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Muzaffer Demir 

Muş 

1. Daha önce Muş-Bulanık karayolu olarak kullanılan daha sonra yeni karayolunun açılması 
sonucu kullanılmamaya terk edilen ve bugüne kadar hiçbir bakım onarım çalışması yapılmayan 
Bulanık-Varto karayolunu yapmayı düşünüyor musunuz? Bu yolun açılması ile 175 km olan Bula
nık- Varto karayolu 35 km.ye inecektir. 

2. Yıllardır programda olmasına rağmen Muş ili Malazgirt ilçesi ile Bklis İli Ahlat ilçesi ara
sındaki karayolu çalışması hâlâ bitirilemedi. Bu yolun asfaltlanıp bitirilmesini ne zaman düşünü
yorsunuz? 

T. C. '. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 20.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1022 

Konu : Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: a) TBMM'nin 11.2.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3641-8024/31147 sayılı yazı
sı. 

b) TBMM'nin 11.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3666-8060/31208 sayılı yazısı. 

c) TBMM'nin 14.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3688-8096/31317 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ilişiğinde alınan Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, çeşitli konularda Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergeleri incelenmiş olup; söz konusu hususlarda, ilgili kuruluşlarımı
zın yaptıMarı çalışmalara dair açıklamalarımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. . • 

Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in; 7/3641, 7/3666,7/3688 T.B.M.M Gündem Sıra Sayılı 
Yazılı Soru Önergelerine İlişkin Bilgi ve Açıklamalar 

7/3641) 1966 Varto depreminden, Muş-Bingöl ve Erzurum İlleri ile çevresinde yaklaşık 21 
000 konut yıkık-ağır derecede hasar görmüştür. 

Deprem sonrasında (1966-1967 kışından önce) afetzedelerin geçici iskânlarının sağlanması 
için 19 400 adet uzun süreli geçici iskân konutları yapılmış ve afetzedeler yerleştirilmiştir. Ayrıca; 
1966-1967 kışını illeri dışında geçirmek isteyen afetzedelere de geçici iskân parası ödenerek, bu is
tekleri yerine getirilmiştir. 

Yaklaşık 21 000 afetzede aileden 7 269 sayılı Kanuna göre hak sahibi olanlar için 31.12.1993 
tarihine kadar; • 

Muş İlinde 4 093 konut, 121 işyeri, 
Bingöl İlinde 1 892 konut, 
Erzurum İlinde 899 konut olmak üzere, 
toplam 6 884 konut ile 121 işyeri yapılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. 
1994 yılı programında, 1993 ve daha önceki yıllarda inşaatına başlanmış (1994 yılında yeni iş 

alınamamıştır); 
Muş İlinde 405 konut, 
Bingöl İlinde 119 konut, 
Erzurum İlinde 409 konut olmak üzere, 
toplam 933 konutun inşaatı devam etmekte olup; bu deprem nedeniyle halen yatırım progra

mına girmeyi bekleyen, 
Muş İlinde .2 742 konut, 

Bingöl İlinde 89 konut, 
Erzurum İlinde 4 943 konut olmak üzere, 
toplam 7 774 konut bulunmaktadır. Bu konutları da bütçe imkânlarına göre programa alınıp 

yapılacaktır. 
1966 depremi nedeniyle, Varto ilçe merkezinden 7 269 Sayılı Kanuna göre hak sahibi olan ai

leler için 589 konut ve 121 işyeri yaptırılarak kendilerine teslim edilmiş olup; bu ilçe merkezinde 
başka konut yapılacak hak sahibi bulunmadığından, son iki yılda tek bir konut yapılmadığı iddiası 
söz konusu değildir. 

Ancak, Varto ilçesine bağlı köylerdeki hak sahiplerinin de aralarında bulunduğu afetzedeler 
için 1992 ve 1993 yıllarında; . 

107'si Varto İlçesine bağlı köylerden olmak üzere, 
Muş İlinde 324 konut, 
Bingöl İlinde 122 konut, 
Erzurum İlinde 71 konut olmak üzere, 
toplam 517 konut yapılmıştır. 

7/3666) 1994 yılı yatırım programında 19 200 000 000 TL.'sı ödenekle yer alan ve kesin pro
je çalışmaları da devam eden Alpaslan I barajı ve HES tesisleri için ilave sondajlar istenmiştir. Bu 
çalışmalar sonuçlandığında, projesi tamamlanacak ve.ihalesi yapılacaktır. 
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Ancak, Alpaslan II barajı ve HES'in planlama çalışmaları da 1994 yılı içerisinde bitirilecek şe
kilde sürdürülmekte olup, bunun tamamlanmasından sonra kesin proje çalışmalarına başlanacaktır. 

