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1. — GEÇEN Tl 
Elâzığ üyesi Salim Hazerdağlı; otobüs pa

soları olayı üzerinde durarak, hukuk açısından 
belediyenin muhatabının üniversite olacağını, 
öğrenci derneklerinin bu işin kırtasiyeciliğini 
yaptığını, esas evlâdın babaya karşı gelmesine 
imkân bırakılmaması iken bu çığırın açılmış 
bulunduğunu ifade etti. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur Sökmen; 
aşırı cereyanlara temasla; bâzı kimselerin her 
gün bir sebep yaratarak memlekette huzursuz
luğu yaygın hale getirmeye çalıştıklarını, bu 
kabîl hareketlerin önlenmesi bakımından Ana-
muhalefet Partisinin Hükümeti desteklemesi
ne şiddetle ihtiyaç bulunduğunu belirtti. 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı; Türkiye'de 
1928 den bu yana yapılan talebe gösterileri 
hakkında geniş bilgiler verdi ve son zamanlar
da yürütülen hareketlerin gösteri olma mahi
yetini çok aştığını, hiç kimsenin memleketin 
huzurunu bozmaya hakkı olmadığını bildirdi. 

Hıfzı Oğuz Bekata; Gamak ve Ankara'daki 
ögTenci pasoları olayları hakkında fikrini 
açıkladı ve tedbirlerin kifayetsizliğini, sahte
kârlıklarla uğraşılacaksa bunda öğrenci paso
ları yolsuzluklarının son kademe olması gerek
tiğini ileri sürdü. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin; hâdiseleri hu
kukî bakımdan tetkik ettiklerini söyliyen üye
lerin olayları tek taraflı olarak ele aldıklarını 
ve bu şekliyle taşkınlıkları tasvip ve teşvik 
eder duruma düştüklerini beyanla anarşiyi red
detmekte bütün parlömanterlerin birleşeceği 
ümidini izhar etti. 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; Yıldız Dev
let Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunun 
Hükümetin kararı ile süresiz olarak kapan
dığını, halen kapanmaya sebebolan âmiller 
ortadan kalkmış bulunduğundan ceza mahi
yeti gösteren bu kararın kaldırılarak okulun 
tedrisata açılmasını istedi. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz; Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Yüksek Okulunun 
Akademi Yöknetim Kurulunun kararı ile ka
patıldığını, Bakanlığın ancak bu kararı tastik 
ettiğini, Bakanlık ve Hükümet olarak hiçbir 
eğitim müessesesini cezalandırmayı düşünme
diğini, önümüzdeki haftalar içinde Akademi 
Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınacağını 
umduğunu bildirdi. 

ANAK ÖZETİ 
Eskişehir üyesi Ömer Ucuzal; otobüs paso

ları olayının bir ihkakı hak şeklinde, vatanda
şın durumu nazara alınmadan ve seyahat hür
riyetini tahdit suretinde cereyan ettiğini, bu 
hareketler haklı gösterilerek gençlerin teşvik 
edildiğini ve buna bir son verilmesi lüzumunu 
belirtti. 

Kastamonu üyesi Ahmet Nusret Tuna; Tür
kiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonuna üye seçiminin Ana
yasanın 86 ncı maddesine aykırı bulunduğunu 
ve Başkanlık Divanının bu konularda hassas 
olmaları gereğini beyan etti. 

Ağrı Üyesi Salih Türkmen ve İstanbul Üye
si Ekrem özden; Kastamonu Üyesi Ahmet Nus
ret Tuna'nm konuşmalarının gündem dışı bir 
konu olmadığını, usulsüz konuştuğunu belirt
tiler. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı ihsan Sabri Çağlayanğil'e dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Refet Sezgin'in vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Sağlık durumu sebebi ile Ticaret Bakanlı
ğından ayrılan Bursa Milletvekili Ahmet Dal
lı 'um istifasının kabul edildiğine ve Ticaret 
Bakanlığına Devlet Bakanı Gürhan Titrek'in 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Rahatsızlığı dolayısiyle Londra'ya gidecek 
olan Adalet Bakanı Yusuf Ziya önder'e, dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey-
li'nin vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Başkanlık Divanının seçildiğine dair, adı geçen 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Macaristan Halk Cumhuriyeti Millet Mec
lisinden bir heyetin memleketimizi ziyarete da
vet edilmesine dair müşterek Başkanlık Divanı 
kararı; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde RCD 
Türk Parlâmento dostluk grupu teşkiline dair 
talebin reddi hakkındaki müşterek Başkanlık 
Divanı kararı; 
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Senegal Pralâmentosundan bir heyetin mem
leketimizi ziyarete davet edilmesine dair müş
terek Başkanlık Divanı kararı; 

Türkiye ile Avustralya arasında Parlâ
mento heyetleri teatisinin uygun görüldüğüne 
dair müşterek Başkanlık Divanı kararı okundu 
ve tasvibedildi. 

İçişleri Komisyonu Başkanlık Divanının teş
kil edildiğine dair adı geçen komisyon Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

izmir üyesi Mustafa Bozoklar ve Antalya 
Üyesi Mehmet Pırıltıya izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan İzmir Üyesi Mustafa Bozoklar'a, tahsisatı
nın verilebilmesi için karar ittihaz edilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu, kabul edildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965; 
Ege üniversitesinin 1965; 
Ege üniveristesinin 1966; 
Devlet Hava Meydanları işletme Genel Mü

dürlüğünün 1966; 
İstanbul üniversitesinin 1966; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü

ğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarıları ile; 

Ceza ve Islah evleri ile işyurtlarmm 1961 ve 
1962 yılları bilançolarının onanmasına dair 
kanun tasarısı ikinci defa açık oya sunuldu 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'mn, Vakıflar Bankasındaki 
yolsuzluklara dair yazılı soru önergesi, Başba-

RAPORLAR 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet 
Senatosu 2/269) (S. Sayısı : 1273 e 1 nci ek) 

8 . 1 . 1970 O : 1 

ve oylamada salt çoğunluk sağlanmış bulunan 
istanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhe
sap kanun tasarısının kanunlaşmasının kabul 
edildiği, diğer altı tasarının tekrar açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

T. C. Hükümeti ile Cezayir Demokratik 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 6 Nisan 
1967 tarihinde imzalanmış bulunan «Kültürel 
İşbirliği andlaşmasınm» onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı görüşül
dü ve tasarının tümü açık oya sunuldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 
tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü ve 25 
maddesi kabul olunan tasarının, mütaakıp 
maddelerinin görüşülmesi gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Açık oya sunulup salt çoğunluk temin edil-
miyen tasarıların, 7 Ocak 1970 Çarşamba günü 
yapılacak özel birleşim gündemine alınması 
kabul edildi. 

7 Ocak İ970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Âdil Ünlü 

Kâtip 
Manisa 

Boğan Barutcuoğlu 

kanlığa ve Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/628) 

2. — Erzurum, Şenkaya eski Ekrek köyü 
öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç 
hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi ge
reğince meslekten ihracı hakkında Millî Eği-

ı tim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kal-
I dırılması hakkında kanun teklifinin Millet 
j Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
I Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra

poru (Millet Meclisi 2/219; Cumhuriyet Sena
tosu 2/271) (S. Sayısı : 1339) 

YAZILI SORU 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu. 
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

» 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa

yı vardır, müzakerelere başlıyoruz. 
Gündem dışı bir söz talebi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 

Tunagür hakkında Senato araştırması üzerinde 
konuşmama müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

8 Ocak 1970 
Malatya 

Hamdi Özer 

BAŞKAN — Sayın Özer, talebiniz İçtüzük 
hükümlerine tarafımdan aykırı telâkki edilmek
tedir. Direniyorsanız Heyeti Umumiyenin oyla
rına arz edeceğim, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Özer'in gündem dışı talebi Riyaset tarafından 
İçtüzüğe aykırı bir talebolarak telâkki edilmiş
tir. Kıymetli senatör, direniyor. Oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi îşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/743; Cumhuriyet Sena
tosu 2/269) (S Sayısı: 1273 e 1 nci ek) (1) 

(1) 1273 e 1 nci ek basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Efendim, sol tarafı sayamadık. Lütfen sol ta
rafta kabul edenler... Etmiyenler... Muhterem 
senatörler, rahatsız olacaksınız, ayağa kalkarak 
saymak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Olmaz efendim, 
farzımuhal kabul edilse ne yapacaksınız? İçtü
züğe aykırıdır. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda görüşme mev
zuu olan bir hususun gündem dışı görüşülmesi 
yapılamaz, oylanamaz. Söz verilemez, bunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın üye, bu bir taleptir. İç
tüzüğe aykırı olduğunu Riyaset kabul etmiştir. 
Öyle olduğu halde oya vaz etmek mecburiyeti 
Riyasetçe lüzumludur. Oya arz ediyorum. Ka
naatiniz hâkim olursa o takdirde oy neticesine 
göre âmel edeceğiz efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Olmaz, efendim. Aslında oya vaz'etmemeniz 
lâzım. İçtüzüğe aykırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Talebi oylarınıza arz ediyorum 
efendim. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar efendim.... Kabul etmiyenler... 32 ye karşı 48 
oyla reddedilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, günde
min müzakeresine başlıyoruz, gündemle ilgili bir 
önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi» tabedilerek sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

Mezkûr teklifin Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşme süresinin bütmesine az bir zaman kal-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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dığından «gelen kâğıtlar» dan gündeme alına
rak, gündemdeki diğer islere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, bu kanun 
tasarısının müzakere süresi 11 Ocak 1970 tari
hinde bitmektedir. Binaenaleyh bugün son mü
zakere günüdür. Önergeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Öner
genin taleplerinden birisi, gelen kâğıtlardan 
gündeme alınmasıdır. Gelen kâğıtlardan tasarı
nın gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme 
alınması kabul edilmiştir, efendim. 

Evvelce, Yüksek Heyetinizce alınmış olan 
öncelik kararlarına takdimen görüşülmesi hu
susu teklif edilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Gündeme 
alınmasını kabul ediyorum, fakat yarıda kalmış 

/bir mevzu var. Evvelâ onun görüşülmesi lâzım. 
Şimdi arz ettiğiniz konunun görüşülmemesi 
gerekir, yani ivedilikle görüşülemez. 

BAŞKAN — Mevzuları itibariyle, kanun ta
sarılarının birbirinden mühim olduklarını iddia 
etmenin mümkün olup olmadığı hususu müna
kaşalıdır. Bugün bu kanun tasarısının görüşül
mesi talebedilmektedir. Bu talep Tüzüğe uy
gundur, öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önce
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Muhterem senatörler, kanun tasarısı mukad
dem tarihlerde Yüce Senatoda müzakere edil
miş ve muhterem senatörlerin mütalâaları kar
şısında Muhterem Komisyon, meseleyi bir kere 
daha tezekkür etmek üzere geriye almıştır. Şim
di hazırlamış oldukları raporu okutuyorum 
efendim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
6 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 18 . 11 . 1969 tarihli 7 nci 
Birleşiminde görüşülürken Komisyonumuzca 
geri alınan «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunun? ek ve geçici maddeler eklenmesi 

hakkında kanun teklifi», Komisyonumuzun 
6 Ocak 1970 tarihli 3 ncü Birleşiminde, ilgili 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü ile Maliye 
Bakanlığı temsilcisi de hazır bulundukları hal
de, yeniden tetkik ve müzakere olundu. 

Bu defa yapılan görüşmelerde; Komisyonu
muzca evvelce düzenlenen 26 . 5 . 1969 tarihli ve 
Esas No. 2/269, Karar No. 153 sayılı rapor ve 
metinde ısrar edilmesi kararlaştırıldı. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak 

Y. Köker M. F. Atayurt 
Ankara Edirne 
î. Yetiş M. N. Ergeneli 
Kütahya Malatya 

î. E. Erdinç N. Akyurt 
Maraş Tabiî Üye 

A. Karaküçük S. Özgür 
Trabzon Urfa 

A. Ş. Ağanoğlu î. E. Karakapıcı 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Bütçe ve 

Plân Komisyonumuzun raporu okunmuş bulun
maktadır. Kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler devam etmektedir. Söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi talebi mev
cuttur. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir efendim. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklen
miştir : 

Ek madde 1. — Fiilî hizmet süresi 5 yılı dol
durduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm 
tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayat
larını devam ettiremiyecek derecede malûl ve 
muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı 
ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay başın
dan itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 
68 nci maddedeki esaslara göre dul ve yetim ay
lığı bağlanır. 
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Ek madde 2. — Ölüm tarihinde, aylığa müs
tahak olmıyan veya aylığı kesildikten sonra, 
başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını de
vam ettiremiyecek derecede malûl ve muhtaç 
duruma giren erkek çocuklara, yazı ile Sandığa 
müracaatlarını takibeden ay başından itibaren 
aylık bağlanır ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tari
hinden önce, ek birinci (5434 sayılı Kanunun 
geçici 28 nci maddesine göre toptan ödeme ya
pılmış veya yapılacak karı ve çocukları dâhil) 
ve ikinci madde kapsamına girenler hakkında 
da bu maddeler hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım, 
geçen defa müzakeresinde «ve» yerine «veya» 
tâbirinin kullanılmasının, hak ve nasafet kaide
lerine daha uygun olacağı mütalâasında bulu
nan arkadaşlarınızdan birisi idim. Birkaç arka
daşım burada «ve» tâbiri olduğu takdirde cüm
lenin, madde anlamının, mutlaka malûl olması, 
ikinci şık olarak muhtaç bulunması şeklinde ol
duğu; bunun ise hak ve nasafet kaidesine uy
gun gelmiyeceği, çünkü, malûl olmadığı halde 
muhtacolan insanın da dul aylığına, yetim ay
lığına müstahak olması gerektiğini savunduk. 
Komisyon geri aldığı zaman ümitlendik ki, bu 
muhtaç« veya malûl» şeklinde getirilsin. Fakat 
görüyoruz ki, gene «ve» olarak getirilmiştir. 
Bendeniz bu şekilde çıktığı takdirde muhtaç 
birçok kimsenin muğdur olacağını; kanunun 
ruh ve maksadına uygun bir oy kullanmamış 
olacağımızı ifade etmek isterim. Dul ve yetim
lerden malûl olanlar mutlaka bu maaşa, aylığa 
müstehak olacaklardır. Malûl olduğu halde, 
çok büyük geliri olanlar müstesna, bunlar da 
pek ender çıkar. Ama, malûl olmadığı halde 
muhtacolan, belki malûl kadar dahi iş yapamı-
yan veya geliri bulunmıyan, kimseler bu me-
yanda çocuklar nasıl geçinecekler? Niçin bun
lara biz bu hakkı tanımıyalım? 

Sayın Bakan dediler ki, «suiistimal olacak
tır. Meselâ geçmişte bir - iki kanun tatbikatında 
gördük bunları. Doğru, suiistimal olabilir. 
Muhtaçlık, takdire bırakılan bir husustur. Çün

kü bunun belirli birtakım kuralları olmıyacak, 
takdiren muhtacolduğuna dair bir vesika ile, 
belki emniyet tahkikatı ve saire suretiyle, muh-
tacolduğu tesbit edilecek. Bunda da yanlış bir
takım beyanlarla haksız olarak maaş bağlanan 
kimseler bulunabilir.» Bu noktaya iştirak ede
rim, elbette her kanunun uygulamasında bâzı 
haksızlıklar doğabilir. Ama, birkaç haksızlık 
olacak, birkaç yanlış işlem olacaktır diye, bü
tün muhtaç kimseleri kanunun kapsamına bı
rakmak, daha önce de arz ettiğim gibi, hak ve 
nasafet kaidelerine uymaz kanısındayım, öyle 
ise, bilhassa üzerinde durduğum nokta, muhtaç 
çocukları yetim kalan ve geliri bulunmıyan ço
cukları maaşa müstahak hale getrebilmek için, 
maaş alır hale getirebilmek için burada «malûl 
veya muhtaç» demeli. Buradaki «ve» kelime
sinin «veya» şekline döndürülmesini muhterem 
arkadaşlarımdan istirham ederim. Bu yolda ve
rilen bir önerge var, onun için yeniden bir öner
ge vermiyeceğiz «ve» kelimesinin «veya» şeklin
de kanun metnine geçmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tunçkanat, buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Muhterem senatörler, kanunun bu maddesinde 
iki şart bir araya getirilmek isteniyor. Hem ma
lûl olacak hem muhtaç olacak. Bu, bugün Tür
kiye'nin içinde bulunduğu şartlar içerisinde, 
rastladığımız birçok aileler, dul ve yetimler, 
maalesef, hiçbir kanuni himaye ve yardımın ar
kasında değiller, tamamiyle ortada kalmakta
dırlar. Beş yıl hizmet etmiş bu memlekete, fa
kat emeklilik süresini tamamlamadığı için aile
si ve çocukları muhtaç durumdadır. Şimdi, ben 
de, benden evvelki arkadaşımın üzerinde dur
duğu gibi, bunun «malûl veya muhtaç» şeklin
de yani «ve» nin «veya» şeklinde değiştirilme
sine taraftarım ve bu tezi savunuyorum. 

Türkiye'de bugün bu durumdan mağdur ol
muş ve hakikaten kimsesi olmıyan ve çok zor 
iuruma düşmüş birçok aileler vardır. Bunların 
muhakkak surette bu şekilde himaye görmeleri 
şarttır ve zaruridir. Bunun karşısında Hükü
metçe ileri sürülen tez şudur: «Efendim, bunun 
malî portesi çok yüksektir. Hattâ bu emekli 
maaşlarının verilmesini dahi önliyebilir.» Arka-
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daşlar, bu mâkûl bir mazeret değildir. Maliye 
Bakanından bilhassa istirham ediyorum, bugün 
tarım sektöründe 1,5 milyarın üstünde istimal 
edilmemiş bir vergi kaynağı vardır. Tarım ala
nında alman vergi 54 milyon gibi sembolik bir 
rakamdır. Hükümet bunu, bu kaynağı iyice ge
liştirsin ve bu muhtaç İdmselere gerekli olan 
yardımı bu kanunla yapsın. Onun için arkada
şım tarafından verilmiş olan önergeye iltifat et
menizi ve burada «ve» kelimesinin «veya» şek
linde değiştirilmesini Heyeti Umumiyeden is
tirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, bu tasarı geçenlerde uzun 
uzun müzakere edildi, «ve», «veya» kelimesinin 
üzerinde durularak komisyona gitti. Benden 
evvel iki hatip arkadaşımın konuşmalarını din
ledim. «Ve» şeklinde düzeltilmesi lâzımgeldiği-
ni müdafaa ettiler ve dediler ki, «Her iki şart 
ağırdır, ikisini birleştirmiyelim, bir tek şart kâ
fidir». O şart nedir? Malûl olması, o şart ne
dir muhtacolması, bir tanesinden biri yeter. 
İkisinin bir arada olmasına lüzum yok. Arka
daşlarımın hüsnüniyetle, yeni tâbiri ile, iyi ni
yetle bir şeyler yapmak istedikleri, bu ölenin 
yetimine, duluna bir hizmette bulunmak istedik
leri şüpheden vareste. Güzel, fakat bu değirme
nin suyu nereden gelecek? Muhterem arkadaş
larım, bilmiyorum M, bunu düşündüler mi? 