7/3688) Ahlat-Ovakışla-Bulanık il yolu, 61 km. olup; komple projesi hazırdır. Km:0+000~ 
16+000 arası (Ahlat-Ovakışla), Bölge emanet gücü, imkânları ve toprak işleri ile alt temel seviye
sine kadar bitirilmiş; Km:0+000—8+000 arası da asfaltlanmıştır. 

Yatırım ödenekleri kısıtlı olduğu için, bu projeye 1994 yılında ödenek ayrılamamıştır. Ancak; 
Bütçe imkânlarının yeterli olması halinde, söz konusu yolun tamamlanması mümkün olabilecektir. 

Murat nehri üzerinde yapılacak olan Alpaslan I barajı nedeniyle, mevcut yol yer yer baraj kret 
kotu (Baraj gölü) içinde kalacağından, Abdurrahman Paşa Köprüsü- Bulanık Ayrımı il yolu; yeni
den projelendirilmiştir. 72 km. tulündeki bu yolun; Km.0+000 olmak üzere kumlu kıyının ilerisine 
kadar, Km:33+000 kadar komple projesi hazırlanmış olup; 33+000 ile 72+000 km.ler arasında ise 
proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların bitimini müteakip ödenekler ölçüsünde anılan 
yol yatırım programına alınabilecektir. 

Malazgirt ile Ahlat ilçelerinin bağlantısı da Ovakışla-Bulanık güzergâhı üzerinden yapılmak
ta ve yolun direkt bağlantısını sağlayacak başka bir güzergâhta bulunmamaktadır. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Özgür Gündem Gazetesi bürolarına baskın ya
pılarak çalışanların gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Mente-
Şe'nin yazılı cevabı (7/3841) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından "yazılı" olarak cevaplandırılmasının sağlan
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Bildirgesinin kabul edilişinin 45 inci yıldönümün
de Özgür Gündem Gazetesi'nin önce Genel Merkezinin bulunduğu İstanbul Kadırgadaki binaları, 
ardından Antep, Mersin, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Tatvan, Van, Ağrı, İzmir ve Adana 
bürolarının basıldığını medya aracılığıyla öğrendik. Bu baskınlar sırasında toplam olarak 131 kişi
nin gözaltına alındığını ve bunlardan 89 kişinin serbest bırakılmasından sonra hâlâ geride 42 kişi
nin gözaltında bulunduğunu da medyadan öğrenmiş bulunmaktayız. Yine, bazı buralardaki abluka
nın halen sürdürülmekte olduğunu, ablukanın bulunmadığı Genel Merkez binası ve kimi bürolarda 
ise sudan nedenlerle baskınlar yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu arada özellikle gazetenin Genel Merkezi ile bazı bürolarda bulunan kimi malzemelerin 
TV'ler ve gazeteler aracılığıyla halka bir anlamda "savaş malzemeleri" imajı çerçevesinde göste
rilerek, adeta "peşin bir mahkûmiyet" yoluna gidilmeye çalışıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. 

1. Gerek halen bırakılmış olan, gerekse gözaltında bulunan kimselerden kaçı işkenceye maruz 
kaldı? Bunlar arasında bırakıldıktan sonra doktor kontrolünden geçmeyen var mı? Doktor kontro
lünden geçenlerden kaçına hangi düzeyde rapor verilmiştir? Basma yansıyanların ortaya koyduğu 
üzere işkence, hâlâ "sistemli bir sorgu yöntemi" olarak mı sürdürülüyor? 

2. Özgür Gündem Gazetesinin Genel Merkezinde "ele geçen" malzemelerin tam olarak dökü
mü nedir? 
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a) Bunlardan mermileriyle yakalandığı belirtilen 2 adet ruhsatsız tabanca için "ruhsat başvu
rusu" var mıdır? Varsa hangi tarihte yapılmıştır? Ruhsat verilmediyse, 6'sı Yazar ve Muhabiri ol
mak üzere toplam 16 mensubu öldürülen bir basın kurumuna ruhsat verilmeyişinin nedenleri neler
dir? 

b) ERNK imzalı makbuz, mühür ve benzeri malzemelerle ilgili haberlerin bugüne kadar pek 
çok gazetede yer aldığı ve dolayısıyla gazetelerde bulunması muhtemel "haber malzemelerinin" 
örgütsel ilişki imajına dönük yorumlanmasının nedeni nedir? Başka gazetelerin aynı suçlamalara 
konu olmaması nasıl açıklanabilir? 

c) Gazete arşivinde bulunan ve çatışmada ölen güvenlik kuvvetlerine ait kimlik ve not defte
rinin sayısı, polisin iddia ettiği üzere çok sayıda mıdır? Yoksa gazetenin iddia ettiği üzere bir adet 
midir? Bir adetse çok sayıda olduğu yönündeki açıklamalardan amaçlanan nedir? 

d) Gaz maskesi bulundurmak "sivil savunma amacı" çerçevesinde suç olmadığına göre ve Si
vas Katliamında görüldüğü üzere insanların diri diri yakılıp veya dumanla ölmeleri sonuçlarını do
ğuran olaylar da yaşandığına göre, gaz maskelerini "suç delili" olarak lanse etmenin ardında yatan 
nedenler nelerdir? 

e) Kan kesici olduğu iddia edilen ilaçların, Gazete Doktoru tarafından "ağrı kesici" oldukları 
açıklaması da dikkate alınırsa, böylesi bir çarpıtmanın gayesi nedir? 

3. Sayın Bakanlık tüm bu yapılan ve "hukuk dışı" olduğu yönünde yaygın kanaat bulunan uy
gulamalar sonucunda meydana gelen maddî ve manevî zararları nasıl gidermeyi düşünürler? 

4. Tüm bu yapılanlar basının "fiilen sansürü" ile "özgür" olmadığının "karinelerini" oluştur
muyor mu? 

5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 45 nci yılı etkinliklerinin yürütüldüğü günde Öz
gür Gündem'e baskın yapılması "insan haklan" konusunda duyulan resmi tepkiyi mi ifade ediyor? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 20.4.1994 
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.106930 
Konu: YazılrSoru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 7.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3841-8420/32384 sa

yılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 

yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Eminönü Kumkapı Kadırga Limanı caddesinde kurulu bulunan Özgür Gündem gazetesi faali
yetleri'ile ilgili olarak başlatılan bir dizi çalışmada; PKK terör örgütünü övücü mahiyette yayınlar 
yaptığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yazılarını Ali Fırat müstear ismi ile yayınladığı, gazetede 
çalışan birçok kişinin PKK kamplarında eğitildiği ve haklarında PKK lehine faaliyette bulunmak 
suçundan kayıtları bulunduğu, gazetenin finansmanının terör örgütü tarafından sağlandığı, gazete 
yönetiminde bulunan şahısların PKK terör örgütü üst düzey sorumlularından aldığı talimatlar doğ
rultusunda gazeteyi idare ettikleri tespit edildiğinden, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Başsavcılığının 10.12.1993 gün ve Hz. 1993/1531 sayılı 2 no'lu Devlet Güvenlik Mahke
mesinin 1993/397 sayılı müteferrik kararları ile verilen izne istinaden, İstanbul Emniyet Müdürlü-
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günce sözkonusu yerde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 26 adet mermi, çok 
sayıda gaz maskesi ile kan kesici iğne ve çeşitli ilaçlar, çok sayıda yasaklanmış yayın, örgütsel do
küman ve bildiri, ERNK vergilendirme mazbuzu ile tehdit mektubu, kaçırılan subay ve erlere ait 
fotoğraflar, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen bir ere ait şahsi eşyalar ele ge
çirilmiştir. 

Yapılan arama ve uygulamalar neticesinde yakalanan 19 kişi, 23.12.1993 günü, hazırlanan 
tahkikat evrakları ile birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edil
mişlerdir. Zaptedilen silah ve diğer malzemeler ile eşyalar Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuri
yet Başsavcılığı emanetine teslim edilmiştir. 

Arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller 'in, 

— Şanlıurfa tünelinde bir firmada çalışan işçilerin mağdur edildikleri iddiasına, 
— Karayolları 4. bölgede yapılan bir sınava Îmam-Hatip ve Ticaret Lisesi mezunlarının alın

madığı iddiasına, 
İlişkin soruları ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/3909, 

3910) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemizin Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafınadan yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş 

1. Şanlıurfa tünelinde "Akpınar.Şirketler Grubu"nda çalışan 700 işçinin onbir aydır ücretleri
ni alamadıkları doğru mudur? 

2. Doğru ise, olayın sebebi, Şanlıurfa tüneline gerekli ödeneklerin aktarılmayıp, müteahhit ala
caklarının ödenmesi olabilir mi? 

3. Olayda Bakanlığın hiç bir kusuru yok deniyorsa, 700 işçinin mağduriyeti nasıl sona erdiri
lecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemizin Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ökkeş Şendiller 

Kahramanmaraş 

1.6 Aralık 1993 tarihinde Karayolları 4. Bölgede yapılan "şoför" imtihanına Îmam-Hatip Li
sesi ve Ticaret Lisesi mezunlarının alınmadığı doğru mudur? 

2. İşsizlik yüzünden (aslında ilgisi olmamasına rağmen) lise düzeyinde eğitim görmüşlerin ka
bul edildiği sözkonusu sınava İmam-Hatip Lisesi ve Ticaret Lisesi mezunlarının alınmamasının 
özel bir nedeni var mıdır? 
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T. C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1020 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3909-8578/32835 sayılı 
yazısı. 

b) T.B.M.M.'nin 15.2.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3910-8579/32836 sayılı yazısı. 