Sayın arkadaşlar, bugün 700 binin üstünde 
çalışan var. Bu tasarının söylediği mânada 
700 - 750 bin çalışan var. Sonra ne var, 300 bini 
mütecaviz de bu «veya» olursa onun hitabettiği 
insan çıkacak karşınıza. Peki, bu «veya» ola
rak kabul edildiğinde sordum ilgililerden o ra
kamı arz ediyorum. Yllık tutarı bunun bir 
«ve» nin «veya» olanın değiştirilmesinin Ha
zineye külfeti bir yılda nedir, biliyor musunuz 
muhterem arkadaşlarım? Tam üç yüz milyon 
lira. Bu nereden gelecek? Nasıl ödiyecek Ha
zine bunu? Nenin karşılığında bu. Beş sene
den fazla çalışan, yani beş seneyi doldurup da 
bu kanuna tabi olan işlerde çalışan biri vefat 
ettiğinde onun dul ve yetimlerine verilecek. Ça

lıştığı müddete bakınız beş sene, beş seneyi mü
tecaviz. Altıncı seneye girdi mi tamam. Esası 
ve espirisi nedir? 25 sene çalışacak ki bir me
mur kendisi öldükten sonra yetimi, dulu, çocuğu, 
esas itibariyle, istifade edecek, Sosyal Sigorta 
gibi bir tedbir olan bu işlemden. 

Muhterem arkadaşlar, bu işte, bir Kızılay 
müessesesi düşünülüyor gibi geliyor bana. Yani 
Kızılay'a muhtacolanlar gider ve Kzılay da 
muhtacolanlara bakar. Bu Kızılayın müessese 
itibariyle, fonksiyonu budur. Ama, bu mesele 
bir Kızılay meselesi değil, bu mesele sosyal gü
venlik meselesidir, müessesesidir. Meseleyi böy
le almak mecburiyetindeyiz. Yoksa, komşu ba
ğından teskere doldurur gibi - Tâbirimi mazur 
görün - onu da verelim efendim, bunu da vere
lim. Verelim ama bulalım da öyle verelim. Son
ra, birine bir hak verirken diğerine de bir hak
sızlık yaptığımızın farkında olalım. Bir tarafı 
müdafaa ederken, öbür tarafa haksızlık yaptı
ğımızı da görmeye mecburuz. Siz bir taraftan 
kanun getirirsiniz, 25 seneyi dodurmıyana bu 
haklan vermem dersiniz, öbür taraftan beş 
seneyi geçen bir memuriyette bulunan bir kim
senin çocuklarını malûl olduğunda veya muhta-
colduğunda hemen maaş bağlarsınız. Hazine na
sıl kalkacak? Görüyorsunuz, muhalefette bulu
nan arkadaşlara hitabedeyim. Siz biliyorsunuz 
ki, 1 milyar, 1,5 milyar Hazine açık, Hazine 
açık kapatalım dersiniz, kaptamazsmız. Nitekim 
de açık geliyor, gidiyor. Hükümet her zaman 
da veriyor. Sene sonundaki tahminlerin dışın
da tahakkuk eden veya etmiyen rakamları bu
rada geçenlerde Sayın Başbakanımız ve Hükü
met adına Sayın Maliye Bakanımız ve diğer ve
killer arz ettiler, Heyeti Umumiyede gördük 
ki, zannediyorum bir sene hariç, diğerlerinin 
hepsinde açıktır. Hal böyle iken, Hazine her 
sene açık verirken, bu açıklığın da nelere malol-
duğunu hepimiz gayet iyi bilirken, meseleyi bu
rada mihrakından çıkarıp başka istikamete gö
türmek istemiyorum, bizim de bu mâna ve bu 
ölçü içinde düşünmemiz ve meseleyi bu zaviye
den ele almamız vazifemiz gibi geliyor. 

Arkadaşlar, tatbikata bakalım, kısaca arz 
edeceğim. 1950 de meriyete giren 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanun
da mütemadiyen bu gibi haller «ve» diye geç-
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mekte ve iki şartı da birlikte aramaktadır. 1950 
den bu yana 20 senelik tatbikat da böyledir. 
Şimdi, vaktimiz olsaydı, ben size bu cümleleri ve 
maddeleri okumak isterdim, fakat okumıyaca-
ğım. Yalnız size şunu ifade edeyim, 52 nci, 
72 nci, 74 ncü, 84 ncü maddelerde görüyoruz 
ki, her iki şart bir arada aramakta «ve» tâbiri 
ile bu da sıfatlandırılmakta hükme bağlanmak
tadır. 

Şimdi, bu kadar ağır yükün altına Hazineyi 
sokmaya, bana kalırsa, hiç de hakkımız yok. Bu 
kadar külfete girecek bir tatbikatın sonunda 
Hazine borçlanacaktır ve kanunun espirisi de 
ortadan kalkacaktır. Bir nevi tekaüt müddet
lerini, biz bu gibi yan tedbirlerle ek kanunlarla 
ana esastan inhiraf etmeye götürüyoruz. Şimdi, 
Komisyonun teklif ettiği gibi «ve» tâbiri ile 
bu işi neticelendirirsek yine de büyük hizmet 
etmiş oluruz beş seneden fazla vazife gören bir 
memurun, bir çalışanın ve bu kanuna tâbi ola
nın, Allah geçinden versin, ölmesi halinde bu 
iki şartın mevcudiyeti nazarı itibara alınarak 
yine de bunun yetimine, duluna yardım yapıla
caktır. Bu, az bir hizmet değildir, büyük bir 
hizmettir. Sizlerin reyi ile bu imkân hâsıl ola
caktır. Komisyondan geldiği üzere kabulünü 
istirham ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Söz 
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley yazıldınız efen
dim. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarını, bu teklifin bir 
ay kadar evvel Yüce Senatoda müzakeresi uzun 
uzun yapılmış, arkadaşlarımın beyan ettikleri 
gibi, «ve» kelimesinin «veya» olarak tashihi 
yönünden komisyona iadesi istenmişti. Komis
yon incelemiş, neticede Millet Meclisindeki ko
misyonun kabul ettiği «ve» kelimesini aynen 
kabul ederek huzurunuza getirtmiştir. Benden 
'evvel konuşan arkadaşım Kalpakhoğlu, lâzımge-
len hususları açıkça ifade buyurdular. «Ve» ke
limesini «veya» olarak düzeltilmesini istiyen ar
kadaşlarımızın iddialarında hakh tarafları var 
gibi geliyorsa da, aziz arkadaşlarımı, meselenin 

derinine indiğimiz zaman, görüyoruz ki, muh
taç veya malûl kimselere Devlet elini uzatsın 
derken; Devlet, birtakım külfetlerle karşıkarşı-
ya kaldığı gibi atıfet mahiyetini taşıyan espiri-
sini de zedelemektedir. Şöyle M: Eski hükme 
göre 15 sene hizmet etmedikçe Emekli Sandığı 
ile irtibatı bulunan bir kimsenin şahsan kendisi
nin malûl olması sebebiyle emeklilik hakkı do
ğar veya ölüm sebebiyle eşine ve çocuğuna, 15 
sene hizmet ettiğinden dolayı, bir emeklilik hak
kı tanınırdı. Bunu, teklifi getiren arkadaşları
mız, beş yıla indirirken, hesabı iyi yapmadıkla
rı anlaşılıyor. Ama, muhtacolup esasen malûl 
durumda olan, hakikaten millete beş yıl hizmet
ten sonra vefat etmiş bir kimsenin çocuğuna 
veya bıraktığı eşine de yardım etmek lâzımge-
lir. Burada tanınan emeklilik hakkındaki espiri, 
aziz arkadaşlarım; malûldür, kendisine bir baş
kası yardım edemez, muhtaçtır bu yardımcıyı da 
tutamaz durumdadır. Çok büyük zaruret içeri
sinde kaldığı içindir ki, Devlet bu gibi durum
da olan kimselere el uzatsın, maluliyetinde bir 
yardımcıyı sağlamak için burada 5 yıl çalışmış 
kimselerin bıraktığı kimselere 15 yıl çalışmış 
kimselerin kazandığı hak gibi bir emeklilik hak
kı tanımakta. Değeri arkadaşlarım; eğer 5 yıl 
çalışan bir kimseye 15 yıl çalışıp vefat eden bir 
kimsenin hakkını tanırsak ortaya bir haksızlık 
çıkmış olur. Malî cephesiyle düşünecek olur
sak 5 yılda Emekli Sandığına tabi olan bir me
mur arkadaşımızın emekli keseneği olarak öde
diği para, tahmin etmiyorum ki, 5 yılda toplamı 
bin lirayı geçmesin. Emekli Sandığına beş yıllık 
hizmet müddeti içerisinde bin liraya yakın bdr 
para ödiyen kimsenin, şayet arkadaşlarımın tek
lif ettiği gibi «veya» kelimesini koyduğumuz 
takdirde, geriye bıraktığı eşine ve çocuğuna se* 
melerce Emekli Sandığı her ay 500 liranın üze
rinde para ödiyecektir. Bu, bir sigorta şirketi
nin de kabul edemiyeoeği hudutsuz bir hesap 
yüksekliğine gitmektedir. Bir taraftan bin lira 
vereceksiniz, Allah korusun başınıza bir iş gel
diği zaman, sizin bir yaşındaki çocuğunuz er
kekse 18 yaşma, kızsa 25 yaşına veya eşiniz mü
teveffanın eşi dul kalıp evlenmediği takdirde 
ölünceye kadar, 15 yıl hizmet etmiş olan bir 
memurun maaşı nisbetinde, 600, 700, 800, 1 000 
Tirayı her ay Emekli Sandığı bunlara verecek
tir. Bu da hiçbir zaman iyiniyetimizin karşılığı 
olarak âdil bir yola bizi götürmıiyeoektdr. Ben, 
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bu kanaatler içerisinde muhterem komisyonun 
getirdiği metindeki «ve» kelimesinin yerinde 
kalmasını her türlü adalete uygun bulmakta
yım. Bu bakımdan konuşmamı, önergenin aley
hinde de kabul buyurabilirsiniz. 

Hürmetlerimllie. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoley, buyurunuz efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; bu kanun teklifini 
dlkinci defadır M, müzakere ediyoruz. Geçen se
fer Bütçe ve Plân Komisyonu geri aldığı zaman 
çok ümitlenmiştim, çünkü, buradaki hava o ka
dar lehinde bir hava, yani ya malûl ya muhtaç 
konulması lehinde bir hava idi. Komisyon, her 
halde bu istikamette düzeltecek ve getirecek 
diye düşünmüştüm. Üzüntü ile izliyorum M; 
metin, aynı şekilde karşımıza çıkmıştır. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım burada İM tane ek 
maddemiz var. Bu ikinci ek madde, naçizane 
benim tekliflimdir ve yerindedir. Erkek çocuk, 
hakikaten, hem malûl hem muhitacoluraa yardım 
edilebilir. Ama, bu birinci ek maddedeki vazi
yet tamamen aynıdır, ölen vatandaş 5 sene hiz
met ettikten sonra istiye istiye ölmedi. Arkada 
bir kadın, üç tane çocuk bıraktı. Biz, şimdi, bu
raya «hem malûl hem muhtaç» kaydını koydu
ğumuz takdirde bu çocukların hepsinin de pe
rişan olabileceğini de tasavvur edebilirsindu, 
Geçen gün bir misal verdim: Kadının telefonda
ki ağiıyan sesi halen kulaklarımda arkadaşla
rım. Şöyle diyordu bana, «15 seneden iki ay ek-
slik kocamın hizmeti, Doğu'da bir jip kazasında 
öldü. üç çocuğumla kaldım, eğer bu hükmü ko
yarsanız ben gene bundan faydalanamıyorum 
diyordu.» İstirham ediyorum, hislerinize hitabe-
diyoruım ve diyorum M, azıcık o muhtacolanla-
rın yerine kendimizi koyalım. Sonra çıkıyorlar 
arkadaşlarım Emekli Sandığının durumundan 
bahsediyorlar. Emekli Sandığı ile maliyenin 
hiçbir ilişkisi yoktur. Emekli Sandığının varida
tı iştirakçilerden topladığı ve mensubolduğu 
(kurumlardan aldığı paralar ve aynı zamanda 
yatırımlardan gelen nema ile meydana gelir. 
Ben, Emekli Sandığına bunu tavsiye edeceğim. 
Kalkıp da ölü yatırımlara parasını bağlamasın 
birtakım oteller falan gibi kendisine çok daha 
iyi varidat getirecek yerlere yatırsın, bizden 
yardım bekliyen muhtaç insanlara elimizi uza

talım, benim istirhamım; şu birinci ek madide 
«muhtaç veya malûl olursa» kaydiyle gelmeli, 
ikinci madde aynen kalmalıdır. Büyük üzüntü 
içindeyim, bunun çok büyük portesi olacağını 
tahmin de etmiyorum. Olsa da birtakım israfla
rı keseriz, bir tarafa atarız, böyle iyi yerlere 
sarf ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Dikeçligil buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, önce bu kanunu getiren arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz. Kendisini memuriyete vermiş 
\e buraya bağlamış. Ondan sonra rahmete ka
vuşmuş, çocukları ortada kalmış buna bir par
ça, maaş bağlanacak; bu, âdildir. Aynı zaman
da Sosyal Sigortalar Kanununa da uygundur. 
O temaya uyuyor. Yalnız burada verme olsun 
da yağma olsun. Komisyondaki arkadaşlarımız 
mutlaka «ve» olmasının esbabı mucibesini dü
şünmüşlerdir. Bu esbabı mucibe benim kanaa
timce şudur. Bâzı meseleler suiistimal ediliyor. 
Bu suiistimali önlemek için, iyi bir tatbikat ol
ması için malûl ve muhtaç olacak. Meclisten 
gelen de «malûl veya muhtaç» Bu arkadaşla
rımız bu işi kuvvetlendirmişler, dalha iyi üze
rinde durmuşlardır. «Muhtaç ve mâJlûl» olması 
keyfiyeti mühimdir. Esasen muhtaç ve malûl 
\e «ve» kelimesinin ilâvesi, yani Senatodan 
gelen metnin kabulü yerindedir, ölmüş, çocuk
ları kalmış eğer varidatı varsa, gelir kaynak
ları varsa olabilir. Buna maaş bağlanamıyacak 
ama gelir kaynakları yok muhtaçsa, mâlûttse 
mutlaka bağlanacak. Bunun üzerinde uzun boy
lu münakaşaya lüzum yok. Arkadaşlarımız el
bette Senatonun bir sebebi hikmeti vardır, 
Meclisten gelenin aynen kabulü değil, daha 
araştırıcı bir tetkikle bize teklif getirirler, onu 
kabul ederiz. Arkadaşlarımız bunun üzerinde 
durmuşlar. Mutlaka bunun inmesi lâzımdır de
mişler. Ama, bunu biraz daha şümullendirelim 
ondan sonra daha kıvrakça bağlayabilelim, 
Fuiistimallere bundan sonra yol açmasın den
miştir. Burada memur himaye edilmiştir. Memu
run himayesi şarttır. Ne olacak? Malûl ola
cak muhtacolacak, doğru... Bir de bakıyorsun 
Mzim Türkiye'mizde varidatı çok, serveti sa
banı çok babadan filân kalmış ondan sonra ma
lûldür ama muhtaç değildir. Ama, bununla be
raber muhtacolmadığı halde bunu alayım diyen-
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ler de var. Almaması lâzım hem malûl hem muh-
tacolması yerindedir, âdildir, bunu böyle kabul 
etmemiz yerinde olur. 

Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde de söz istiyen sayın üye? 

Yok. Madde hakkında önergeler var okutuyo
rum, efendim.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. FAİK ATAYURT 
(Uşak) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon görüşmek isti
yorlar. Buyurunuz efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; ikinci defa müza
keresi yapılan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde 
eklenemsi hakkındaki kanun teklifi hakkında 
şimdiye kadar Sayın Mete, Sayın Tunçkanat 
(Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Ucuzal, Sayın Ak-
soley ve nihayet Sayın Dikeçligill çok değerli 
fikir ve mütalâalarını serd etmiş bulunmakta
dırlar. Muhterem arkadaşlar; önemli bir sosyal 
güvenlik tedbiri olması bakımından bu kanun 
teklifi üzerinde komisyonumuzda; Yüce Sena
tonun, birinci müzakeresinde dermeyan etmiş 
olduğu esas noktai nazar ve prensipler, ariz ve 
&mik tetkik edildi, Maliye BakanJlığı temsilci
leri ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
mütehassısları ve temsilcileri dinlenerek bu me
sele incelendi. Bunun sonucunda eski metinde, 
komisyon metninde İsrar edilmesinin her ba
kımdan gerçeklere uygun bulunduğu noktai 
nazarı galebe çalarak metin aynı şekilde huzur
larınıza gelmiş bulundu. 

Bendeniz, tam ve kâmil bir neticeye vâsıl 
olunabilmesi ve vicdani olarak oyların gerek
tiği gibi kullanılabilmesini temıinen meselenin 
biraz başlangıç safhasına dönerek, meseleleri 
kısaca gözlerinize sermek istiyorum. Bu hususta 
evvelce iki teklif vardı. Bunlardan birincisi şu
dur; Amasya Milletvekili Sayın Nevzat Şener 
\e Manisa Milletvekili Sayın Ertuğrul Akça ta
rafından yapılan teklifte; «fiilî hizmet süresi 
beş yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirak
çilerin ölüm tarihinde, başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam ettiremiyecek de
recede malûl ve muhtaç dul eşleriyle çocuk
larına onbeş yıl hizmet süresi üzerinden aylık 
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bağlanması» esas itibariyle iki sayın milletvekili 
tarafından yapılmış olan ilk teklifte hem ma
luliyet ve hem de muhtaçlık unsurları «ve» 
edatı ile birbirine bağlanmak suretiyle iki şık
kın da bir arada vücut bulması öngörülmüştür. 

Keza, ikinci bir teklif daha bahis konusu
dur. O da şudur; Yüce Cumhuriyet Senatomuz 
istanbul üyesi Sayın Mebrure Aksoley tarafın
dan yapılmış olan tekliftir M, bunda da «aylık 
bağlanmamış veya aylığı kesilmiş erkek çocuk
lardan sonradan malûl ve muhtacolanlara aylık 
bağlanması» tarzındadır ki, dikkat buyurula-
cak olursa bu ikinci teklifte de gene «ve» edatı 
ile hem muhtacolma durumu, hem de malûl bu
lunma vaziyeti aynı anda aranmış şartlar
dandır. Binaenaleyh burada kendi teklifle
rinden nükûl etmek suretiyle yepyeni, ayrı bir 
teklifle karşı karşıya bulunduğumuzu ve sayın 
Mebrure Aksoley'in bu noktayı gözden uzak 
tutmaması icabettiğine de yüksek dikkat ve alâ
kanızı çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu teklifler, 
Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunca bir
leştirilerek tek bir metin haline getirilmek su
retiyle «Başkasının yardımı olmaksızın hayat
larını devam ettiremiyecek derecede malûl 
ve muht ac es ile kız ve erkek çocuklarına aylık 
bağlanması» kabul edilmiş ise de Millet Mec
lisi Genel Kurulunda metinlerdeki «ve» keli
mesi «veya» şeklinde değiştirilmiştir. Bütün 
meselenin esası «ve», «veya» kelimelerinin bu 
metinler içerisinde arz etmiş oldukları mev
kilerin yarattıkları neticeler üzerinde temer
küz etmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatomuz Bütçe ve Plân Ko
misyonunca madde metinlerinde yer alan ve 
teklifin kapsamını genişleterek Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına malî imkânları üs
tündeki külfet tahmil edecek olan «veya» iba
resi, tekliflerin başlangıcındaki esas maksat
lara da uygun olarak «ve» şeklinde değiştiril
mek suretiyle Yüce huzurlarınıza getirilmiş 
bulunmaktadır. 