İlgi yazılar ilişiğinde alınan Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Şanlıurfa tüne
linde bir firmada çalışan işçilerin mağdur edildikleri ile Karayolları 4. Bölgede yapılan bir sınava 
İmam-Hatip ve Ticaret Liseleri mezunlarının alınmadığı iddialarına dair Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergeleri incelenmiştir. 

1. Şanlıurfa Tüneli ve tesislerinin ikmal inşaatını üstlenen, Akpınar Firma Grubunda çalışan 
işçilerin firmadan alamadıkları ücretlerinin toplam tutan olan 15 813 280 000 TL., şirketin 111 sa
yılı hakedişinden kesilmek suretiyle işçilere ödenmiş olup; ödemeyle ilgili meydana gelen geikme 
ise tamamen müteahhitliğin kendi iç sorunlarından kaynaklanmıştır. 

2. 1993-1994 kış programının uygulanmasına yönelik kar mücçadelesi çalışmalarının aksatıl
madan yürütülmesi amacıyala; her biri yaklaşık 100 000 doların üstünde, 550adet iş makinası it
hal edilmesi nedeniyle, bunların kullanılabilmesi için de 550 sürücüye ihtiyaç duyulmuştur. 

Çok amaçlı olarak hizmet verecek bu kıymetli iş makinalarının sağlıklı kullanımı, ancak belli 
bir bilgi ve beceriye sahip personel ile mümkün olacağından; gerekli olan nitelikteki elemanı temin 
için Karayolları Teşkilatımız 6 Aralık 1993 tarihinde sınav düzenlemiştir. 

Söz konusu sınava girme şartı olarak da, 5 inci İşletme Toplu İş Sözleşmesinin öngürdüğü hü
kümler çerçevesinde; öğrenim durumunun öncelikle "Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi" me
zunlarından olması, aksi takdirde düz lise mezunlarından karşılanması saptandığından; Ticaret Li
sesi, İmam Hatip Lisesi, Otelcilik Okulu ve Maliye Meslek Lisesi gibi okullardan mezun olanlar 
bu sınava alınmamışlardır. 

Dolayısıyla; mevzuatın uygulanması dışında herhangi bir özel neden bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

4. — Kayseri Milletvekili Salih Kapıısuz'un, Kayseri ve İlçelerindeki polis açığına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4191) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Salih Kapusuz 

Kayseri 
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1. Kayseri merkezi ile ilçelerindeki polis ve diğer destek personel açığı ne kadardır? Söz 
konusu polis ve personel açığının giderilmesi yönünde ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Açığın 
giderilmesi ne zaman tamamlanacaktır. 

2. Kayseri ilçelerinin hangilerinde kaymakamlar vekaleten görev yapmaktadırlar? 

3. Vekaleten görevini sürdürmekte olan Yeşilhisar Emniyet Müdürünün asaleten atanması 
düşünülmekte midir? 

4. İlçe olmasına rağmen Akkışla'nın polis karakolu ve askerlik şubesi mevcut değildir. Ayrıca 
mahalle bekçisi dahi yoktur. En kısa zamanda söz konusu kurumların hayatiyete geçirilmesi ile 
yeterli sayıda personelin atamasının yapılması mümkün müdür? 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 20.4.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.106928 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.3.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4191-9217/34958 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafınadan TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Kayseri ili ve ilçelerinin personel ihtiyacının giderilmesi için 1993 yılında 138, 1994 yılı 
içerisinde de 16 personelin ataması yapılmış, planlar doğrultusunda personel takviyesine devam 
edilecektir. 

Kayseri İlinin tüm ilçelerinde kaymakamlar asaleten görev yapmakta, vekaleten yürütülen 
kaymakamlık bulunmamaktadır. 

. İl ve ilçelerdeki polis birimlerinin kuruşulu, ilgili valiliğin teklifi ve Bakanlık makamının 
onayları ile yapılmaktadır. -

Yeşilhisar Emniyet Birimi, kuruluş itibariyle "Emniyet Amirliği" olup, Başkomiser rütbesin-
deki bir personel tarafından vekaleten tedvir edilmektedir. 

Akkışla İlçesine Emniyet Amirliği kurulması onayı; Bakanlığımızın T14 ilçeye Emniyet 
Amirliği kurulmasıyla ilgili talepleri içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile alınarak 28 Eylül 1990 
tarih ve 20649 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olup, Valiliğin ihtiyaç talebi olduğu atkdirde 
Emniyet Amirliği kuruluşu, gerekli altyapı tahsisatı ile birlikte fiilen gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 
sözkonusu ilçe de bir çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda İller İdare
si Kanununa göre kadro talep edilmesi gerekmektedir. 

Arze ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

5. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri'deki fuhuş olaylarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4195) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
etmekteyim. 

Gereğini yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Şaban Bayrak 

Kayseri 

Sorularım: 

1. 1985-1994 yıllan arasında Kayseri'de tespit edilen fuhuş olayları yılları itibarı ile rakamsal 
olarak ne kadardır. 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 20.4.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.106932 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 7.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4195-9225/35012 
sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Kayseri ilinde; 1985 yılında (11), 1986 yılında (9), 1987 yılında (9), 1988 yılında (8), 1989 
yılında (23), 1990 yılında (17), 1991 yılında (61), 1992 yılında (75), 1993 yılında (56) fuhuş olayı 
meydana gelmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakam 

6. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, MHP İğdır binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4200) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulan İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe'nin yazılı olarak cevaplandırmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Seyfi Şahin 

Kayseri 

Bildiğiniz gibi 28.1.1994 Cuma günü saat 13.30'da MHP İğdır İlbinasına bölücü teröristler 
tarafından el bombası atılmıştır. 

1. İğdır İl Valisinden güvenliğin sağlanması konusunda gerekli raporlar alınmış mıdır? 

2. İl Emniyet Müdürünün ihmali var mıdır? 

3. 2 yıldır can güvenliği nedeni ile İğdır'dan göç başlamıştır. Bunun için gerekli tedbirler 
alınmış mıdır? 
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4. Özel Harekat Birimleri ve karakollar sayı itibariyle yeterli midir? Yoksa tedbir alınacak mı
dır? 

5. Ermenistan sınırında olan İğdır'ın, Ermeni-PKK geçiş noktasında stratejik bir konumu var
dır. Bu bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma birlikleri teçhizat ve sayı itibariyle yeterli 
midir? 

6. Ermenistan'da bulunan PKK kampları hakkında gerekli istihbarat bilgileri alınmış mıdır? 

7. Sık sık Ermenistan'a gidip gelen PKK militanlarını önlemek için sınıra mayın döşemeyi dü
şünüyor musunuz? 

T C . • ' . • ' • 

İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 20.4.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.0U06931 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 7.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4200-9247/35043sayı-
lı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Seyfı Şahin tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazı
lı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

27 Mart 1994 günü yapılan Mahallî idareler Genel Seçimleri öncesinde; PKK terör örgütünün 
"Seçimleri boykot ve sabote etme" kararı ve çağrısı paralelinde, siyasî parti binaları ile adaylarına 
karşı sansasyonel eylemlerde bulunacağı duyumları alındığından, İçişleri Bakanlığının 31.12.1993, 
27.1.1994, 3.2.1994 ve 1.3.1994 tarihlerinde yayınladığı emirlerde bütün iller, muhtemel eylemle
re karşı hassas davranmaları hususunda uyarılarak, alınacak tedbirleri ihtiva eden dosyaların İçiş
leri Bakanlığına gönderilmesi istenmiştir. • 

İğdır Valiliği; emirler doğrultusunda gerekli tedbir ve tertipleri alarak, önlemleri ihtiva eden 
dosyayı 16.3.1994 tarih ve 131 sayı ile İçişleri Bakanlığına göndermiş, siyasî parti binaları ve aday
larının güvenliği konusunda da yaya ve motorize ekipler ile ek tedbirler aldırmıştır. 

28.1.1994 Cuma günü İğdır ilimizde bulunan MHP il binasına atılan el bombası olayının faili 
olarak 10.2.1994 günü yakalanan 15 yaşındaki Halit Kurban alınan ifadesinde, kendisini PKK men
suplarının azmettirdiğini beyan etmiştir. 

1993 yılı sonlarında il bünyesine verilen Jandarma Komando Taburu ve Polis Özel Harekat bi
riminin mevcut güvenlik kuvvetleri ile birlikte yaptıkları olumlu çalışmalar neticesinde, terör ne
deniyle oluşan göç olayı durma noktasına gelmiştir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 

İçişleri Bakam 

7. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, bazı işlemlerden alınan harçlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/4230) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muzaffer Demir 
' Muş 

Soru: 
1993 yıl sonu itibarıyla silah taşıma, bulundurma, ruhsatları, trafik sürücü ve tescil belgeleri, 

ikamet tezkeresi, pasaport işlemlerinden alınan harçların toplamı ne kadardır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 20.4.1994 

Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.106929 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/423Q-9286/35166sayı-

lı yazısı. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1993 yıl sonu itibarıyla silah taşıma, bulundurma ruhsatları, trafik sürücü ve tescil belgeleri, 
ikamet tezkeresi, pasaport işlemlerinden toplam olarak 338 966 838 500 TL. harç alınmıştır. 