5434 sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı prim esasına göre kurulmuş, 
bir sosyal güvenlik müessesesidir. Çeşitli emek
li dul ve yetim aylığı bağlanabilmesi için en 
az kaç yıl çalışılması ve prim verilmesi aktü-
eryel hesaplara göre tesbit edilmiş ve bir esas 
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ve nizama bağlanmış bulunmaktadır. Bu, ma
lûllük ve ölüm hallerinde fiilen onbeş yıl hiz
met etmek ve bu süre içinde prim verilmek 
şartına bağlıdır. Aynı kanunun 53 ncü madde
sine, 22 . 6 . 1956 tarihinde 6741 sayılı Kanun
la eklenen fıkrada «Asgari beş yıl emekliliğe 
esas bir hizmette bulunmak şartı ile tedavi-u 
si gayrimümkün bir maluliyete duçar olup 
her hangi bir şekilde kazanç ve başkasının 
yardımı olmaksızın idamei hayat imkânı kalmı-
yan âdi malûllere, onbeş yıl fiilî hizmeti bu
lunan malûller gibi aylık bağlanacağı derpiş 
edilmiştir ki, burada da yine «ve» edatı ile her 
iki unsur birleştirilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan aynı kanunun 72, 74 ve 
84 ncü maddelerinde de «Dul ve muhtacolanla--
ra 65 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından önce 
malûl ve muhtaç babalar ile malûl ve muhtaç 
erkek çocuklara aylık bağlanacağı» hususu 
da ayrıca kanunun sarih ifadeleri cümlesin
den bulunmaktadır. 

Yine bu maddelerdeki müşterek unsurları 
yerine rapteden bağlantının «veya» değil «ve» 
şeklinde bulunduğunu Yüksek takdirlerinize 
arz etmek istiyoruz. 

Şimdiye kadar kabul edilmiş bulunan bü-> 
tün kanun metinlerinde ve ifadelerinde daima 
iki şart bir arada aranmıştır. Metinde «veya» 
ibaresinin kalması halinde Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığının statüsünde bâzı önemlî  
mahzurlar zuhur edeceğini de Yüksek takdirle
rinize sunmak istiyoms. Bunları da sırası ile 
şu şekilde özetlemek mümkündür. 

1. Daha çok hizmet etmiş ve sandığa daha 
çok prim ödemiş bulunanlar için kanunla kabul 
edilmiş bulunan esas prensipler zedelenmekte, 
kanundaki insicam bozulmakta, esas maddeler
le çelişme haline düşmektedir. 

2. Memleketimizin gerçeklerine göre muh
taçlığın tevsiki daha kolay ve mümkün oldu-, 
ğundan malûllük aranmıyacak, hakiki muh-
tacolmıyanlar ve çalışmak istemiyenler istifade
leri için türlü yollardan muhtaçlıklarını tevsik 
ederek Emekli Sandığından aylık almak imkân 
ve yollarına tevessül edebileceklerdir. 

Üçüncü bir mahzur; bu takdirde gelecekte 
bu duruma düşecekler de faydalanacakları gibi 
60 yıldan beri bu durumda olanlar da faydala
nacak ve bu şekilde takriben yüzbinden fazla 

dul ve yetime aylık bağlanması gerekecektir. 
Adetleri katî olarak tesoit edilmesi mümkün 
olmamakla beraber bugün asgari emekli, dul 
ve yetim aylığı 300 lira olduğuna göre sandı
ğa yılda 300 milyon lira veyahut bunun al
tında veya fevkinde bir malî külfet de tahmil 
edilmiş olacaktır. Bir diğer mahzura da yine 
işaret etmek istiyoruz. 5434 sayılı Kanuna ek 
1101 sayılı Kanunla, sandığa büyük çapta kül
fet yükletilmiştir ki, Sandığın malî dengesini 
âdeta bozacak tekliflerden badema kaçınıl
masının bir zaruret haline geldiğini de Yüksek 
nazarlarınıza arz etmek isteriz. Nihayet Maliye 
Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığınca da 5434 sayılı Kanundaki eşitlik ve 
genellik prensiplerine ve kanunun insicamına, 
uymıyan metinlerdeki «veya» ibaresinden «ya» 
kelimesinin kaldırılması istenmiştir. Ve bura
da «ve» rabıt edatı ile 2 halin aynı jzamanda 
tahakkuku hallerinde emekli aylığının bağlan
ması zarureti ortaya çıkmıştır. Netice itiba
riyle komisyonumuzca konu çok etraflı bir şe
kilde incelenmiş, kanunlardaki eşitlik, genellik, 
insicamı ve istikrar prensiplerine uyularak ve 
sandığın malî durumu da göz önünde bulundu
rulmak suretiyle metindeki «veya» dan «ya» 
kelimesi çıkarılarak «ve» edatı ile her iki un
surun da aynı zamanda araştırılması ve vukuu 
hafinde aylık bağlanması prensibinin uygun 
düşeceği noktayı nazarı daha muvafık bulun
muş ve gerçeklere uygun düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, bütün hususiyetlerini 
kısaca arz etmiş olduğum bu durum muvace-*, 
hesinde eğer meseleyi gayri mahdut ve hudut
suz bir şekilde ele alacak olursak, iştirakçi ol
sun, olmasın bunun gayesi âdeta hendesi bir 
silsile şeklinde artarak, gittikçe çoğalarak, 
emekli sandığının takatini aşması ve her kim 
mâîûî veya muhtaç durumda bulunursa onla
ra emekli aylığı bağlanması gibi bir emrivaki 
ile karşılaşılması, şüphesiz, tecvizi kabil olmı-
yacak bir durumdur. Memleketimizde çalışan 
herkesin millî güvenliğe kavuşturulması za
ruridir, aşikârdır. Ancak, bunların bir esasa da
yanması, bir hesaba istinat etmesi âdil ve mâ
kul ölçüler içerisinde olması zarureti de tabiî
dir. Bu itibarla komisyonumuzun ısrar etmiş ol
duğu metnin Yüce Heyetinizce de aynen tasvip 
ve kabulünü arz eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aksoley buyurunuz. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Bir 

hususu tavzih için söz aldım. Sayın sözcü arka
daşım beni mazur görsünler. Galiba iyi dinle
mediler. Ben dedim ki, ikinci ek maddedeki hü
küm yerindedir. Esasen ben o hükmü o şekil
de getirdim. Tasavvur edin ki, bir erkek çocuk 
maaştan kesilmiştir veya hiç maaş bağlanmamış
tır. Şurada bir trafik kazası geçirir, iki ayağı
nı birden kaybeder ve çahşamıyacak kadar ma
lûl bir haldedir. Muhtaçtır da. Müracaat edin
ce artık ona yardım eli uzatılmak. Ben, bu 
maksatla getirdim ve onun için, oraya, «muh
taç, çahşamıyacak kadar muhtaç ve malûl» de
dim. Onu kabul ettim. Ama, ek 1 nci madde
nin mahiyeti başka. Siz ek 1 nci maddede öyle 
insanlara elinizi uzatacaksınız ki, 2 yaşındadır, 
5 yaşındadır, 3 yaşındadır çocuk. Bir de dul 
ana vardır, ortalık yerde. Onunla, onun arasın
da fark vardır. Ve tekrar tavzih ediyorum; 
ben, getirdiğim teklifin aleyhinde bir söz söyle
medim. Aynı teklifi burada da kabul ettim. 
Şimdi, verdiğim önergede sadece ek 1 nci mad
deye «muhtaç veya malûl» kelimelerinin kon
masını rica ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Yılmaz Mete buyurunuz. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım. Şayet sayın ko
misyon sözcüsü konuşmamış olsalardı ben hu
zurunuzu tekrar işgal etmiş olmıyacaktım. As
lında sırf konuşmuş olmak için kürsüye çıktı 
kanısını uyandırmamak endişesi içerisinde bu
lunan bir arkadaşınızım. Ama, Sayın Mebrure 
Aksoley 2 noktayı çok açık olarak belirttiği hal
de, - yani şu noktaları - birisi Sayın Hüseyin 
Kalpakhoğlu'nun Hazine ile Emekli Sandığını 
birbirine karıştırması hususu. Diğeri de, anne
leri de ölmüş bulunan küçük çocukların duru
mu. Bunları belirttiği halde kıymetli komisyon 
sözcüsü arkadaşımız başka açılardan ele aldı, 
bu konuları cevaplandırmadı. Meselâ dediler 
ki; «ve» kelimesi kanunun ruh ve maksadiyle 
çelişecektir. Genellik prensiplerine aykırıdır. 
Muhterem arkadaşlarım, ben bilhassa bu nokta 
üzerinde duruyorum, işin malî yönünü hiç ince
lemedim, incelemek arzusunda değilim. Müte
hassısların yapacağı bir konudur. Bunlar ayrı 

ayrı belirtilir. Ben, hukuk açısından meseleyi 
ele alıyorum. Kanunun tedvin maksadı nedir, 
ele alıyorum. Muhterem arkadaşlarım, geçen 
defaki konuşmamda arz etmiştim. Aslında, na-
sılki bir şahsın, bir müessesenin yanına şoför 
olarak giren bir kimse ilk günü bir kaza işlediği 
bir kazaya mâruz kaldığı takdirde ilgili sosyal 
müesseseler veya Devlet tarafından ömrünün 
sonuna kadar bakıldığı - bu dünyanın birçok 
ülkelerinde mevcut ise benim ülkemde de bu ol
mak - 3 sene, 5 sene, 50 sene değil. Bir insanın 
ilk vazifeye başladığı an, akdi imzaladığı an 
Devletin himayesine girmiş olması lâzımdır, ide
al budur, ama, gelirlerimizin darlığından biz 
bu yola doğru gitmemekteyiz. Bu kanunun ge
tiriliş maksadı nedir arkadaşlarım. 15 seneyi 
doldurmamış memurlardan - Emekli Sandığın
dan olduğu için söylüyorum, - Emekli Sandığı
na tabi kimselerden 15 seneyi doldurmadan ön
ce ölenlerin hiç olmazsa 5 seneden sonra, 5 se
neden fazla hizmet etmiş kimselerin eş ve ço
cuklarının 15 seneyi dolduranlar gibi hak sa
hibi olmalarını temin değil midir? Niçin aykı
rılık getiriyoruz. Komisyon buna bir cevap ve
rebilir mi? 15 seneyi dolduran, 25 seneyi dol
duran kimselerin tabi olduğu rejimden bura
da bir aykırılık getiriyoruz. Neye? Orada nasıl 
ki çocukları muhtaç ise, buna müstahak ise, bu
rada da müstahak olması lâzımdır. Malî külfe
ti... O zaman kanunun tümden aleyhinde bulun
sunlar. 

Sayın komisyon sözcüsü; «Kanunun ruh ve 
maksadiyle çelişir.» dedi. Bilâkis «ve» kelime
si çelişmektedir. Bu kanun, tedvin maksadına 
aykırıdır. Bu hususları arz etmek için tekrar 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bir noktayı 
daha komisyondan sorarım : Karısı ölmüş ve 
memuriyete başladıktan 12 - 13 sene sonra ken
disi vefat etmiş bir Emekli Sandığı mensubu
nun 2 ve 4 yaşındaki çocuğu olamaz. Karısı 
ölmüş diye belirtiyorum. Bunların durumu ne 
olacaktır? 

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde birçok kim
selerin, pek çok insanların, milyonlarca insan
ların hakları teminat altında değilken, bir kıs
mını teminat altına almak için yapılan her te
şebbüsü desteklememiz gerekir kanısındayım. 
Hiç olmazsa bahsettiğim iki tane çocuğu sokak
ta süründürmekten kurtaralım. Suiistimal ol-
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mıyacaktır, demiyorum, Emekli Sandığına biraz 
külfet yüklemiyecektir, demiyorum. Biz bun
dan bahsetmiyoruz ki, elbette olacak, bunlar. 

Tütün ikramiyesi dağıtılıyor, arkadaşlarım, 
biliyorsunuz. İstiklâl Harbinde şehidolanların 
yetimlerine Tütün ikramiyesi dağıtılıyor, sa
katlara, malûllere Tütün ikramiyesi dağıtılır. 
Suiistimal olmuyor mu arkadaşlarım? («Hem 
de nasıl» sesleri) Ben kaymakamlık yaptım, 
onun için biliyorum, arz edeyim. Evli olduğu 
halde, İstiklâl Harbinden bu yana evli oldu
ğu halde, çocukları mevcudolduğu halde, nü
fus kaydında kayıtları bulunmıyan pek çok 
insanlar yaşıyor, bu yüzden sırf Türkiye'de. 
Hattâ ve hattâ arada sırada meydana çıkar, 
ölü kimselere, başkası götürülmek suretiyle, 
Tütün ikramiyesi verildiği vâkidir. Ama, bu, 
1 - 3 - 5 dir. Böyle oluyor diye Tütün ikrami
yesini kaldırıyor muyuz? Benim buna da man
tığım yatmadı. «Suiistimal olabilir, birtakım 
sakıncaları vardır ve öyle ise bunu kabul et-
miyelim.» Olmaz arkadaşlar. Eğer «veya» 
kelimesinin uymadığını beyan etseler, ben aksi 
kanaatteyim, hukuk mantığı açısından beni 
ikna edebilirlerse teklifimden vazgeçerim. 2 ve 
4 yaşındaki iki çocuğun sokakta kaldığı tak
dirde bir müessese tarafından himaye edilebi
leceği hususunda beni ikna edebilirlerse yine 
vazgeçerim. Ama, diyeneceksiniz ki, bunlar 
biraz da inanış meselesi, kanaat meselesi. Ben
den sonra buraya çıkar bir arkadaşım, aynen, 
«Senin sözlerinin hepsi yanlıştır» diyebilir. Bir 
tartı yok ki, tartalım. Eğer vicdanlarınızda 
fikirlerimin mâkesini bulabilirsem kendimi ko
nuşmamda muvaffak olmuş sayarım. Yoksa, 
sırf konuşmuş olmak için buraya çıkmak hiç
bir anlam taşımaz. 

Yalnız, bir takrir vereceğim, daha evvel bir 
takrir mevcut idi, o geri alınınca benim ko
nuşmamın mesnedi ortadan kalkmış oluyor. 
Bu hususta bir takrir vereceğim; «veya» ke
limesinin konulması için, yani, Millet Mecli
sinde kabul olunan metnin aynen burada da 
kabul olunması için. 

Desteklemenizi istirham eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem Hükümet, söz isti
yorsunuz, değil mi efendim? Muhterem sena
törler, bir yeterlik önergesi var. Yalnız, söz 
istiyen başka üye bulunmadığı için yeterlik 
önergesini oya vaz'etmiyorum. Ancak, Hükü
met konuştuktan sonra sayın üyeler söz alacak 
olurlarsa bu takdirde Hükümetten sonra ye
terlik önergesini oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Hükümet, 20 kişi konuştu, Hükümet 
2 defa konuştu, 4 defa da sayın komisyon ko
nuştu. inşallah son olur, efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, gayet kısa 
olarak mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem senatörler, bu kürsüde konuşan 
arkadaşlarımızın «veya» tâbirini müdafaa eden
leri bir hamiyet hissi içerisinde hareket etmiş
lerdir. Hamiyet hissi, hamiyet sahibi olmak 
iyi bir şeydir ve mürüvvetin de endazesi yok
tur. Hepimiz muhtaç vatandaşlarımıza ve onla
rın çocuklarına yardım elimizi elbette ki uzat
mak isteriz. Yalnız, şimdi, Emekli Sandığı Ka
nunu ile kabul edilmiş olan birtakım prensip
leri altüst edecek bir hüküm karşısında ve bu 
hükmün nerelere kadar gideceğini de bileme
mek gibi bir müphemiyet içerisinde «veya» 
tâbirini müdafaa etmiye imkân yoktur. 

Sayın senatörlerden bir kısmı belirli bir mi
sal verdiler, dediler ki, «beş sene hizmeti olan, 
beş senesini doldurmuş bulunan ve vefat etti
ği zaman 2 - 3 yaşında çocuk bırakan memu
run çocukları ne olacaktır?» Bu, tabiî, bilhas
sa seçilımiiş bir misaldir. Maddeye bakılacak 
olursa maddede yaş kaydı yoktur. 5 senesini 
doldurmuş bulunan 30 yaşında bir erkek evlâ
dı olan, güçlü, kuvvetli bir erkek evlâdı bulu
nan ve fakat muhtaç durumda olan bu çocuğa 
da ilânıihaye maaş bağlanacak mıdır diye sordu
ğum zaman eğer, «veya» tâbiri kabul edilecek 
olunsa, bövle bir kimseye de maaş bağlanacak
tır, güçlü kuvvetli ve muhtaç ise, maaş bağla
nacaktır. 

Peki, bir şey daha soracağım, sıhhatli, güçlü, 
kuvvetli: bir erkek.. Bu madde eğer «veya» ile 
kanunlaşacak olursa muhtaç dîye buna da maaş 
bağlanacaktır. Ayrıca, hamiyet hislerimizi biraz 
daha öteye götürecek olursak, memleketlimizde 
muhtaç durumda olan kimseler sadece 5 yılını 
doldurmuş memurların ahfadı mıdır? Başka 
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muhtacolan kimseler yok mudur? 4 yıllık me
murların muhtacolacak çocukları yok mudur? 
Memuriyetle İlgisi olımıyan kimselerin ve fakat 
vakitsiz vefat etamiş kimselerin arkalarında bı
raktıkları muhtaç kimseler yok mudur? Bunlar 
da Emekli Sandığından maaş alsınlar veya bir 
sosyal sigorta kurumundan maaş alsınlar. 

Bir muhterem arkadaşım, bunun portesinin 
300 milyon lira olacağını ifade ettiler. Bunun 
portesinin ne olacağı belli değil, muhterem se
natörler. Bu, 300 mü, 500 mü olur, nereye kadar 
gider, belli değil. Hepimiz arzu ederiz, muhtaç 
durumda olan memur çocuklarına elimizi uzat
mayı. Ama; bu, Emekli Sandığının imkânlariyle 
mahduttur. «Emekli Sandığının Hazine ile ilgi
si yoktur» dediler. 5434 sayılı Kanun çıkmış, 
Emekli Sandığına bâzı külfetler yüklemiş. Bir 
gün, Emekli Sandığı bu kamum ile kendisine 
tevdi edilen vazifeleri, yerine getiremeyecek du
ruma düştüğü zaman, malî bünyesi zaıfa uğra
dığı zaman nereye müracaat edecektir? Hazine
ye müracaat edecektir, şüphesiz «6741 sayılı bir 
Kanun vardır. Bu kanunla asgari 5 yıl emek
liliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle teda
visi gayriimümlkün bir maluliyete duçar olup, 
her hangi bir şekilde kazancı ve başkasının yar
dımı olmaksızın idamei hayat imkânı kalmıyan 
âdi mâlûlleTte, 15 yıl fiilî hizmeti bulunan malûl
ler gibi, aylık bağlanır» demiştir. Çocukları is
tisna etmiştir. Muhtaçlığı ve mâlü'lüğü avnı an
da nazarı itibara alınacak bir ölçü olarak kabul 
etmiştir. 