Arz ederim. -
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Giresıın-Doğankent'den Tirebolu-Torul karayo
lunun yapımına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı ceva
bı (7/4257) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafmadan ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 
Giresun İli Doğankent İlçesinden geçen Tirebolu-Torul Devlet Karayolunun yapımının 1994 

yılı içerisinde hızlandırılması için kaynak ayrılması düşünülmekte midir? 
T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı . •" 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 20.4.1994 

Sayı: B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/1024 
Konu : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M.'nin 31.3.1994 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4257-9397/35927 sayılı 

yazısı. 
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Jlgi yazı ilişiğinde alman Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Giresun-Doğankent'den 
geçen Tirebolu-Torul karayolunun yapımı konusunda Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önerge
si incelenmiştir. 

Tirebolu-Torul yolu ile (Giresun-Trabzon) Ayr.-Eymur Köyü-Kürtün Torul arası, Karayolları 
Genel Müdürlüğümüzce asfalt olarak tamamlanmış olup; (Eymur Köyü-Kürtün) arasındaki yol 
yapımı ise 'Kürtün Barajı ve HES Tesisleri"nin inşası kapsamında DSİ Genel Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık İskân Bakanı 

©E 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER.İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve.Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı': 58 ve 58'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
6.7,1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun- Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7; 1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 
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X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9, — Çanakkale Milletvekili Hamdı Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfî işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 mcı ve İlgili Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) 

10. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi :'30.11.1993) 

11. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri. Komisyonu Raporu (1/576) (S. 
Sayısı : 394) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

12. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Halkkında 504 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/594) (S. Sayısı : 395) (Da
ğıtma tarihi : 31.12.1993) 

13. — Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 507 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/591) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 14. — Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan'dan 
Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde Mev
zuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve Bu Eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep 
Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam 
Lutfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması 
Komisyonu Raporu (9/16) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 10.1.1994) 

15. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1 /574) (S. Sayısı: 554) (Dağıtma tarihi: 8.2.1994) 
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X 16. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair 524 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/616) (S. Sayısı: 606) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

17. — 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 520 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma tarihi :. 23.3.1994) 

18. — Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 491 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/579) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi :" 24.3.1994) 

X 19. — Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 177 ve 206 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 474 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Mütalaası ve Dışişleri ve Anayasa komisyonları raporları (1/47, 1/57, 1/320) 
(S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

20. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 642) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

X 21. — Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası ile Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/681) (S. Sayısı : 648) (Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

X 22.— Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yısı : 17) (Dağıtma tarihi: 4.2.1992) 

23. — li İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/553) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 

24. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında. 
Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) 

25. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

. • _ _ 4 _ _ , 
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26. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

27. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

28. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'm, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

29. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : İ78) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

30. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

31. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şildik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di
kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

32. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

33. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

34. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

— 5 — 93 üncü Birleşim 
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35. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/508) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 2.4.1993) 

36. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idare Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı: 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) 

37. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

38. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 39. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) 

40. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

41. — İnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve' Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 30.6.1992) 

42. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) 
(S. Sayısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 43. —• Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 44. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/484, 3/736) (S. Sayısı: 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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X 45. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

X 46. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

47.: — Kars Milletvekili Zeki Nacdtarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıikrasının Değiştirilmesi ve Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

48. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılamıa Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) 

49. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları ra-
porlar,ı (1/432) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

50. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/389) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma tarihi: 30.6.1992) 

51. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvek'ili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gükan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Müca
dele Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

52. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

53. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

54. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/80) (S. Sayısı: 36) (Dağıtma tarihi: 25.2.1992) 
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55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih vı 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) ' * • . . ' 

56. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 3.3.1992) 

57. — Manisa.-Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

58. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi :' 
25.5.1992) 

60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

61.. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun» 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvtleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı.: 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih. ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşti Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 843 Saydı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

68. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
i n (ç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9.1992) 

69. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

70,— istanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7*2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondula
rın Tasfiyesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı : 175) 
(Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

71. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı îmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş-
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tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

72. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 "Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
•Mfillî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

73. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi vo Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

74. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

75. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

76. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

77. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

78. — Askerî Ceza Kanununda Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

1% — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Ener
jisi Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek veya Tüzelkişilerden Alman Elek
trik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

80. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekımoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 
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81. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.1992) 

82. — 17.7.1963 ,Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

83. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı 
imar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

84. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) 

85.— Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindo-
ruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi: 8.1,1993) 

86, — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

87, —- Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 
11.1.1993) 

88, — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Da
ğıtma tarihi : 26.1.1993) 
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89. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

90. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

91. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

92. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlük
ten Kaldıran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı : 
243) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

93. — Şırnak' Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

94. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
Md Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

95i —'Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

96. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı : 
290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

97. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
İlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 
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98. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

99. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarih; : 
4.3.1993) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

101. — İki ti ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

102. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

103. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327). 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