Biz, şimdi bunu biraz daha genişletiyoruz, 
bu kabîl kimıselerin çocuklarına da maaş bağlı
yoruz. Hangi çocuklarına? Malûl ve muhtaç 
çocuklarına maaş ba^lıvoruz, aynı prensipten 
har^e*. edenpJk. Emekli Sandığı Kanununun 
muhtelif hükümlerinde vaz'edilmiş olan prensip
leri «veva» yi kabul ettiğimiz takdirde zedele
miş. avrıc9 bu kanunun fr'^brri ile ahenklü hü
kümler vaz'eden bir manzume olmaktan çıkma
sına sebebolrmuş bir duruma gideriz. 

Bu balkımdan «veva» nm değil, maddenin 
«ve» edatı ile kanunlaşmasına taraftarız. 

Sayalarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Maddeler üzerinde söz istiyen sayın üye? 

Yok. Maddeler üzerinde önergeler var, okutuyo
rum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 

5434 sayılı Kanuna maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinde Millet Meclisinde ka
bul olunan metnin aynen kabul edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adana 

Muslhitıtin Yılmaz Mete 

Başkanlığa 

Ek madde 1 deki metnin «malûl veya muh
taç» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, aykırılık 
-ırasına göre Sayın Yılmaz Mete'nin takririni 
aylarınıza arz edeceğim. Takrir üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
^abul edilmemiştir, efendim. 

Sajan Aksoley'in takririni okutuyorum, efen
dim. 

(istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in önergesi 
lekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
vın üye?... Yok. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir efendim. 

Geçici ikinci madde teklifi vardır, okutuyo
rum efendim. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1273 sıra numarasmdaki 

v.aytılı 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
ile ilgili kanun teklifine aşağıdaki geçici mad
denin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Geçici madde 2. — Halen Cumhuriyet Sena-
+osu üyesi ve milletvekili olup da 9 . 6 .1952 gün 
ve 5951 sayılı Kanunla tanınan süre içinde mü
racaat edememiş bulunanlar için bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden altı 
aylık süre tanınmıştır. 

BAŞKAN — Teklif üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Ucuzal takririnizi izah sadedin
de, buyurunuz efendim. 
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ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, takririmde arz 
ettiğim gibi hiçbir malî külfet getirmiyen bir 
geçici ikinci maddenin bu tasarıya eklenmesini 
teklif ediyorum. Teklifimin sebebi şu: Evvel
ce Emekli Sandığı ile münasebeti olan ve bilâ-
hara, her hangi bir sebeple, kesilip de milletve
kili ve senatör olarak seçilip Yüce Meclise ge
len arkadaşlarımıza, hepimizin yaptığı gibi, al!"i 
aylık süre içerisinde emeklilik muamelesine tabi 
tutulması için müracaat etme yetkisini kanun 
vermektedir. Fakat bir kısım arkadaşlarımız 
kanunun tâyin ettiği bu altı aylık müddet içe
risinde Emekli Sandığına müracaat ederek emek
lilik işlemine yeniden tabi tutulma isteğinde 
bulunmıyarak bu altı aylık süreyi geçirmiş. 
Şimdi, bendeniz bu kabîl, sadece süre içerisinde 
müracaat etmeme sebebiyle, hakkı zayi olmuş bir 
kısım arkadaşlarımıza yeni bir imkân vermenizi 
istirham ederek bu ek geçici ikinci maddeyi tek
lif ediyorum. Kabul buyurmanızı istirham ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Melen buyurunuz efendim. Lehte ve 

aleyhte birer sayın üyeye söz verebileceğim, Sa
yın Melen, lehte mi, aleyhte mi efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Aleyhte efendim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ucuzal'm öner
gesiyle ileri sürülmüş olan metin, esas itibariyle, 
yerindedir. Bu teklife bir diyeceğim yoktur. 
Ancak, bu müzakere ettiğimiz tasarı, mevzuu ile 
ilgili bir teklif değildir. Büsbütün ayrı bir mev
zua taallûk ediyor. Emekli Sandığı Kanunu da 
filvaki bir tadildir ama, ayrı bir mevzua taal
lûk ettiği için yeni bir kanun teklifi getirmek 
lâzımdır. Yoksa müzakere edilmiş, Meclisten 
geçmiş olan bir teklife bunun burada eklenmesi, 
sanıyorum ki, bizim içtüzüğümüz hükmüne ta
mamen aykırı olur, hattâ Anayasa ile dahi bağ
daşması mümkün değil. Zira biz Meclisten ge
len teklifleri müzakere edebiliriz. Yeni bir mev
zu ortaya atılınca yeni bir kanun teklifi halin
deki bir şeyi mevcut kanunlardan birisine ek
lemeye yetkimiz olmadığı kanısındayım. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Teklif aley
hinde konuşma yapılmıştır. Sayın, Komisyon ne 
görüşmek istiyorsunuz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
görüşülmekte olan kanunla ilgili bir husus için 
yeni bir hüküm getiriliyor, Komisyona söz verir
siniz diye bekliyorum. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, şimdi sora
cağım. Ek teklife rıza gösterip göstermediğiniz 
hususunu soracağım efendim. 

Sayın Komisyon, teklif hakkında ne düşünü
yorsunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmamanızın esbabı mucibe-
sini de izah etmek istiyor musunuz efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım, Sayın Ucuzal tarafından takdim edilmiş bu
lunan önerge, haddi zatında müracaatta gecikil
miş olan bir hususun bir müddet daha uzatılma
sını tazammun etmektedir. Esas itibariyle, böy
le bir mehlin daha verilmesi taraftarı bulun
maktayız. Fakat, şimdi müzakere etmekte bu
lunduğumuz kanunun durumu nazarı itibara 
alınırsa, Büyük Millet Meclisinden geçmiş ve 
ikinci defa müzakere edilerek metinde yapılan 
bir tashihatla alâkalıdır. Bu itibarla muhterem 
arkadaşımızın teklifinin ayrıca yeni, bir kanun 
teklifi halinde meydana getirilmesi ve derecat-
tan geçerek müzakere edilmesi icabedr. Bu gö
rüşle iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — iştirak etmiyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Arz olunan esbabı mucibe 
karsısında biz de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal'm teklifini oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Sayın 
Ucuzal'm teklifi reddedilmiştir, efendim. 

Efendim, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının 1 nci maddesini, ek 
maddel, ek madde 2 ve geçici madde olarak 
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. 2 nci madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanun teklifini tümü ile oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Değişiklik olması hasebiyle Millet Meclisine 
gönderilecektir efendim. 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet Se
natosu 1/1022) .(S. Sayısı : 1312) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 21 nci 
Birleşimde hakkında öncelik kararı almış bu
lunduğumuz ve gündemimizin öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan isler bölümünde yer al
mış bulunan T. C. Merkez Bankası kanun ta
sarısının müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Sayın Hükümet. Sayın Komisyon buradalar. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Efendim, 

dün baslıyan müzakerelerin devamı vardı, Sa
yın Başkanım evvelâ.... 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Sayın 
Atmaca, malûmulâlileri veçhile, içtüzüğün 
44 ncü maddesi gereğince gündemi Başkanlık 
Divanı hasırlar. Pazartesi günü zatiâlinizin de 
bulunduğu toplantıda gündem hazırlanmıştır. 
Çarşamba günü görüşülen husus fevkalade top
lantıdır. Fevkalade toplantıda yapılan müza
kere, bugünün normal gündemine takaddüm ede
mez. O sebepten gündemimizin münderecatı 
icabı yapılacaktır efendim. 

Muhterem senatörler, 25 nci madde müzakere 
edilmiş ve oylanmış bulunmakta idi. Şimdi 
26 nci maddeyi okuyoruz efendim. 

(1) 1312 S. Sayılı basmayazı & . 1 . 1970 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

Görev, temsil ve yetki 
Madde 26. — Başkan (Güvernör), en yük

sek icra âmiri sıfatiyle Bankayı sevk ve idare ve 
yurt içinde ve dışında temsil eder. 

Başkan (Güvernör) m yetkileri aşağıda gös
terilmiştir : 

1. Bu kanun hükümlerinin ve Banka Mecli
si tarafından alınacak kararların yürütülmesini 
sağlamak; 

2. Bu kanunla Bankaya verilen görevlerin 
ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve ge
rekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Banka 
Meclisine tekliflerde bulunmak. 

Banka Meclisi kararlarına muhalefeti halin
de Başkan (Güvernör), kararın icrasını tehir ve 
,Yiütaakıp toplantıda yeniden müzakeresini tale-
^edebilir. Acele hallerde. Banka Meclisi, Baş
kan (Güvernör) m daveti üzerine toplanarak, 
ihtilâf konusu olan işi tekrar görüşür. Başkan 
''Güvernör) ile Banka Meclisi arasında mutaba
kat hâsıl olmadığı takdirde, Maliya Bakanı ha
kemlik eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yasaklar 

Madde 27. — Başkanlık (Guvernorlük) gö
revi, özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışın
da teşriî, resmî veya özel her hangi bir görev ile 
Mrleşemez. Bundan başka Başkan (Güvernör) 
ticaretle uğraşamıyacağı gibi, bankalar ve şir
ketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile 
amacı hayır, sosyal ve eğitim işlerine yönelmiş 
vakıflardaki görevler ve kâr amacı gütmiyen 
kooperatif ortaklığı bu hüküm, dışındadır. 

Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki bakan-
lıklararası komite toplantılarında Balkan (Gü
vernör) m görev alması, birinci fıkra hükmüne 
aykırı saylımaz. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Efendim, müste
şarlar seviyesindeki komiteye gidebilir, onun 
dışındaki yani müsteşarlar seviyesinde olmıyan 
komitelere gitmesine mâni oluyoruz. Bu an
lamda mıdır? 
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BAŞKAN — Sayın Koimsyon, Saym Hükü
met, Sayın Melen'i dinlediniz, ümidederim. Ce
vap veriniz, lütfen. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, me
tinde yazılı olduğu şekildedir. Anladıkları tarz
dadır. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — 27 nei maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Geçici ayrılma, grevden af 
Madde 28. — Balkan (Guvernör) m geçici 

olarak yokluğunda kendisine, tâyin edeceği Baş
kan (Guvernör) Yardımcısı vekâlet eder. 

Başkan (Gııvernör) ancak, 27 nci maddedeki 
yasakların gerçekleşmesi ve bu kanunla kendi
sine verilen görevlerin devamlı surette ifasını 
imkânsız kılacak durumların ortaya çıkması hal
lerinde, atanmasındaki usule göre görevinden 
af olunabilir. 

Başkan (Gııvernör)'ligin boşalmasında en 
yaşlı üyenin başkanlığı altında toplanacak Ban
ka Meclisince Başkan (Guvernör) vekili olarak 
seçilecek bir Başkan (Guvernör) Yardımcısı, 
Başkanlık (Guvemörlük) g'irevini ifa eder ve 
yetkilerini kullanır. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Başkan (Guvernör) yardımcıları 

Nitelik, atanma, görev ve yasaklar 
Madde 29. — Bankanın üç Başkan (Guver

nör) Yardımcısı olup, bunlar yüksek öğrenim 
görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanların
da bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından, 
Banka Meclisinin teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulunca beş yıl süre ile atanırlar. Bu sürenin 
sonunda tekrar atanmaları caiz olduğu gibi, sü
renin bitiminden evvel aynı usulle değiştiril
meleri de mümkündür. 

27 nci maddede yazılı yasaklar, Başkan (Gu
vernör) yardımcıları hakkında da uygulanır. 

Bütün banka işlemleri, Başkan (Guvernör) 
ca yapılacak görev bölümünde kendilerine veri
len kısımların işlerinden sorumlu olmak üzere, 
bu kanun hükümleri ve ayrıca, Başkanlık (Gu

vemörlük) ça verilecek yetkiler ile yönetmelik
ler esasları dairesinde Başkan (Guvernör) yar
dımcıları tarafından yönetilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm - V 

Yönetim Komitesi 
Kuruluş, görev 

Madde 30. — Yönetim Komitesi, Başkan 
(Guvernör) m başkanlığı altında Başkan (Gu
vernör) yardımcılarından kurulur. Başkan (Gu
vernör) in başkanlık edemediği hallerde, tâyin 
edeceği Başkan (Guvernör) Yardımcısı Yönetim 
Komitesine Başkanlık eder. 

Yönetim Komitesinin görevleri aşağıda gös
terilmiştir : 

1. Başkan (Guvernör) ca lüzum görülen 
hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak 
hususları önceden inceliyerek, Banka Meclisine 
yapılacak teklifleri hazırlamak; 

2. Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine 
ilişkin yönetmelikleri hazırlamak; 

3. Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin 
kararma bırakılan hususlarda karar almak; 

4. Banka işlemlerinde koordinasyonu sağ
lamak ; 

5. Atanmaları Banka Meclisince yapılan 
personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin 
tâyin, aylıklarını tesbit, işten çıkarma ve emek
lilik gibi işlemlerini yapmak; 

Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, 
tam üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde, Başkan (Guvernör) in katıldığı 
teklif kabul edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm - VI 

Şubeler teşkilâtı 
Kuruluş, görev 

Madde 31. — Başkanın merkez ve şubeleri 
ve Banknot Matbaası Teşkilâtı ve görevleri ile 
bu şubeler ve Banknot Matbaası Yönetim komi
telerinin kuruluş ve görevleri yönetmeliklerle 
tesbit olunur, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kısım - III 
Banka personeline ait hükümler 

Personeâ statüsü 

Madde 32. — Banka personeli, Bankanın me
murları ile Banknot Matbaası işçilerinden terek-
kübeder. 

(Banka memuru) deyimi, Banka hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere, de
vamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifade 
eder. 

Banka memurlarının kurduğu ve kuracağı 
sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Personeli 
Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. 
15 . 7 . 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 20 
nci maddesindeki yasak, banka hizmetlerinde de 
uygulanır. 

Banka personeli, bu kanun ile Banka Mecli
since düzenlenecek statü hükümlerine tâbidir. 

Banka Meclisi kararı ile sözleşmeli olarak 
yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Ucuzal, buyurun efendim. 

ÖMER UÖUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, soru olarak arz ediyorum. 657 sayılı, Per
sonel Kanununun bir hükmü vardır,» Ancak, 
ihtisasına Türkiye'de imkân bulunmıyan kişile
rin istihdamı gerektiği takdirde ücretle istihda
mı mümkündür» Son fıkrada, yerli ve yabancı 
uzman çalıştırılabilir» deniyor. Bu durum, 657 
sayılı Kanuna uygun mudur? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, Mer
kez Bankası kanunu tasarısı özel bir kanundur. 
Buradaki hükümleri saklıdır. Gayet tabiî ki, 
657 sayılı Devlet Personel Kanunu umumi bir 
kanundur. Hususiyetleri icabı son fıkrada bu 
bankanın faaliyetleri dolayısiyle böyle bir hük
mün tesbit ve derpiş edilmesi uygun görülmüş
tür, arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Komisyon Söz
cüsü arkadaşımın da beyan ettiği gibi, 657 sa

yılı Kanun Devlet Personel Kanunudur. O hal
de umumi hükümler bu kanımda tesbit edilmiş
tir. Merkez Bankası Teşkilât Kanunu personel 
ücretlerini ve çalışma şartlarını korken, 657 
s ay ıh Kanun nazarı itibara alınarak, oraya ko
nacak hükümlerin o esaslara gere alınıp konul
ması gerekirdi. Yabancı uzman çalıştırılması
na bir diyeceğimiz yoktur. 657 sayılı Kanun hü
kümlerine göre ama, «yerli» kelimesi konduk
tan sonra kanun mahiyetinde olan umumi hü
kümlerin dışına çıkıldığı kanaatindeyim. Bu se
beple sorumu vaz'etmiştim. Bence girmemesi 
lâsmıdır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon buyurun. 
EÜTÖ3 VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATÂYUET (Uşak}-=- Efendim, 
Say:ıı Başkanım; birinci maddenin ikinci fıkra
sına avdet edecek olursak kabul buyuruian bu 
maddede şu hüküm tesbit edilmiştir: «Banka, 
bu kanunda sarahat bulunmıyan hallerde, özel 
hukuk hükümlerine tabidir» diye Yüce Heyeti
niz kabul buyurmuşlardı. Bu fıkra hükmü ile, 
buradaki S2 nci maddenin son fıkrasının yazıl
masını imkân verilmiş bulunmaktadır. Banka
nın hismet ve faaliyetleri, bu zarureti ve böyle 
bir hükmün tesbitine icbar etmektedir. Tekrar 
ara ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hadde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etrnlyenîer... Kabul edilmiştir. 

Ücret rejimi 
Ma ide 33. — Banka Başkan (Guvernör) ve 

Başkan (Guvernör) Yardımcılarının aylık üc
retleriyle temsil ödenekleri, Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur, 

Yönetim Komitesi Başkan ve üyelerine, şu
beler ve Bankınot Matbaası yönetim komitele
ri başkan ve üyelerine, bu görevleri dolayısiyle 
aylıklarının üçte ikisini asmamak kaydiyle ve-
riboek ek ücret, Banka Meclisince tayin olunur. 

Diğer memurların aylıkları, kendilerini ata
maya yetkili Banka Meclisi ve Merkez Yönetim 
Komitesince, yukarıki ücretler göz önünde bu
lundurulmak suretiyle tesbit olunur. Bu tesbit-
te nazara alınacak esaslar ile memurlara ait gö
rev sayahat yollukları ve sair bütün hususlar 
32 nci maddede gösterilen statüde gösterilen 
statüde belirtilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- I 
yın üye?.. Sayın Melen buyurun. 

FEEİD MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 
bu madde Guvernorler ve yardımcılarının ve 
Banka memurlarının ücret tahsisini tâyin eden 
bir maddedir. Guvernorler ve yardımcıları de
ha evvel bir başka maddede de münakaşa edil
di, orada mülâhazalarımı arz ettim, şimdi bir 
diyeceğim yok. Ancak, banka memurlarının 
umumi barem sisteminden ayrılması acaba ne 
türlü özel bir sebebe dayanıyor, Burada ban
ka memurlarının ücretleri tamamen ya İdare 
Meclisine, eğer İdare Meclisince tâyin edili
yorsa, veyahut doğrudan doğruya Umum Mü
dür ve iki yardımcısının teşkil ettiği Komiteye 
bırakılmaktadır. Bugüne kadar 3859 sayılı Ka
nuna tabi idi ve bundan sonra da 3859 E:ayılı 
Kanunun yerine kaim olacak yeni Personel Ka
nununa tabi olması gerekirken burada istisnai 
bir hükümle tamamen ayırıyoruz. Ben esası hak
kında fazla bir şey soylemiyeceğim ama bunu 
gerektiren sebep nedir, bu istisnayı yaratmamı
zın sebebi nedir? Bu zümreyi diğer bankalar
dan, Devlete ait diğer bankalar rejiminden ne
den dolayı ayırıyoruz? Bu ayırma sonunda kor
karım ki, şöyle bir şey olsun, idare Meclisi veya 
statü, yakınında olan memurların ricalarına da-
yananııyarak diğerlerine emsal olabilecek ve ile
ride diğerlerinin istirkabmı davet edebilecek 
bâzı aşırı rakamlar tesbit etsinler. Çünkü, Ma
liye Bakanlığının veya Bakanlar Kurııhmun 
tasdikine gitmiyor, doğrudan doğruya idare ku
rulu statüyü tesbit ediyor, baremini tesbit edi
yor. Tâyini yapan makam aynı zamanda tesbit 
edip veriyor. Çok liberal bir hüküm olarak 
gördüm, bu sebeple meseleyi dikkatinize arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal buyurun, 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım bendeniz de Sayın 
Melen'in fikirlerine aynen iştirak ediyorum. Ay- I 
rica bir hususu da öğrenmek istiyorum. 32 nci 
maddenin ikinci fıkrasında; Yönetim Komitesi 
Başkan ve üyelerine şubeler ve Bankınot Mat- I 
baası Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu 
görevleri dolayısiyle, aylıklarının üçte ikisini 
aşmamak kaydiyle, verilecek ek ücret, Banka 
Meclisince tâyin olunur» diye bir hüküm var. 
Yönetim Komitesi, şimdiki Umum Müdürümüz | 
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ve muavinleri, tasarıyı kabul ettiğiniz takdirde, 
Başkan, Guvernör, Başkan Yardımcısı yani Gu-
vernör yardımcıları. Gayet tabiî ki. Yönetim 
Komitesi olarak, asıl görevlerinden dolayı bir 
ücret alıyorlar. 

Şimdi, aynı arkadaşlarımız ikinci defa dö
nüyorlar, Yönetim Komitesi Üyesi, şubeler ve 
Bankınot Matbaası Yönetim Kurulu üyeleri sı-
fatiyle de maaşlarının üçte ikisi nisbetinde bir 
ücret daha alıyorlar. Bu fıkraya göre almaları 
lâsmgeliyor. 

Değerli arkadaşlarım, memuriyette bir ma
kama tâyin edilen insan, o vazifenin gerektirdi
ği hiameti muayyen müddet içerisinde yapar. 
Bu, bizim memleketimizde sabahın 9 undan ban
kalarda akşamın 6 sına kadar, Devlet dairele
rinde 5 ine kadar, yani sekiz saat olarak tâyin 
edilmiştir. Bu sekiz saatlik hizmetin karşılığın
da, her makam mevkie göre, tesbit edilmiş ücret
leri vardır. Şimdi, Yönetim Komitesinde vazife 
alan Başkan arkadaşımız aynı. zamanda bugün 
Umum Müdür, kamın kabul edildiği takdirde 
de, bu işleri yapacak Komite Başkanı. Esas va
zifesi budur. Başkanlık maaşını aldıktan sonra 
bir de Yönetim Kurulunda vazife görüyorum, 
yahut, ileriki maddelerde gelecek göreceksiniz; 
orada da ıskonto Komitesi olarak geçecekler; 
orada da vazife görenler aynı şekilde üçte iki 
ücret alacaktır. Yani Başkan olarak sekiz saa
tin dışında Komite üyesi olarak mı çalışıyorlar 
ki, iki defa ücrete istihkak kesbediliyor, yoksa 
aynı müddet zarfında bu masadan kalkıp öbür 
masaya gidip ikinci vazifeyi yapmasından do
layı ikinci bir ücret mi alıyor? Ben, bunu anlı-
yamadım. Lütfen Komisyon açıklasın efendim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş
kanım, gerek Sayın Melen ve gerekse Sayın 
Ucuzal tarafından serdedilmiş bulunan sorular, 
eski mevzuatta da aynen tatbik edilegelen hü
kümlerdir. Bu itibarla, burada çok yeni bir hü
küm getirilmemiş bulunmaktadır. Sayın Ucu-
zaî'ın «mükerreren mi ücret alınacaktır» yolun
daki sorusuna şöyle cevap arz ediyorum: Bu 
mükerrer, aynı zamanda hem burada, hem ora
da çalışıyor görünmek suretiyle, aynı zamanda 



C. Senatosu B : 23 8 . 1 . 1970 O : 1 

muhtelif iki mekânda çeşitli vazifeler görmek 
suretiyle ayrı ayrı ücretler alıyormuş şeklinde 
değil, ayrı mekânlarda, ayrı zamanlarda ve baş
ka görevleri ifa etmek suretiyle olacağını bura
daki hükümler tesbit etmiş bulunmaktadır. Da
ha ayrıntılı bilgileri Sayın Hükümet de cevap-
landıra bilecektir, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tuna buyurunuz efendim. 
Sayın Tuna ümidederim, oradaki konuşma

larınız zapa geçmez. Lütfen kürsüye buyu
run. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda bendeniz de 
bir tetkikat yaptım. Üzüntüyle ifade edeyim 
ki; yani kanunun başlangıç tarafları gayet 
güzel hazırlanmış. Elimize gelen pek çok ka-
nunlarran farklı bir çalışma var. Güzel hazır
lanmış. Fakat şu ücret mevzuu şahsan bana 
bir üşüntü mevzuu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, şu 8 - 9 yıllık tatbi
kat sırasında pak çok müesseselere, itirazımıza 
rağmen, bu haklar bırakılmış. Meselâ de'dik 
ki: «Efendim hastanelerde alınacak ücretler yö
netmelikle tesbit olunsun ve Full-Time den top
lanacak paralar doktorlara verilsin.» Biraz son
ra bir tatbikatına baktık. 30 bin, 35 bin lira
ya yakm; Şu Full-Time tatbikatında saat 3 ten, 
4 ten sonra çalışan profesörlerin 34 veya 35 
bin liraya yakın maaşlar aldığını da müşahede 
ettik, Ben bir üşüntü mevzuu olduğu için bi
raz sadetten ayrılacağım, hoş görülmesini rica 
eliyorum. Sendikalar kuruldu. Arkadaşlar sn 
sendikacıların maaşlarını tesbit edelim. Demi
yoruz ki; 300 lira olsun, 400 lira olsun. Ama 
şöyle bir Devlet memuru maaşına filân bir kıs: 
tas mıstas bir şey olsun, dedik. Bunlar müna
kaşa mevzuu. Maalesef yine bir el tutuldu 
reddodildi, gitti efendim. «Koskoca teşekkül
dür. Kendi ücretini kendi tâyin eder» dendi. 
Bugün duyuyoruz, bir vakıa olarak biliyoruz. 
Devletin şu kadar kıymetli memurları filân yer
lerde çırpınmakta iken, o kısma 10 bin lira, 15 
bin lira maaş alan kimselerin geldiğini işitmek-
teyk. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bu ücret öy
le bir mesele ki; bunu sağından solundan dört 
başı mamur bağlamazsan, bir uç alıp gidiyor. 
Gidiyor bu... Bir ferahlı zamanı oluyor, fe-

rahsız zamanı oluyor, kıvamını buluyor. Eşref 
saatini buluyor. Bu iş çığırından çıkıyor. Şu
rayı da ifade edeyim: Zaten Meclislerin, ta
rih içerisinde, kurulmasının anasebep ve hik
meti de Devlet parasını idare etmek içindir... 
Para için Meclis kurulmuştur arkadaşlar. Yani 
bugün şurada bir Türkiye Cumhuriyet Senato
su varsa, bunun mebdeini, menşeini araştır
dığımız /aman, Devletin parası muvazenesiz 
gitmesin, yerine sarf olsun, içindir. Meclislerin 
kurulmasının anagayesi de budur. 

Şimdi, buraya geliyoruz. Koca bir Meclis
ten geçmiş, orada değişiklikler olmuş, bizim ko
misyona gelmiş. Komisyondan geçmiş. Umumî 
Heyete gelmiş, müzakerede elimize alıyoruz. 
Efendim, bir yeni kanun ki; hiçbir tarafla bağ
lılığını bırakmamış. Bareme ini tabi? Değil. Bu 
ücretler, neye göre tesbit oflunur? E, ne yapı
lır? Bu müessesenin hizmetiyle mütenasip bir 
ücret verilir. Doğru. Bu kadar adaletli bir ana-
fikir olamaz. Hakikaten Merkez Bankamız di
ğer emsali müesseseler nezdinde farklı hizmet 
gören, korunmaya lâyık olan kıymetli eleman
lar tedariki için fazla para verip çalıştırması 
lâzımgellen bir müessese. Hiç itirazım yok. Ama, 
bunun bir ölçüsünün olmasını da vicdanım is
tiyor. Bir tarafından bir bağ olmalı. Eeyeti Ve-
kiieye devir ettik. Arkadaşlar, bu sözlerimin 
samimiyetle karşılanmasını rica ediyorum: He
yeti Vekile hergiin toplantı halinde, gelen sa
tırları birer birer okuyan, üfliyen bu şekilde me
sai gösteren bir müessese değiü. Bir bakanlık 
hazırlar, gelir evrak; onda alâkalı Bakanın im
zası var mı? Diğer taraftan da bu çıkar. Kanunu 
kimin yaptığı, kimlerin tatbik edeceği belli GU 
maz. O balamdan para üzerinde hassas davran
mamız lâzımgeîdiği kanaatindeyim. Dikkat edi
yorum; şu 8 - 9 yıl içerisinde gelen kanunlar 
da «2490 sayılı Kanuna tâbi değildir» Bir teş
kilât kanunu ilk defa gettmiyor ki, buraya. «2490 
sayılı Kanuna tabi değil» iyi, oradan çıktık. 
«Bir de bareme tabi değil» bu, yani başladı 
arkadaşlar. Aman arkadaşlarım, şu personel 
keşmekeşi bir belâ halini almış. Şimdi, yeni 
bir sistem daha çıkarıyoruz. Vaktiyle işte, 3656 
var, 3859 var. Devletin kanunla kurduğu bir 
müessese var. Bunların bir kanun nizamı, bir. 
birlerine bağlanmak suretiyle, bir üst sınıflan-. 
ması var. Şimdi, yeni bir sisteme gidiyoruz. 
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Diyoruz ki; bu müessesenin kıymeti büyük.. 
Doğru. Kıymeti küçük olan müessese mi var? 
Hakikaten Devletin iktisadi hayatını elinde 
tutacak bir müessese, kıymetli elemanlara ihti
yaç var, Farklı maaş almaları doğru, lâzım. 
Fakat ucunu bir tarafa bağlamaz, objektif kıs
taslar koymazsak, çığırından çıkmaktadır. Ge
çen gün de bir arkadaşım konuştu; Plânlama 
Dairesi için bu söylendi, bu esas kabul edildi. 
Şimdi bakıyoruz; Merkez Bankası da ona kay
mış. Her türlü baremin dışında, o baştaki me
murlar için kayıt konmuş, buradaki madde tali 
memurlarla ilgili, tâli personel için de hiçbir 
kayda tabi olmadan, kendi Meclisi idaresinin, 
kendi organlarının tesbit ettiği bir maaş ala
cak. Arkadaşlar, bu kabîl ferah maddeler iyi ne 
'tice vermiyor. Şurada, başkanları için bir He
yeti Vekile kararı konmuş; «Heyeti Vekile tes
bit etsin», deniyor. Aşağı taraftaki memurlar 
için, diğer personel için hiçbir kayıt yok kendi 
dairesi, bünyesi içerisinde, yukardaki ücretler 
nazarı itibara alınmış olması dolayısiyle ondan 
biraz aşağı olacağı anlaşılıyor. Fakat serbest 
tâyin etmek tehlikesi bulunuyor. Aşağı - yu
karı bu kabîl kanunların da en ruhlu madde
leri bunlar oluyor. Sayın Madıiye Bakanımızın bu 
kanunun hazırlanması sırasında vazife başında 
olduğunu zannetmiyorum. Bizim anlıyabildiği-
miz bu. Hakikatten bu iş, bir Heyeti Vekile tak
diriyle her hangi bir objektif kıstas olmadan 
böyle bırakılıyor. Diğer tâli memurlar büsbütün 
bu işlerin de dışında bırakılmak suretiyle yeni 
l ir memur kanunu da koyuyoruz. Devletin mü
essesesidir. Anonim şirket de olsa bir Devlet me
muru olduğu, bir Devlet memurunun istihdamı 
için şu ücretlerin verildiği bir vakıa. Mahiyeti 
anonim şirket olabilir, sermayesi Devletindir, 
Kamu hizmeti görür. Binaenaleyh diğer hususi 
şahısların anonim şirketi gibi mütalâa edilme
si mümkün değil. Bizim bilmediğimiz objektif 
kıstaslar var mı? Biz hergün için Maliye ille 
meşgul olan kimseler değiliz. Yoksa bu, haki
katen muallâkta mı kalıyor? Bu yeni bir sis
tem mi? Bütün Devlet daireleri buna doğru gi
derse, yarın Ziraat Bankası, Halk Bankası, 
Emlâk Kredi Bankası gibi devletin bankaları, 
onlar da: «bizde böyle serbest, bareımlli bir ka
nun isteniz» derlerse nasıl bir durumla karşıla
şırız? Onları reddedersek; «dün filânın bizden 
farkı ne idi? Bizim tâli memurlarımızı reddet-
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tin ama, hiç olmazsa yukardaki memurları red
detmeyin» derlerse nasıl bir cevap vereceğiz? 
Üzüntüdeyim. Bu kanunun diğer kısımları gü
zel hazırlanmış olanakla beraber, bu barem kıs
mında, üzerime aldığım Devlet parasının hüsnü 
istimali hususunda vazifemi yapamamanın üzün
tüsü içindeyim. 

Sayın Bakanımız yahut Komisyonunuz bizi 
şu üzüntüden kurtarırsa minnettarlığımı arz 
edeceğim ve oyumu da ferahlıkla kullanacağım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Saym Hazer, 
buyurunuz. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bir kanunla bir kamu şirketi kurulu
yor, tamamiyle süijenerist bir tip, kendine mah
sus hükümleri var, yetkileri var. Fakat bu ken
dine mahsus olan yetkileri, demin Sayın Tuna'-
nm işaret ettiği istikamette, yeni bir esasa bağ
lamak istiyor. Bir başka nokta daha dikkati
mi çekti, 32 nci maddede maalesef kabul etmi
şiz. Banka idare Kurulunca bir statü yapılacak, 
bankanın diğer personelinin ayhkları bu statü 
ile tanzim edilecek. «Statü» Yüksek Heyetçe de 
malûm olduğu üzere, geniş anlamlı bir ifadedir, 
bir terimdir, bir deyimdir, bir ekspozisyon 
(exposition) dur. Bizim hukukta kanun, tüzük, 
yönetmelik, toptan bir statüyü ifade eder. Bir 
heyetin, bir idare meclisinin çıkardığı bir yö
netmelik olabilir. Bir talimatname olabilir. 
Ama, bir «statü» diye tavsif olunamaz. Zannedi -
yorum, bizim hukukta, benim bildiğim kadar, 
«statü» bu kadar dar ve özel maksatta kulla
nılmamıştır. Bunun adı eğer yönetmelik ola
caksa, yönetmelik olarak değiştirilsin, tüzük ola
caksa tüzük olarak değiştirilsin, «İdare Mecli
since hazırlanacak statü» diye bahsediliyor. 

«Statü» gerçi bir anlamda bunu da kavrar 
ama diğer kanunlarımızda böyle bir maksadı 
ifade eden kanunları düzenleyici hükümlere 
«statü» denmiyor. Bu da Devlet tarafından ku
rulan bir banka olduğuna göre, diğer kanunlar
la paralel bir istikamette yürümesi lâzımgelir. 
- Demin Tuna arkadaşımın temas ettiği husus
lara ben de dokunmak isterdim ama tekrar ol
masın diye geçiyorum - Madem M, Devlet Per
sonel Kanununu bâzı sebeplerle prensibolarak 
kabul ediyoruz. Aylıklarda da bir prensibi, bir 
esası kabul etmeliyiz. Yani, ya iktisadi Devlet 
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Teşekküllerine mahsus olan hükümleri esas al-
nıalıyıs, veya Devlet personeline ait hükümleri 
esas alarak istisnaları ilâve etmeliyiz. Yani di
yelim ki, Devlet personeline tanınan haklardan 
başka şunlar da tanınabilir. Çünkü, bankanın 
özelliği vardır, özel bâzı haklar da tanınabilir. 
Ama, temel prensiplerde, ister istemez, umumi 
esaslara, memlekette cari usullere uymak mec
buriyeti vardır. Sadece bu banka için bir özel 
sistem ihdas edersek, mevzuat saten karışık, bil
hassa bu teadül bakımından, karma karışıktır. 
Bir de bu bakımdan karıştırmakta fayda mülâ
haza etmiyorum. Sayın Tuna'nm ifade ettikleri 
hususta ben de arz ettiğim noktada Komisyon
dan izahat rica ediyorum. Teşekkür ederim, 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon müsaade eder 
misiniz? Sayın Altan'dan sonra konuşunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarını, Türkiye'de kamu personelinin üc
ret politikası şimdiye kadar bir keşmekeş içinde 
gelmiş ve bugün de personelin en çok şikâyet 
ettiği mevzu bu olmaktadır. Bunun sebebi; dai
ma şu veya bu mütalâalarla buraya münferit 
kanunlar getirerek o müessesenin durumunu, 
müesseseye mensup insanların gördüğü vazife
nin kutsiyetini ve saireyi öne sürerek, daima bir 
nevi imtiyaz mahiyetinde o hizmete haklar tanı
dık ve dolayısiyle her hizmet kendi çapında bu 
memleket için lâzım olduğu halde aynı evsafta 
insanlar arasında ücret politikasında bir eşitsiz
lik yarattık. Bugün bir kanun getiriyoruz bu 
kanunda da buna benzer hükümler koyuyoruz 
ve bunlar, ileride personel rejiminin tam mâna
sı ile malî yönden bütün memurlara ve diğer ça
lışanlara şümullü bir hüküm getirmesi halinde, 
müktesep hak olacaktır. 

Biz koskoca Parlâmentonun kendisine ait 
ücretleri bile 82 nci madde ile tavan ve taban 
şeklinde, Memurin Kanununa atıflar yaparak, 
tahdidetmişiz. özerk bir müessese olan Üniversi
te de Üniversite hocalarına verilecek ücretler 
ve tazminatları burada kanunla çıkarıp mikta-
ren tesbit etmişiz. Anayasa Mahkemesi gibi de
mokratik nizamın temel unsuru olan müessese

de çalışan 15 üyenin ücretini, alacakları tazmi
natları yine ayın şekilde tavan ve tabanla tes
bit etmişiz. Ondan sonra dönüyoruz; bunun dı
şında yeni bir müesseseye Bakanlar Kurulu ka
rarı ile ücret tesbitini bırakıyoruz. Onun ışığı 
altında da yine aynı müessese mensuplarına üç
te iki gibi ek bir ücret daha tanıyoruz. Bu, be
nim anladığım mânada tamamen umumi pren
siplere aykırı ve ileride personel rejiminin malî 
hükümlerinin tatbikatında yine bir çıban başı 
çıkaracaktır. Bu balcımdan biz önerge vermiş 
bulunuyoruz. Diğer arkadaşlarınım da konuş
malarının ışığı altında Komisyonun bu maddeyi 
yeniden tedvini için geri almasını teklif ediyo-
TV.Z, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ko
misyon bir dakikanızı rica edeceğim. 59 ncu 
maddenin son fıkrası Bakanlar veya Hükümet 
adına görevlendirilen 1 nci derecede sorumlu 
daire âmirleri; Komisyon Başkan ve sözcülerin
den önce ve sıraya tabi olmaksızın söz istiye-
bilirler ve kendilerine söz verilir. Bu sebepten 
Hükümet de söz istediği için zatıâlinise Hükü
metten sonra söz vereceğim. 