104. — Kocaeli Milletvekili H. ibrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

105. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512). (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

106. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

107. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 
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108. — Denizli Milletvekili Nabi SaJbuncu'nun, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine göre doğrudan doğruya 
gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

109. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

110. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmlasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

111* — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (1/528) (S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

112. — Harp Araç ve Gereçleri ile, Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Halckında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

I i!i3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın; Milletvekilleri, 11 Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/421) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

114. — Mera Kanunu Tasarısı vo Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

115. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/538) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 

116. — Adana Milletvekili A. Yalçın öğütcan'm, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve G&çicli Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 22.9.1993) 

117. — Konya 'Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
İlk Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 
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118. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının, Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1993) 

119^—Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının, Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleriyle Muha
rip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/702). (S. Sayısı : 372) (Da
ğıtma tarihi : 25.11.1993) 

X 120. — Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/509) (S. 
Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 26.11.1993) 

X 121. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Hükümlüle
rin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 26.11.1993) 

X 122. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, îyi 
Komşuluk, İşbirliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417) (S. Sayısı :. 379) (Dağıt
ma tarihi : 26.11.1993) 

X 123. — Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenldeştiriilmesine İlişkin Ulus
lararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Altı Ekine Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/370) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 1.12.1993) 

124. — Giresun Milletvekilli Rasim Zaimoğlu'nun, Ankara Dışında Defnedilmiş 
Bulunan Cumhurbaşkanları ve Başbakanların Mezarlarının Korunması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/771) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma 
tarihi : 3.12.1993) 

125. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bir Maddesinin Değişirilmetsi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (2/757) (S. Sayısı: 387) (Dağıtma tarihi: 3.12.1993) 

126j — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 1111 Sayılı Askerlik Mükellefiyeti 
Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/712) (S, Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 7.12.1993) 
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127. — Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün'ün, 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibi Hakkında Kanunun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/704) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma tarihi : 
7.12.1993) 

128. — Danıştay Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına llişikin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/625).(S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 7.12,1993) 

129. — Seyfettin Uzundiz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/1031) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 130. — izmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komis
yonları raporları (1 /535) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 131. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/547) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 132. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/451) (S. Sayıs.1: 402) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 133. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu (2/717) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 31.12.1993) 

X 134. — Türk Eczacıları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği 
Kanununun 51 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/631, 2/728) (S. Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 

135.— Eskişehir Milletvekili t. Yaşar Dedelek ve Afyon Milletvekili Etem Ke-
lekçi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın 4.11.1981 Tarihli ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
vo Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/918, 2/924) (S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
31.12.1993) 
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136. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının; Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/647, 2/691) 
(S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 31.12.1993) 

X 137. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması, 
Eki Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İ/635) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1994) 

X 138. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ti
carî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaıet, Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/469) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 8.2.1994) 

139. — Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın İmar Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Ra
poru (2/504) (S. Sayısı : 544) (Dağ,4ma tarihi : 8.2.1994) 

X 140. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze 
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/636) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma, tarihi : 10.2.1994) 

X 141. — Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Gelir ve Ser
vet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

142 — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Hâkimler ve Savcılarla İlgili Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/508) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 143. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/365) (S. Sayısı : 543) (Dağıtma 
tarihi : 10.2.1994) 

X 144. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/572) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

— 17 — 



7 
. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

145. — Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (1/662) (S. Sayısı : 553) (Dağıtmaa tarihi : 10.2.1994) 

X 146. — Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyîşleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/524) 
(S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 10.2,1994) 

X 147. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 556) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 
X 148. — Türkiye Cumlıuriyeci Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında As

keri Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/536) (S. Sayısı : 561) 
(Dağıtma tarihi : 10.2.1994) 

X 149. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikli
ğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /533) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tarihi : 
10.2.1994) 

150. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/65) 
(S. Sayısı : 594) (Dağıtma tarihi: 14.2.1994) 

151 s — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç ve 84 Arkadaşının, 25.8.1971 Tarihli ve 
1475 Sayılı İş Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi 
(2/64) (S. Sayısı: 595) (Dağıtma tarihi : 14.2.1994) 

152. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/422) (S. Sa
yısı : 592) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

153. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/427) (S. Sayısı : 593) (Dağıtma tarihi : 17.2.1994) 

X 154. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/557) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 
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X 155. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/569) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/567) (S. Sayısı : 557) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/568) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliğinin Temel İlkeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/597) (S. Sayısı : 559) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1994) 

X 159. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/525) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma ta
rihi : 16.2.1994) 

X 160.— Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) 
(S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

161. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı:564) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

X 162. — Türkiye Cumhuriyeti ile Venezüella Cumhuriyeti Arasında Kültürel, 
Eğitsel ve Bilimsel İşbirliği Temel Anlaşması ve Ek Mektuplarının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/475) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.2.1994) 