Sayın Hükümet, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler, görüşülmekte olan 33 ncü madde ile 
ilgili olarak benim tesbit edebildiğim tereddüt
ler şu noktalarda toplanmıştır : 

Bunlardan birincisi; Devlet memurları Ka
nununun tesbit edeceği genel esaslar dışına mı 
çıkılıyor, veya dışına çıkılıyorsa niçin buna lü
zum görülmüştür. Bir diğeri de; bu tâyin ve tes
bit olunacak ücretlerin, maaşların ölçüsü ne ola
caktır, bu madde buna bir ölçü getirmemekte
dir. Ücret konuları gayet seyyaldir. Kanunlarla. 
bunlara bir tavan tesbit edilmediği takdirde çok 
arzu edilmiyen seviyelere çıkabilme istidadmda-
dırlar, tarzında başlıca iki tereddüt tesbit et
tim. 

Halen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
3659 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ücret 
meselesi halledilmiş bulunan bir müessesedir. 
3659 sayılı Kanun hükümleri içerisinde maaş 
alan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
nın fonksiyonlarını ifa eden memurların mesai-
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leriyle mütenasip ücret aldıklarını, zannediyo
rum ki, bilmiyen arkadaşımız yoktur. Bu 3659 
sayılı Kanunun tesbit ettiği seviyeler dar kalıp
lar haline gelmiştir, bâzı müesseseler için. Hattâ 
bütün devlet dairelerinde - 3656 sayılı Kanunu 
da hesaba katacak olursak - çalışan memurlar 
için artık bu 3656 ve 3659 sayılı kanunların tes
bit ettikleri seviyeler gayrikâfi bir duruma gir
miştir. Bu sebepledir ki, Sayın Nihat Altan ar
kadaşım haklıdır. Zaman zaman Meclislerden 
kanunlar çıkarak, her daire ve müessese kendi 
başının çaresine bakmak gibi bir duruma gir
miştir, doğru. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümleri ertelene geldiği için 
ve bu kanun hazırlandığı tarihte, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun malî hükümlerinin 
bugünden yarma ıslah edilmiş bir sekilide tat
bike konulması ihtimalleri de yakın bir ihtimal 
olarak görülmediğinden ve Merkez Bankası gibi 
bir müessesenin de 3659 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde ücret almak suretiyle çalışan bir mü
essese halinde bırakılması da tecvizolunamıya-
cağından bu kanunda özel ücretle ilgili hüküm
ler yer almıştır. Bu kanundan sonda 657 sayılı 
Kanunun malî hükümlerini düzelten kanun hu
zurlarınıza geldiği zaman görülecektir ki, mev
cut müesseseleri, daireleri muayyen prensiplere, 
muayyen sınıflara irca etmiş, oralara oturtmuş 
olacaktır. Bu arada Merkez Bankası da yerini 
bulacaktır, 657 sayılı Kanunu değiştiren kanun 
hükümleri içerisinde. Bu suretle şimdi genel 
prensipler dışına çıkmış gibi görülmesinin sebe
bi, 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin tatbik 
edilmemesi vakıası karşısında getirilen özel hü
küm dolayısiyledir. Bu hükümler, yani 657 sa
yılı Kanunun malî hükümleri, muayyen pren
sipler dâhilinde tatbike konulduğu zaman ona 
intibak edecektir. Binaenaleyh genel esasa uya
caktır. Bu suretle Sayın Melen'in tereddüdüne 
cevap vermiş oldum. 

Şimdi, Sayın Tuna'nm tereddüdüne geçiyo
rum. Sayın Tuna arkadaşımız «bunun bir ölçü
sü yoktur, göremedim. Eğer var ise bunu bil
mek isterim» diye beyanda bulundular. Kendi
leri de ifade ettiler. Bunun birinci ölçüsü şu : 
Cuvernör'ün ve yardımcılarının, yani Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasının Başkan ve yar
dımcılarının ücretleri Bakanlar Kurulunca tes
bit edilir. Bakanlar Kurulu bu ücreti teklif eder
ken vakıaya uygun, günün şartlarına uygun ve 
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görülen hizmet ile mütenasip mâkûl bir ücret 
tesbit edecektir. Binaenaleyh, banka meclisinin 
tesbit edeceği diğer memurların ücretleri için 
hareket noktası bankanın genel müdürü, guver-
nörü ve yardımcılarının mâkul bir şekilde tes
bit edilen ücretleri olacaktır, evvelâ. Yani bâzı 
hareket noktası o olacaktır. Hareket noktası o 
olduktan sonra, denebilir ki, bu ücretlere çok 
yakın, yahutta bu ücretlerin aynı ücretler, daha 
önemsiz hizmet gören memurlara banka meclisi 
tarafından verilemez mi? diye bir tereddüt hâ
sıl olabilir. Bu defa, banka meclisinin kimlerden 
torekkübettiğini ve bunu kimin seçtiğini düşün
mek lâzım. Banka meclisini umumi heyet seçi
yor. Umumi heyette Maliye Bakanlığı hâkim. 
Guvernörü de Bakanlar Kurulu tâyin ediyor. Şu 
halde Hükümetin hâkim olduğu heyetlerin mâ
kûl olmıyan, akla uygun bulunmıyan bir statü 
tanzim ederek, ücret baremi göstererek bunları 
yürürlüğe koymak istemeleri pek o kadar yakın 
bir ihtimal, derhal kabulü mümkün bir ihtimal 
değildir. Bundan başka farzedelim ki, böyle bir 
hal olsa buna müdahale edilir mi, edilemez mi? 
meselesi ortaya çıkıyor. Müdahale edersek kim 
edecek? Meselesi ortaya çıkıyor. Bilâhara 42 nci 
maddeyi müzakere buyuracaksınız. 42 nci mad
dede «Maliye Bakanı bankanın işlem ve hesap
larını teftiş ve murakabe ettirebilir. Maliye Ba
kanlığı bu hususta her nevi malûmatı bankadan 
talebedebilir.» diye bankayı Maliyenin umumi, 
mutlak, teftiş ve murakabesinde tutan bir hü
küm mevcuttur. Teftiş ve murakabe neticesinde 
muttali olunan ve doğru görülmiyen hususlar. 
Hattâ teftiş ve murakabeden önce muttali olu
nan ve doğru görülmiyen hususlar hakkında 
Maliye Bakanlığı tarafından banka guvernörü-
nün, banka Meclisinin dikkatinin çekilmesi dai
ma mümkündür. Ve bu şekilde bir dikkat çekil
dikten sonra da tâyininde, alacağı kararlarda 
Hükümetin müessir olduğu bir organın onun 
hilâfına hareket etmesi tatbikatta pek de müm
kün olmıyacak olan bir durumdur. Bu bakım
dan şahsan Sayın Tuna'nm hissetmekte olduğu 
endişeleri, Sayın Tuna'nm hissettiği derecede 
hissetmiyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Komlisyon konuşacaklar mı efendim? 
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SÜ M. FAÎK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım. Tasarının üc
ret rejimi ile alakalı 33 ncü maddesi üzerinde 
tehlikeli bir ücret statüsünün tatbik edilmesi 
ihtimalini muhtelif arkadaşlarımız dermeyan 
etmiş bulunmaktadırlar. Sayın Maliye Baka
nımız hu konuda Yüce Heyetinize gerekli açık
lamayı yapmışlar ve binaenaleyh böyle ileri, 
aşırı, fuzuli görevin icabına tevafuk etmiye-
cek tarzda bir ücret statüsünün burada tatbiik 
edilmesine imkân hâsıl olamıyacağını söylemiş
lerdir. Biliyorsunuz 657 sayılı Devlet Perso
nel Kanunu mevcuttur. Fakat bunun malî hü
kümleri muayyen bir süre için ertelenmiştir. 
Bu erteleme kalkıp, gerekli ıslahat tedbirleri 
tatbik edildiği takdirde yalnız Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankası değil diğer emsal mü
esseselerde de, memleketimizde umumi ücret 
ahengi tam mânası ile teessüs etmiş buluna
caktır. Bir kere 33 ncü madde üzerinde tama
men tenjkid edici ve ücretleri nizamsız hale 
sokucu görüşlerde bulunan arkadaşlarıma, 
sırf zabıtlara geçmesi ve tescil edilmesi bakı
mından toptan kısaca arzı cevabetmek istiyo
rum. Tasarının 33 ncü maddesinde Başkan ve 
Başkan yardımcılarının aylık ücret ve temsil 
ödeneklerinin Bakanlar Kurulu karan ile tes-
bit olunması, diğer personelin aylıklarının 
ise kendilerini otamaya yetkili banka merci
lerince, Balkanlar Kurulunca tesbit olunan ücret 
esasları göz önünde bulundurulmak suretiyle î 
tâyin olunacağı açıkça hükme bağlanmış bulun
maktadır. Halen Merkez Bankası 7244 sayılı ! 
Kanun çerçevesinde mensuplarına maaş ve üc- i 
ret veren bir müessesedir. Bu kanuna göre j 
banka vazifeye ilk başlıyan bir üniversite mezu- j 
nuna, vasıfları ne olursa olsun, ancak 600 - 700 I 
lira ücret verebilmektedir. («Kaç, kaç» sesleri) j 
600 - 700 lira. Halbuki Merkez Bankasının | 
fonksiyonu mensuplarında üç ayrı esas, ihtisası I 
gerektiren hususiyet arz etmektedir. Bunlar | 
şunlardır. I 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Primler ne | 
oluyor?.. | 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAÎK ATAYURT (Devamla) — Evvelemir
de banka emisyon müessesesi olmak itibariyle 
merkez bankacılığı yapmaktadır. Mensupları- I 

8 . 1 . 1970 O : 1 

nın özel bir ihtisas istiyen bir sahada yetişmiş 
olmaları gerekmektedir. 

İkincisi; bir Devlet dairesi gibi çalışan Mer
kez Bankasının mensuplarının Hükümetle olan 
ilişkilerinde ve Hükümetten aldığı çeşitli görev
lerin ifasında bu hizmetlerin özellikleriyle il
gili bilgileıie mücehhez olmaları da gerekmek
tedir. 

Üçüncü önemli bir nokta; Merkez Bankası 
bir banka fonksiyonunu ifa etmekte olup, men
suplarının aynı zamanda bankacılık tekniğine 
de vâkıf olmaları zarureti aşikârdır. 

Nihayet, burada beyan ve ifade ettiğimiz 
üç anavasfa inzimamen banka mensuplarının 
milletlerarası teşekkül ve yabancı bankalarla 
sıkı ilişkileri dolayısiyle yabancı dil bilmeleri de 
gerekmektedir. 

Halbuki bu vasıfları taşıyan bir üniversite 
mezununa verilebilecek 600 - 700 liralık âzami 
ücret tatminkâr olmaktan uzaktır. 

Bu sebeple Merkez Bankası mütehassıs ele
manlarını zaman zaman kaybedebilmekte ve 
başka sektörlere kaymasını önliyememekte ve 
vasıflı elemanları gerektiği ölçüde bankaya 
celbedememektedir, 

Diğer taraftan, bu tasarı ile Merkez Ban
kasına birtakım yeni görev ve yetkiler de ver
miş bulunmaktasınız. Çünkü, bundan evvel 
kabul ettiğinimiz maddelerde bu tamamen ka
bul edilmiş durumdadır. Bu görev ilerin hakkiyle 
ve ehliyetle yerine getirilebilmesi meslekî fonk
siyonu baiz, para ve krödi arasındaki müna
sebetlerin mütehassıs, kalifiye elemanlar istih
dam etmek suretiyle düzenlenmesi, ücret bakı
mından ancak onların tatminiyle tedvir edile
bileceği noktasında temerküz etmektedir. 

Bu sebeple bankanın kendi bünyesine uy
gun, ta ki, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
malî hükümleri uygulanıncaya kadar ki saf
hada yürürlükte kalmak ve geçerli sayılmak 
kaydiyle, bir ücret rejimi ihdasını tazammun 
edsn böyle bir maddenin, geçici olması kay-
•cLiyle, şimdilik tasarıda olduğu tarzda yer al
ması zarureti tabiîdir. Zaten diğer Batı üîke-
Isrdeki bankacılıkta da ücret statülerinin ter
tip ve tanziminde aynı esaslar cari olmakta ve 
burada tesbit edilmiş olan hükümler Vakıf
lar Bankası ile, Denizcilik Bankasında da mü-
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şabih ve emsal teşkil edebilecek müeyyideleri 
taşımaktadır. 

Bu itibarla Hükümetin kontrolünde, Ba
kanlar Kurulunun tanzim edeceği bir ücret sta
tüsünü ve aynı zamanda tasarının 42 nci mad
desiyle Maliye Bakanının geniş murakabesine, 
teftişine tabi olacak bu müessesedeki bu hü
kümlerin, tekrar arz edeyim ki, 657 sayıflı Ka
nunun malî hükümleri bilfiil yerine girinceye 
kadar geçecek safhada yürürlükte kalması, ta
biîdir. Komisyonda bunun bu şekilde kabulü
nün doğru olacağı düşünülmüştür. 657 sayılı 
Kanun, memleketimizde tatbik edilecek ücret I 
sistemi ve rejimini tam mânasiyle, arkadaşla
rımızın da işaret ettiği gibi, yerine getirecektir 
ki; bu takdirde yalnız bu hükümler değil, diğer 
banka kanunlarındaki ve diğer Devlet teşekkül 
ve müesseselerindeki ücret statülerini tanzim I 
eden hükümlerde otomatikman ona uygun bu
lunmuş olacaktır. 

Bu hususları arkadaşlarımızın sorularına bir 
cevap teşjkil etmesi bakımından arz ediyorum. 
Bu bakımdan, hüsnüniyet kaidelerinin daima 
esas alınarak, tedvin edilmiş hükümlerin ona 
göre uygulanacağını her zaman kabul etmek 
iktiza eder. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Ata-

yurt. 
Bir dakika sayın Komisyon, sual soracaklar-

mış. Buyurunuz Sayın Kudret Bayhan. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Bu 657 sa
yılı Kanunun tatbikinde 33 ncü madde bir mük
tesep hak teşkil edecek mi, etmiyecsk mi? 
(«Eder» sesbri) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, cevap ve
riniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYUET (Devamla) — Efendim, 
'beyanatım gayet sarihtir, zannediyorum. 

657 sayılı Devlet Personel Kanunu ancak 
malî hükümleri ertelenmiş ve ıslâha muhtaç 
hükümlerinin yerine hangilerinin bulunması 
üzerinde çalışılmakta bulunduğu Hükümet yet
kilileri tarafından ve komisyonumuzdaki ça
lışmalarda temsilciler tarafından ifade edilmiş
tir ki, şüphesiz, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
ve Dsvlet müesseselerinin, Devlet dairelerinin 
heyeti umumiyesini kapsıyacak bir umumi I 
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tarzda memleketimizde farklı ücret tatbikatını 
önliyecek ve bir ahenk ve sistem içerisine so
kacak hükümler getirileceği ümidiyle bu tarz
da düşünülmüştür. 

Bu itibarla 657 sayılı Kanuna bağlı bir du
rumun burada düşünülmesi yerindedir, doğru
dur. O tarzda düşünmüştür, Komisyon. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — An
layamadık efendim, müktesep hak olacak mı, 
olmıyacak mı? 

BAŞKAN — Buyurunuz, sayın Komisyon. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Efendim, 
müsaade ederseniz o nokta hakkındaki maru
zatımızı da arz edeiîim. 

Müktesep haklar meselesi ayrı bir konu
dur, hukukumuzda, ücret statüsünde. Ancak, 
almakta oldukları meblâğ ile verilecek meblâğ 
arasında oturacağı pozisyon, mevkii ve görevle, 
aldıkları para arasında bir fark hâsıl olursa 
bu müktesep hakkı teşkil edebilecektir. Yok-
£a, yeni duruma göre alacakları hak, netice iti
bariyle, bir müktesep hak teşkil etmiyecektir. 
Yani, bulunulan vazifenin, oturulan mevkiin 
ve pozisyonun durumu esastır ve ona göre mük
tesep hak tâyin edilmektedir, 657 sayılı Kanu
nun hükümlerinde. Bu balamdan arkadaşları
mızın her hangi bir süre için, muvakkat bir 
müddet için bir yerde vazife ifa ederken sırf 
o vazifeye münhasır kalmak üzere, alınmakta 
oian ücretlerin o vazifede kaldığı müddet için 
şüphesiz bir müktesep hak teşkil edebilir. Ora
da alındığı takdirde bir müktesep hak teşkil 
etmemesi icabeder. Bu kanat ve mütalâadayız. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, teşekkür ede
rim. 

Sayın Topaloğlu, buyurunuz. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın, 

Başkan, değerli arkadaşlarım, ban bâzı hususla
rı açıklamak üsere düşünürken Sayın Bakan 
söz aldı, hemen hemen düşündüklerimi açıkla
mış bulunuyorlar. Ben de o sözlerine birkaç 
şey ilâve edeceğim. 

Bu kanunla memleketin en önemli müesse
selerinden birine yeni bir şekil vermek istiyo
ruz ve bundan önemli görevler bekliyoruz. 
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Eski mevzuatla bu görevin yürütülmesi, ka- 1 
naatimce, mümkün değildir. Bu müessesenin 
eğer çalışmasını, faaliyet göstermesini, doğru iş 
yapmasını istersek buna ücret vereceğiz. Çalışan 
insanları korumamız icabeder. 

Yıllardan beri tatbikatlarda, bilhassa iktisa
di Devlet Teşekküllerinde bu ücret sisteminin 
sakatlığı yüzünden memleketin çok büyük zarar
lara uğradığını müşahede eden bir arkadaşını
zım. Ücret sistemleri suiistimal edilir korkusuy
la çok kere dar çerçeveler içerisine sokulmuştur, 
fakat bu yüzden kayıplar çok büyük miktarları 
bulmuştur. Suiistimaller, kanaatimce, her yer
de olur. Eğer lâyikini ve iş yapanını tâyin eder
seniz, o insana salâhiyet verirseniz, orada işler 
doğru yolda gider. Bir insanî tarafı vardır bu 
işin. Ona dikkat edecek olursak, bu kanunun 
Personel Kanunu çıkmadığı müddetçe, hiç ol
mazsa, getireceği birtakım mahzurları ortadan 
kaldırır. Binaenaleyh bu kanunla yeni bir şe
kil verdiğimiz Merkez Bankasının kendisine, iş
lerini yönetecek bir ücret sistemi kurmak için 
de, bir salâhiyet vermemiz mecburiyeti var, ka
naatindeyim. Bu hususu açıklamak için söz al
dım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal Buyurun. 

FERİD MELEN (Van) — Türkiye Petrol
leri gibi olmasın. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Türki
ye Petrollerinin ücret sistemi.. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu bir kere daha 
mı söz almak istiyorsunuz? Sual soramaz siniz 
efendim. Sayın Melen, haksız hareket ettiniz 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 33 ncü madde üze
rinde açılan müzakere ile maddenin metni kâfi 
miktarda açıklandı. Bendeniz Sayın Maliye 
Bakanı ile Sayın Komisyon Sözcümüzü dinledim. 
Esasen huzurunuza geldiğim zaman Sayın Me

len'in söylediklerine aynen iştirak edip, onları 
tekrar etmiyeceğimi, ancak ikinci fıkradaki 
hükmün açıklanmasını talebetmiştim. Gerek 
Sayın Maliye Bakanımız, gerekse Sayın Komis
yon Sözcümüz bu ikinci fıkradaki hükme hiç 
temas etmediler. Esasen Bankanın ne vazife 
yaptığını bilen arkadaşlarız. Türkiye'de para- [ 
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nın tedavül sıhhatini koruyan, Türkiye'de ik-
sadi ve malî yönden her türlü hassasiyeti gös
teren, milyarlarca paranın tedavülünde, kredi 
imkânlarının işlemesinde bankanın büyük hiz
met yaptığını hepimiz müdrikiz. 