163̂  — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 Arkadaşının, 506 Sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa 2167 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile Eklenen 10 uncu 
Maddesi ile Kanun Kapsamına Alınanların Borçlandırılmalarına İlişkin Kanuna Geçi
ci Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara Milletvekili AH Dinçer'in 
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17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/549, 2/295) (S. Sayısı : 591) (Dağıtma tarihi: 16.2.1994) 

164. — Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları• Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/664) 
(S. Sayısı : 597) (Dağıtma tarihi: 23.2.1994) 

165, — Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanununa Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663) (S. Sayısı : 
598) (Dağıtma tarihi : 23.2.1994) 

X 166 — Ankara Milletvekili A. Baki Tuğ ve 38 Arkadaşının; Yüksek Öğretim 
Personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ: ve Devlet Memurları Kanunlarında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/588) (S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 24,2.1994) 

X 167. — Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/542) (S. Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1994) 

X 168. — Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/604) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 28.2.1994) 

169..— İdarî Yargılama U^ulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in İdarî Yargılama Usulü 
Kanununun 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/637, 2/908) 
(S. Sayısı : 409 ve 409'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.1.1994 ve 23.3.1994) 

170. — 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korun
ması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gümüşhane 
Milletvekili M. Oltan Sungurlu'nun 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/646, 2/330) (S. Sayısı : 596) (Dağıtma tari
hi : 23.3.1994) 

171. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/655) (S. Sa
yısı : 600) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) " 

172.— İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

— 20 — 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

173. — Uzlaştırma Kurullarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

174. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun-Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/638) (S. Sayısı : 603) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

175. — İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) 

176. — Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/645) (S. Sa
yısı : 607) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

177. — Hukuk Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/654) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

178. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz, Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Kars 
Milletvekili Atilla Hun, Uşak Milletvekili Ural Köklü ve Kahramanmaraş Milletvekili 
Hasan Dikici'nin; Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/902) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) -

179. — Şanlıurfa Milletvekili Abdurrezak Yavuz ve 9 Arkadaşının 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/673) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 180. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/546) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

181. —• Millî Koruma Suçlarının Affına, Millî Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler ihdasına Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (t/583) (S. Sayısı : 614) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

182. — Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekliliklerine Konut Edindirme Yardımı 
Yapılması Hakkında Kanunda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/657) (S. Sayısı : 618) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 
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183. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı : 620) 
(Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

X 184. — 1996 Türkiye Europolia Festivaline İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/670) (S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1994) -

185. — Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir 
ve Elden Çıkarılması,• Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapıl
ması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Konudaki 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/653, 1/2) (S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

186. — 5680 Sayılı Basın Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/539) (S. Sayısı : 625) (Dağıtma ta
rihi : 23.3.1994) 

187. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğrudan-Doğruya Gündeme Alınma 
Önergesi (2/356) (S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

188. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan ve Mahmut Alınak ile Diyarbakır 
Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon raporları (3/395) (S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) 

189. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve Orhan Doğan'ın Yasama Doku
nulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları (3/830) (S. Sayısı : 
628) (Dağıtma tarihi : 23.3.1994) -

190. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu ile 2 Arkadaşının, Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/990) (S. Sayısı : 631) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1994) 

191. — 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/648) (S. Sayısı : 605) 
(Dağıtma tarihi : 24,3.1994) • • "• • 
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X 192. — Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknolo
ji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 619) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1994) 

193. — Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 622) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1994) 

194. — 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşın
maz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1994) 

195. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve Sinop Milletvekili 'Yaşar 
Topçu'nun Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar 
Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/992) (S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : .24.3.1994) 

196. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Kale İlçesinin Adının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/819) (S. Sa
yısı : 633) (Dağıtma tarihi : 28.3.1994) 

197. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Tica
ret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Tasarısı 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/543) (S. Sayı
sı : 634) (Dağıtma tarihi : 28.3.1991) 

X 198. —- Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden 
Geçirilmiş) nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/395) (S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1994) 

X 199. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 636) (Dağıtma.tarihi : 1.4.1994) 

200. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti Ara
sında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasiının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komis
yonları raporları '(1 /627) (S. Sayısı : 637) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 
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X 201. — Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/550) (S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 1.4.1994) 

202. — Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 13.1.1994 Tarih ve 3962 Sayılı Kanun ve Ana
yasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhur'başkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
'Geri Gönderme Tezkeresi ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/667, 1/649) ;(S. Sayısı: 639) (Dağıtma'tarîhi : 18.4.1994) 

203. — Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve * Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/665) (S. Sayısı : 640) (Dağıtma 
tarihi :• 18.4.1994) . 

204. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Ek Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı : 643) 
(Dağıtma tarihi : 19.4.1994) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

" B«l ••m«ngBa-ı t«3-

_ 24 — 