Şimdi, bu kadar hassas vazifenin başında 
bulunan insanlardan biz şu veya bu şekilde bir 
şeyi esirgeyecek bir düşüncenin içinde değiliz. 
Elbette ihtisas erbabına benden evvel konuşan 
arkadaşımın, bâzı suiistimaller olmuştur bun
dan zararlar doğmuştur fikrine, ben de iştirak 
ederim. Yani, bir şey verilmesin demiyorum 
ben, ihtisas erbabına hizmetinin karşılığında 
ne gerekiyorsa onu versinler. Zaten Sayın Ma
liye Bakanımızın beyanlarında zapta geçti, on
ların ücret durumlarını Bakanlar Kurulu tesbit 
edecek. Nitekim; Banka Meclisi üyelerinin üc
retini de Bakanlar Kurulu tesbit edecek. Ama, 
Banka Meclisinin dışında kalanların, Başkan 
yardımcılarının dışında kalan memurların Ban
ka Meclisinde yapılacak bir statüye göre ücret
leri tesbit edilecek denince, 42 nci maddedeki 
Maliye Bakanlığının yetkisi o zaman işle
mez, bizim endişemiz oradan geliyor. Aslında 
hizmet edenin emeğinin karşılığının verilmesi 
taraftarıyız. Ama, ben konuşmam arasında bir 
istirhamda bulundum, sual tevcih ettim, ne Sa
yın Bakan ne Sayın Sözcü o hususta bir açıkla
ma yapmadılar yani, şahsa, aynı zaman zarfın
da yaptığı hizmetten dolayı bir tek ücret veri
liyor. Bu nasıl oluyor, aydınlanmak istirha
mında bulunuyorum, dedim. Bu husus açıklan
madı. Yalnız eski 1715 ve onu takibeden kanun
larda bu tatbikat vardır, ondan dolayı bu met
ne bu husus alınmıştır, dendi. Arkadaşlar, za
ten 1715 sayılı Kanunla, ondan sonraki tadil 
kanunlarını ortadan kaldırmak için getirilen bu 
tasarının kendisine göre büyük bir espirisi var. 
Eski kanunlardaki hükümler burada tekrar edi
lecekse yeniden bir müzakereye, yeniden bir ta
sarıyı getirmeye de lüzum yok, kanaatindeyim. 
Ama, 440 sayılı Kanuna tâbi olan müesseseler 
bu sistemi tatbik ediyor denirse, tasarının sonun
da bir madde var, gerek 440, gerekse 468 sa
yılı Kanundan da Banka çıkarılmış. Bu bakım
dan bu hususun da açıklanmasını istirham 
ediyorum. Arkadaşımla birlikte verdiğim öner
ge hakkındaki düşünceme, gerek Sayın Baka
nın, gerekse sözcü arkadaşımızın açıklamasın-
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dan sonra, önergeyi geri alıyorum, arkadaşla
rım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, biraz önce verdiğim izahat içerisin
de Saym Ucuzal'ın, sorusuna da, cevap verdiği
mi zannediyorum, arkadaşım daha sarih olarak 
sorduğuna ve ısrarla sorduğuna göre arzı ceva-
betmek isterim. 

Efendim, bankanın genel müdürünün, bu
günkü genel müdürünün ve yarınki başkanının 
ve yardımcılarının normal olarak bir görevleri 
vardır. Normal olarak görevleri günlük işlerin 
intacı ve günlük dosyalar üzerinde yapacak
ları tetkikat ve kendilerine bağlı olan me
murlara verecekleri emirler ve günlük evrakı 
tetkik ve imza ederek bir sonuca bağlanması. 
Şimdi, bunun haricinde yönetim kurulu olma
nın, ayrıca yönetim kurulunu teşkil eden ze
vata tahmil ettiği vazife ve bunun neticesinde 
de onları karşı karşıya bıraktığı mesuliyet var
dır. iste bu munzam tediye, bu munzam va
zifenin ve dolayısiyle mesuliyetin karşılığıdır. 
Bu, bankanın bir nevi karar organıdır ve ban
kanın muamelelerine, anaistikametlerine yön 
verecek olan bir organdır, bu sebeple aldığı bu 
kararlar dolayısiyle, bankanın faaliyetleri şu 
veya bu istikamete gidecektir ve bundan dolayı 
da bir mesuliyet doğacaktır bu mesuliyet de bu 
yönetim komitesine aidolacaktır. 

Demek ki, günlük işlerin haricinde, bu ida-
ranin bir genel müdür muavini tasavvur buyu
runuz, genel müdürün kendisine tevdi ettiği 
seksiyondaki işleri intaç ile vazifelidir. 

Merkez Bankasının da bir çok faaliyetleri 
vardır. Meselâ; bir genel müldür muavini tasav
vur ediniz, Merkez Bankasının dış muamele
leri ile ilgili servisine bakar ve o servisin mua
melelerine bakar. Ücretini almak için o muame
lelere baikması ve o servisin işlerini zamanında 
görmesini temin etmesi ve o servisi yürütmesi 
kâfidir. Ama, yönetim kurulu üyesi olarak, 
onun munzam bir şekilde, ilâve olarak yapaca
ğı, göreceği işler vardır ve bu sebeple de de-
ruhde etmiş olacağı mesuliyet varldır. işte üçte 
iki fazla tediye, bu fazla işin munzam külfetin 

ve mesuliyetin karşılığıdır ve bugünkü kanun
da da aynı espiri içerisinde getiıilmi§ bir hü
kümdür. Zannediyorum, bu suretle sayın arka
daşımın sualine cevap vermiş oldum. 

Bir arkadaşım da «statü» kelimesinin bura
da yeri varmıdır, yönetmelik veya talimatname 
olsa olmaz mı diye bir tereddütte bulunmuştu. 
Zannediyorum, bu suali de cevapsız kaldı. Çün
kü ben inerken tekrar sordu. Statünün mânası, 
taallûk ettiği işin anahâtlarını, genel prensiple
rini g'östermesidir. AnaJhatlarını ve genel pren
siplerini gösteren belge demektir, statü. Bir 
şirketin statüsü, sözleşmesildir, anamukavelesi-
dir ve o şirketin ne işle iştigal edeceğini ve ne 
şekilde idare olunacağını gösterir, yani ana is
tikametlerini, prensiplerini tâyin eder. Burada 
da «statü» kelimesi o mânada kuUanılmıştır. 
Banka personelinin alacağı ücret rejimini gös
teren bdîjge manasınadır ve aynı ile kalmasında 
bir mahzur mütalâa etmiyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Hükümetten sonra da görüşmek istiyor mu

sunuz saym komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, ay
nen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 

33 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının, ko
nuşmaların ışığı altında, yeniden tedvini için 
komisyona iadesini arz ederiz. 

Eskişehir Çanakkale 
önler Ucuza! Nahit Altan 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Sayın Hükümet? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz 
efenim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, sayın 
hükümet, sayın komisyon önergeye katılmıyor-
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lar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 11 e karşı 22 oyla redde
dilmiştir efendim. 

33 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Personelin emekliliği 

Madde 34. — Banka mensupları ile emeklili
ğe tajbi görevlerden banka meclisine seçilenler 
hakkında, Banknot Matbaası işçileri haricol-
mak üzere, 5434 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, ban
kada görevli olanların emeklilik kesenekleri, 
5434 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan ke
seneğe esas aylıkları üzerinden kesilir. Bu gibi
lerin aylık yükselmelerinde, haklarında aynı 
kanunun 15 nci maddesinin (B) bendinin ikin
ci fıkrası hükmü uygulanır. Emekliliğe tabi gö
revlerden gelen sözleşmeli personel hakkında 
da aynı kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra atanacakların emeklilik keseneğine esas ay
lıkları, 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
(B) bendi hükmüne göre tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sır saklama ve sorumluluk 

Madde 35. — Banka mensupları, sıfat ve 
görevleri dolayısiyle bankaya veya banka ile 
münasebeti olan kişi ve kurumlara aidolmak 
üzere bildikleri sırların gizliliğine riayet eyle
mek ve bu sırları kanunen yetkili kılınan mer
cilerden gayrısma her hangi bir surette açıkla-
mamakla yükümlüdürler. 

Bu yükümlülük, bankadan ayrılmaları halin
de dahi devam eder. 

Banka mensupları, görevleri ile ilgili ola
rak bankaya verdikleri zararlardan ötürü, 
Borçlar Kanununun haksız fiil hükümlerine ta
bidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kısım - IV 

Bankanın görev ve yetkileri 

Bölüm — 1 

Bankmot ihracı 

Banknot ihracı ve tedavül mecburiyetti 
Madde 36. — a) Bankanın ihracetmiş ol

duğu ve ihracedeceği banktrıotlann tedavülü 
mecburi olup, bunlar hudutsuz ödeme kudreti
ni haizdir. 

b) Banka, 45, 46, 48, 50, 51, 52 ve 53 ncü 
maddelerde yazılı muameleler dolayısiyle ban
kmot ihracetme yetkisini haizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye .. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bankınotların değiştirilmesi 

Madde 37. — Banka, tedavülde bulunan 
bankınotları gerekli gördüğü zaman yeni emis
yonlarla değiştirebilir. 

Tedavülden çekilen eski bankınotlar, değiş
tirme işlemine başlandığı tarihten itibaren 10 
yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

Gerek değiştirme işleminin başlıyacağı ta
rih ve gerekse bu 10 yıllık süre içinde eski ban
kınotların mecburi tedavül müddeti banka mec
lisince tâyin ve keyfiyet Resmî G-azete ile ilân 
olunur. 

b) Eskimiş ve yıpranmış bankınotlar, Mali
ye Bakanlığı ile banka arasında tesbit edile
cek esaslar dâhilinde ve yönetmelikle kabul 
edilecek kabarit usulüne göre, bankaca yedek 
bankınötlarla değiştirilir. 

c) Tedavülden kaldırılan bankınötlarla, es
kimiş, yıpranmış veya kısmen zıyaa uğramış ol
ması sebepleriyle değiştirilen bankınotların ip
tal ve yok edilmesine ilişkin esaslar yönetme
likle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madenî para 

Madde 38. — Hükümetçe, Hazine hesabına 
çıkarılacak madenî paranın birim değeri ile en 
yüksek haddi özel kanunla tâyin edilir. 

152 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bölüm — II 

Türk Parasının istikrarını Korumaya ilişkin 
görev ve yetkiler 

ilân edilecek hususlar 

Madde 39. — Banka, banka meclisince za
man zaman tesbit edilecek, kendi işlemlerinde 
uygulıyacağı reeskont, ıskonto ve faiz hadleri
ni ve açık piyasa politikasının şartlarım ilân 
eder. 

Bu lıadler memleketin her tarafında aynıdır. 
Dördüncü madde gereğince tâyin olunan 

muadelet esasına göre, banka meclisince tesbit 
olunacak altın ve döviz alış ve satış fiyatları 
ile bu maddenin II numaralı paragrafının (d) 
bendinde gösterilen hususlar hakkında 22 nci 
maddenin 3 ncü bendi uyarınca alınan kararlar 
keza ilân edilir. Bu ilânlar Resmî Gazete ile 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinlde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maiddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fara-Kredi konusunda bankanın görev ve 
yetkileri 

Madde 40. — I - Banka : 
a) Dördüncü madde esaslarını göz önünde 

bulundurmak suretiyle, ekonomik amaç ve he
deflerin sağlanmasına yardımcı olacak tarzda 
kredilerinin hacım, nitelik, mahiyet ve temin 
şartlarını düzenler ve kredi sistemi içinde ge
nel likidite ihtiyacını karşılar. 

b) Ancak gerçek ticari işlere dayanan ve 
millî ekonomi ihtiyaç ve icaplarına uygun mak
satlara yarıyan faaliyetlere kredi tahsis edebi
lir. Banka, bu kredilerin, işbu maksatlara uy
gun şekilde kullanılışını ilgili bankalar nezdin-
de kontrol yetkisini haizdir. 

II - a) Kanuni karşılıklar : 
Bankaların taahhütlerine karşı bulundura

cakları umumi ıdisponibilitenin asgari oranı 
bankaca tesbit olunur. 

Bankalar yükardaki fıkra mucibince tesis 
edecekleri umumi disponibiliteden başka banka 

nezdin'de açılacak hususi bloke birer hesapta 
nakden munzam karşılık tesis etmekle mükel
leftirler. Bu munzam karşılığın, Bankalar Ka
nununun 51 nci maddesinde zikri geçen aylık 
mevduat cetvellerinde umumi mevduattan ban
kalar mevduatının tenzilinden sonra kalacak 
bakiyeye oranı memleketin umumi iktisadi du
rumu göz önünde bulundurularak zaman za
man bankaca tesbit olunur. 

Banka, kanuni karşılık ve bunlara verile
cek faiz oranlarını, bankaların taahhütlerinin 
niteliğine göre farklı nisbetlerde tesbite yetki
lidir. 

Kanuni karşılık oranlarının değiştirilmesi 
hakkındaki kadarların ne zaman yürürlüğe gire
ceği ve kapsamı bankaca tesbit olunur. 

Bankalar aylık mevduat cetvellerine göre 
bu mevduatlarında vâki artışa tekabül eden 
munzam karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerin 
verilme müddetleri içinde bankadaki hususi 
hesaba yatırmak mecburiyetindedirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, bankaya yatırı
lacak munzam karşılıkların en çok % 20 si 
bankaca tesbit, Yüksek Plânlama Kurulunca 
uygun mütalâa ve Bakanlar Kurulunca tasvi-
bedilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası zirai finansmanlarına taSt-
sis edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevdua
tın azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti 
harikaya bildirerek azalmaya tekabül eden kar
şılığın iadesini talebedebilir. Banka bu talep
leri derhal yerine getirmekle mükelleftir. Ban
ka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir 
bankanın talebi halinde, aylık mevduat cetvel--
terinin verilmesini beklemeksizin azalmaya te
kabül eden karşılığı derhal iaide eder. 

Karşılık nisıbetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin banka
daki hesaptan karşılanmaması halinde, bu fık
ra gereğince zirai finansmana tahsis edilen kar
şılıklardan iade zarureti hâsıl olduğu takdirde, 
bu tediye Hazinenin kefaleti altında Devlet Ya
tırım Bankasındaki karşılık hesabından derhal 
yapılır. 

Banka, kanunî karşılıklar için tesbit edilen 
oranlan, müddetinde tesis etmiyen bankalara, 
eksik kısım üzerinden tesbit edeceği bir nisbet, 
ta cezai faiz tahakkuk ettirir, 
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b) Fais oranları : 
Banka, ödünç para verme işlerinde ve mev

duat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz oranları ile temin edilecek sair menfaatle
rin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve 
âzami hadlerini ve mevduatta vâde müddetleri
ni tâyin ve bunların yürürlük zamanlarını tes
ti* eder. 

Yükanki (a) ve (b) fıkralarında söz konu
su kararlar, Yüksek Plânlama Kurulunun uy
gun mütalâası ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe girer. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 
Banka, kalkınma plânları ve yıllık program

ların hedeflerine uygun olarak banka plasman
ları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından 
tanzim tedbirleri ittihaz eder ve umumi kredi 
hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif 
kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itiba
riyle tevezzüü tarzını ayarlar. 

d) Diğer yetkiler : 
Banka, taksitle satış yapan kurum vs ku

ruluşların kredi şartlarını; malî kurumlarca 
yapılan yatırımların nevi ve miktarlarını ve 
verilen kredilerin şartlarım; özel sektöre men
sup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin 
miktar, faiz ve satış şartlarını tesbit edebilir. 

e) Bankaya devredilen sair görev ve yet
kiler : 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin gö
rev ve yetkileri bankaya devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu madde denebilir ki, 
bu kanunun en önemli bir maddesini teşkil et
mektedir. Kredinin bugün ekonomik hayatta 
hattâ sosyal hayatta ve millî gelirin âdil şekil
de dağılışında, dengeli kalkınmada büyük rol 
oynadığı artık anlaşılmış bir keyfiyettir. Bu 
sebeple dünyanın her yerinde kredi kontroluna 
büyük ehemmiyet verilmektedir. Bu maddede 
aşağı - yukarı kredilerin tanzimini ve kontro
lünü hükme bağhyan bir maddedir. Bu madde 
ile kredilerin hacmini, niteliğini mahiyetlerini 
ve kredi kaynaklarının teminini, bankaların dis-
ponibilitesini, bankaların munzam karşılıkları
nı, faiz oranlarını ve banka kredilerinin düzen
lenmesini tamamen Merkez Bankasına bırakmış 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu yetkilerin büyük 
bir kısmını halen Bankalar Kanunu ile kurulmuş 
olan Kredileri Tanzim Komitesi kullanmaktadır. 
Kredileri Tanzim Komitesi bu kanunla kaldırı
lınca, Kredileri Tanzim Komitesine ait yetki
lerin tamamım Merkez Bankasına vermiş olu
yoruz. Bu yerinde midir, değil midir? Bu vesile 
ile bunu incelemek, zannediyorum ki, gerekli 
bir hal almıştır. Merkez Bankası bu yetkileri 
kullanabilecek midir veyahut etkili bir şekilde 
kullanabilecek midir? Bir defa kredilerin hacmi, 
niteliği, mahiyeti ve şartlarının düzenlenmesi, 
muhterem arkadaşlar, bunlar daha çok âmme 
yetkisini kullanacak resmî teşekküllere veril
mek lâzım, benim kanaatimce. Çünkü, biraz ev
vel de arz ettiğim gibi, kredilerin tanzimi, kre
di dağıtılması bilhassa faiz nisbetleri, memleke
timizin ekonomik kalkınması ile ilgili olduğu 
kadar, sosyal gelişmesi ile de ilgili bir meseledir. 
Kalkınmanın dengeli bir suretle de gerçekleş
mesi ile de ilgili bir meseledir. Bu sebeple bu 
kadar önemli bir yetkiyi, doğrudan doğruya 
Merkez Bankasına verebilir miyiz? Merkez Ban
kası bunu kendi mesuliyeti içerisinde yüklenip 
yürütebilir mi ve Merkez Bankası bunu yürüte
mediği takdirde bunun hesabını kimden sorarız? 
Hakikaten bu madde bu mevzuları düşündür
mektedir. 

Bugün kredi azlığından şikâyet vardır. Kre
dilerin iyi dağılmadığından şikâyet vardır. Kre
dilerin zümreler hattâ boylar arasında iyi dağıl
madığından şikâyet vardır. Bâzı partiler kredi 
düzeninin bozuk olduğundan şikâyet etmekte
dirler. Bozuk kredi düzeni diye adlandırmakta
dırlar. Ama, nedense bu kanuna bu saate kadar, 
bu şekilde kredilerden şikâyet eden partiler faz
la da ilgi göstermediler. Kele Mecliste hiç gös
termemişler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Siz varsınız... 

FERİD MELEN (Devamla) — Evet, yani o 
bozuk düzeni nasıl ıslah edeceğiz, sokakta mı? 
îşte bozuk düzen bu yollarla ıslah edilir. Bozuk 
düzeni ıslah için getirilmiştir. Ve bozuk 
düzeni ıslah için getirilen bu hüküm yerinde mi
dir, değil midir? Bunun üzerinde biraz emek 
sarf etmek lâzım ki, bu tarizi bu sebeple yaptım. 
Ümidediyorum ki, arkadaşlar bundan sonra ilgi 
gösterirler. 
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MEHMET HAZER (Kars) — Teklifimiz 
var. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — G. P. 
den, sizden başka da kimse yok. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bunların bir kısmının Merkez Ban
kasına verilmesi belki mümkündür. Ama, benim 
kanaatimce, Merkez Bankasının bu hususta gö
revi, istişari olmaktan iba,ret kalmalıdır. Esas 
sorumluluğunun Maliye Bakanlığına veyahut, 
bugün sanıyorum ki; bakanlıklararası, plânla
ma içerisinde bir teşekkül kurulmuştur. Bunun 
gibi, doğrudan doğruya Hükümete bağlı bir te
şekkül olması lâzımdır. Bu sistemi, kabul etmek 
lâzımdır ki; fazla liberaldir. Halbuki biz, bu 
Merkez Bankası Kanunu ile liberal merkez ban
kacılığı sisteminden ayrılarak, plânlı bir ekono
mi içinde bulunduğumuzu dikkate alarak, Mer
kez Bankasının, plânla ahenkli bir şekilde çalış
masını dikkate alarak, biraz daha bir Devlet 
bankası haline getiriyoruz. Bir taraftan bunu, 
bünyesi itibariyle Devlet bankası haline getirir
ken, bir taraftan bir diğer madde ile, bütün kre
di müessesesinin tanzimini, kredi müessesesine 
istikamet verilmesini, faiz nispetlerinin tâyinini 
ve saireyi hepsini bu bankanın yetkisi içine so
kuyoruz. Bu bir çelişme edası taşır ve bununla 
bir çelişmeye düşmüş oluyoruz. Filvaki kanunda 
bâzı hükümler var. Bakanlar Kuruluna gide
cektir ; ama teklif yetkisi bu bankaya aittir. Bu 
banka teklif etmeden mevzuu Bakanlar Kurulu
na gidemez. Bu bankanın teklif yapması için de 
Maliye Bakanlığının zorla bu bankayı harekete 
getirmesi lâzımdır ki; bunu da icapsız bir şey 
olarak sayıyoruz. Doğrudan doğruya bu mevzu
ları teklif etmek, hazırlama yetkisi Maliye Ba
kanlığına, mesul Hükümete aidolmalı. Bunları 
hazırlamalı ve bunları hazırladıktan sonra, şüp
hesiz bankadan istişari mütalâa almalıdır. 
Ama, bunların inisiyatifini bankaya bırakırsak 
ldberal bir zihniyetle hareket etmesi tabiî olan 
Hükümete nazaran, daha tabiî olan ve memleke
tin sosyal politikasiyle kendisini Hükümet ka
dar vazifeli ve sorumlu saymaması tabiî olan 
bankanın harekete gelmesi, elbetteki, Hükümet 
kadar süratli olmaz. Bu sebepledir ki; ben bu 
hükümleri fazla liberal buluyorum ve bu hüküm
lerin iyi işlemiyeceğini sanıyorum. Bankanın 
yetkisi de yoktur. Banka, bankalar üzerinde 

kontrolünü nasıl yapacak? Teşkilâtı yoktur, et
kili olamaz. Bir esas tesbit edecek, bankalar bu
na riayet edecekler mi, etmiyecekler mi? Bunu, 
yine Maliye Bakanlığına bağlı, banka murakıp
lar heyeti yapacaktır. Banka murakıpları heyeti, 
elbette ki, Maliye Bakanlığına bağlı bir organın 
kararma daha çok bağlı kalırlar. Merkez Ban
kasının aldığı kararı aynı hassasiyetle yürüte
bilirler mi, onu bilmiyorum. Bundan dolayı bu
radaki çelişmeye dikkatinizi arz etmeyi vazife 
saydım. Ama, «bu anda bu hükümler üzerinde 
bir değişiklik teklifiniz var mı?» diye soran ar
kadaşlara, alelacele bir değişiklik teklifi hem 
mümkün değil, hem faydalı olmaz. Maliye Ba
kanı bu hususta, sanıyorum ki; bizi tenvir ede
cektir. Bu hükümler hakikaten işliyecek mi, 
iyi tatbik edilecek mi? Kredi, mevzuundaki şi
kâyetlerimizi bu mekanizma ile, bu müessese va-
sıtasiyle ortadan kaldırmaya muvaffak olacak 
mıyız? Bize ümit veriyor mu? Bu hususta bize 
bilgi verirlerse minnettar olurum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kaydettim, efendim. 

Saym Hükümet buyurun. Efendim, hak, 
muhterem Hükümetindir. Arzu ediyorlarsa şim
di konuşurlar. Tercih hakkı Hükümete aittir. 

Saym Atalay, Anayasanın 84 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrası; Heyeti Umumiyede halledilene 
kadar, umumi müzakerelerde zatıâlinize söz ve-
remiyeeeğim. Zatıâlinizin de bilgisi tahtmdadır. 
Yalnız, zatıâlinizin 40 ncı maddenin bâzı fıkra
larının değiştirilmesi hususunda önerge vermiş 
bulunuyorsunuz. Önergelerinizi izah etmek sa
dedinde zatıâlinize söz vereceğim. Şimdi henüz 
önergeleri müzakereye geçmediğimiz için müsa
ade ediniz, Sayın Hazer'e söz vermiş olayım, 
efendim. 

Saym Hazer, buyurunuz, efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka

daşlarım, çok önemli bir konu; itiraf edeyim ki, 
bu saatte konuşulacağını bilmediğim için, ben
deniz bâzı hazırlık yapmıştım ama, yanımda de
ğil. Ama, bu konuda daha evvel görüşlerimizi 
ifade etmiştik; yani Türkiye'de şikâyet konusu 
olan bir kredi düzeni, faiz hadleriyle, dağılış şe
killeriyle, işleyiş şekilleriyle bir kredi mevzuu 
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vardır. Bu, yalnız bir partinin görüşü de değil, 
Türkiye'de bundan şikâyet etmiyenler sadece 
bu karışık düzenden çok yararlananlardır. Bu
nun dışında kalan bütün kütleler, ilgililer bu 
kredi düzeninden şikâyetçidirler. Kredi düze
ni tanzim etmek aslında bir devlet görevidir. 
Devlet bu görevini, şimdiye kadr, kredileri 
tanzim komitesi adiyle bir komite vasıtasiyle 
kullanmakta idi. Fakat buna rağmen umulan 
sonuç alınmamıştı. Şimdi, bu yetkiler de Mer-

' kez Bankasına veriimektelir. Merkez Banka
sına verilmenin faydalı tarafı da var, mah
zurlu tarafı da var. Fakat asıl mühim olan; özel 

! bankaların bugün Türkiye'de hususi Serma
yeyi, küçük sermayeyi, küçük mevduatı 
sömürmesi ve kısa samanda Türkiye'de birta
kım spekülâsyonları tahrik etmesi, besiemesiy-
le meydana çıkmaktadır. Küçük tasarruflar 
belli vadeli mevduat olarak, % 2,5 la alınır, 
% 3 le alınır, nihayet % 6 ile alınır. Ticarette, 
sanayide bunlar % 22 ye, % 25 e kadar faizle 
kullanılır. Hele faizden başka adlarla yapı
lan istikrazlardan alınan karşılıkların hesa
bını, adını tesbit etmek bile mümkün değildir. 
Her bankada çeşitli yollara başvurulmakta
dır. B^sı bankalar belli bir maksat için açtık
ları kredileri evvelâ bloke etmekte, tamamının 
faizini işletmekte onu ceste ceste, kısım kı
sım tediye etmektedir. Ayrıca alman bu pa

traları, meselâ % 12 ile % 18 le verdiği para
yı % 6 ile tekrar bankaya yatırma mecburi
yetini tahmil etmektedir. Bunların hiç birisi 
defterde, kayıtta bulunamaz. Şimdi, bu kanun 
da, özel bankaların kontrolü için yıllık bi
lançolarının bankaya geleceğini 1 ay içinde 
gönderilmesi lüzumunu hüküm altına bağla
mıştır. Sadece bu bankaların kontroluna yet-
miyecektir, nitekim şimdiye kadar yetmemiş
tir, Bakanlar, bilhassa özel bankalar, türlü 
tehlikeli yollara girmiş, iflâs etmiş ve bugün 
hususi sermayenin, yani hususi mevduatın bir
takım tehlikelerle karşı karşıya gelmiş oldu
ğu bilinen gerçeklerdendir. Sayın Bakanın ve
recekleri cevap arasında meseleyi biraz tümü 
ile ele alması ricasında bulunacağım. Bundan 
evvelki 33 ncü madde bendenizin temas etti
ğim statüye verdiği cevap gibi malûmu ilâm 

, kabilinden bir cevapla değil, yani statünün ne 
mânaya geldiğini ben bilirim ama, statü bu 

kanunda özel, yeni bir terim olarak, yeni bir 
maksatla kullanılıyor. Asıl maksadının dışın
da şimdiye kadar hukukumuzda yer aldığı 
mânada kullanılmıyor. Bunun mahzurunu be
lirtmiştim. Tıpkı onun gibi bu kredilerin faiz
lerinin, faiz hadlerinin tanzimi, kredileri maksa
da göre, meselâ; bölgeler arasında denge sağ
lamak... Krediyle tanzim olunacak konulardan 
birisidir. 4 ncü maddede plâna atıf yapılmak
la iktifa olunmuştur. Halbuki, plân bile, yıl
lık icra programları bile, bölgeler arası den-, 
geyi sağlıyacak esastan uzaktır. Kredileri tan
zim etmek yetkisi ile teçhiz olunan Merkez 
Bankası bölgeler arasındaki dengeyi nas^ 
sağlıyacak, zirai sahadaki kalkınmayı, yeni ku
rulacak bâzı kooperatifleri, kurulmuş olan özel 
kooperatifleri bilhassa bölgesel kalkınmayı 
hedef alan kooperatifleri nasıl finanse ede
cek, nasıl destekliyecektir? Kanundaki yetki
lerin buna yetecek ölçüde olmadığı inancın-
îayım. Bir taraftan Hükümet, yetkiyi bu ban
kaya tevdi etmiş, kendisi bir tarafa çekilmiş.,) 
bir taraftan bu bankanın yetkileri mahdut 
esaslarda, ölçülerde kalmıştır. 

40 ncı maddenin (b) bendinde faiz oranla
rı hakkındaki hükme bakarsak «âzami faiz 
oranları ile temin edilecek sair menfaatlerin 
ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve âza
mi hadlerini ve mevduatta vâde müddetlerini 
tâyin ve bunların yürürlük zamanlarını tes
bit eder.» diyor. Bankanın tesbit edeceği bu1 

esasları uygulayacak, özel bankalar üzerinde
ki. yetkisi, etkisi ve kontrolünün hududu ne 
olacaktır?. Sadece yıllık bilançolar, sadece 
murakıp heyetlerinin eleştirmeleri, tetkikleri 
bu maksadı temin edecek midir? Arz ettiğim 
gibi bugün kolay, kolay ifade olunmıyacak, 
birtakım banka oyunlan ile, hesap oyunları 
ile gerek istikraz yapanlar gerek mevduat sa
hipleri bankalar tarafından - tâbiri belki bi
raz tuhaf olacak- soyulmaktadır. Bu soygunu, 
bu istismarı, bu sömürüyü önliyecek tedbirle
ri bu merkez bankası hangi vasıta ile uygıı-
lıyacaktır. Endişe ettiğim nokta budur. Mer
kez Bankasının yetkili kılınması Merkez Ban
kası heyetlerinden şüphe etmiyoruz ama bu 
kanunla verilen yetkiler bu açık kapıları kapa
maya kâfi gelecek mi, gelmiyecek mi, endişesi 
içindeyiz. Bilhassa özel bankalarda bu şikâ
yetler yer, yer görülmekte, duyulmaktadır, 
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Bakın ne yapıyor, bir özel banka. Şöyle bir 
Atatürk Bulvarından geçen, en pahalı yerlerde 
ezel bankalar iş görmekte ve bu özel bankalar 
«Bankalar Kanunu» nun maksadı dışında ken
di hizmetini ifadan başka fazla gayrimenkulle-
ri edinmekte, başka adlarla kullanmaktadırlar. 
Bu vakıa, gördüğümüz, bildiğimiz şeyler. Bun
dan başka mal sahibi ile türlü anlaşmalar ya
pılmakta, birkaç senelik kira, binanın tümü
nün bedelini geçmekte ve bunların hepsi de 
sonradan ikraz yani borç para almak mükelle
fiyetinde, mecburiyetinde kalan esnafa, tücca
ra yüklenmektedir. Bütün bunlar ciddî bir mu
rakabeyi, ciddî bir denetimi gerektirmektedir. 
Bu, ancak Devlet eliyle yürütülebilir. Sadece 
bankanın kredi tanzimi ile bu olmıyacak, 
Hükümet de, maalesef, zaten bu hususta pek 
etkili olmamıştır. 

İşte, Merkez Bankasının, bu 40 ncı madde 
ile teçhiz ederken bu bankayı biraz da kontrol 
ve teftiş kurulları ile takviye etmek lâzım gelir 
kanaatindeyiz. O yapılmadığı takdirde sadece 
bu yetkiler bugünkü şikâyetleri azaltmıyacak, 
belki de, daha da artıracaktır, özet olarak arz 
ediyorum; Merkez Bankasının yetkili kılınma
sı, Kredileri Tanzim Komitesinin görevlerinin 
buna devredilmesi, bugün için belki faydalı 
olabilir, diye belki mütalâa edilebilir ama, ya
rın nasıl netice vereceği belli değildir. Tatmin 
edici bir cevap da almamışız bugüne kadar. 

Asıl endişe edilen; bu banka ile özel ban
kalar arasındaki ilişkinin nasıl düzenleneceği
dir. Mühim olan budur. Kredileri tanzim et
mek, faiz hadlerini tesbit etmek ve ödünç 
Verme Kanununa dair olan hükümleri mura
kabe etmek için bu bankanın başka yetkilerle 
teçhiz edilmesi lâzım. Yani bir Devlet yetkisi
ne ihtiyaç vardır. Bu Devlet yetkisini nasıl 
kullanacaktır bu banka? Hükümet, sayın Ba
kan bu hususta bizi tatmin ederse teşekkür ede
riz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın izmen, zatıâlinize söz vereceğim, yal
nız bir dakikanızı istirham edeceğim. Görüyo
rum ki, 40 ncı madde üzerindeki müzakereler 
uzun sürecektir. Bu sebepten çalışma zamanı
mızı ayarlamak zarureti doğmuştur. Bir öner
ge var, okutuyorum «fendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü birleşimin, gündemde bulunan Tür

kiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasa
rısı ile alâkalı müzakere ve oylama işlemleri 
bitinceye kadar devamını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Sayın izmen, buyurunuz efendim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım, 
bu devre müzakere edilen kanunların en mü
himlerinden birisi, muhakkak, görüştüğümüz 
madde. Melen arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi, bu kanunun en önemli maddelerinden 
birisidir. Malûm olduğu üzere Merkez Ban
kalarının iki esaslı fonksiyonu vardır : Birisi; 
ihraç bankası olmaları fonksiyonu, ikincisi de; 
para yaratma fonksiyonu. Bu itibarla Merkez 
Bankalarına bâzı yerlerde ihraç bankaları, 
emisyon bankaları denilir, bâzı yerlerde de Mer
kez Bankaları denir. Bizim kanunumuzun is
mi de «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası» 
şeklinde ifade edilmiştir. «Merkez Bankası» tâ
biri, sanıyorum ki, daha ziyade ikinci fonksi
yonda mühim hizmet deruhde eden müesseseye 
verilmiş bir isimdir. 

Gerek Melen arkadaşım, gerek Hazer arka
daşım, izhar ettikleri temennilerde, esas iti
barîyle, haklıdırlar. Yalnız tesbit ettiğim ka
darı ile, kanaatimce, bankanın müzakere etti
ğimiz kanunla tâyin edilen hizmetlerinin şümu
lü; bankanın idare meclisinin teşkili, banka 
PTÜvernörünün ve güvernör yardımcılarınm tâ
yini ve bankanın gerek emisyon, gerekse kredi 
sartlarının, miktannm tâyin ve tesbitinde ban
ka va vê iTfin «el â büvetler. to^yakfm arkadaşla
rımızın, çok haklı olarak, izlmr et^P'eri temen
nilerin, arzuların tam istenilen şekilde yerini 
bulması istikametine tevcih edilmiş bulunmak
tadır, kanaatime göre. Bugün bilhassa krediler, 
Türkiye'deki krediler, bir Kredi Komitesi adı 
altında kurulmuş bir heyet tarafından tanzim 
edilmskte, yürütülmekte, bunun tatbikatından 
da birçok şikâyetler meydana gelmektedir. Kre-



C. Senatosu B : 23 8 . T . 1970 O : 1 

çilerin, hakikaten, memlekt ekonomisine bağlı 
olarak; plân rejiminde bulunduğumuza göre, 
plân rejiminin tâyin ettiği esaslara göre ter-
tibedilmesi ve yürütülmesi son derece mühim
dir. Bu yönden bugün müzakere ettiğimiz ka
nunla kredi komitesi ilga edilerek, demin arz 
ettiğim bankaya, çeşitli yönlerden verilen vazi
feleri sağlayıcı hükümlerin hepsinin hedefi, 
bugünkü şikâyet konusu olan kredilerin gerek 
miktar, gerek vasıfları gerekse tevzi edilecek
leri istikametlerin tâyini bakımından, bu ka
nunla kurulacak, daha doğrusu, bu kanunla ye
rciden tertiplenecek, tanzim edilecek ve o su
rette faaliyete geçecek banka tarafından, daha 
arzu edilen istikamette ve memleketin bugün 
şikâyet ettiği konuları, şikâyet sahasından kal
dıracak istikamette olacağı kanaatindeyim. 

Gerek bu maddesinde gerek diğar madde
lerinde kanuna hâkim olan esprinin noksan ifa
de edildiğine, müphem ifade edildiğine dair 
fcirçok kanaa-tilerimiz, mütalâalarımız oldu. Bun
ların birçok arkadaşlarımız tarafından tav
zihi, tadili istendi. Fakat şurada, parantez için
de, söylemek lâzımgelir ki, bu Yüce Senatoda, 
bence, kötü bir teamül husule geldi. Buraya ge
len kanunların, müddetinin kısaltılmış olması 
sebebiyle, vaziyet acele bir hale gelince, fazla 
dokunmadan çıkarılması gibi bir gayret içine 
düşüyoruz ki, bu gayreti, bu vesile ile söylüyo
rum, son derecede yanlış bulmaktayım. O de
recede ki, acıkca gramer hataları var. Bu gra
mer hataların;"', dokunulduğu saman «efendim 
böyle yazıldı, ama böyle tatbik edilmiyecek» 
deniyor. Kanunlar, bizim bildiğimiz, bugün bu
nu yapanı]ar tarafından tatbik edilmiyecek, 
uzun nesiller boyunca yaşıyacak, görülscsk 
şeylerdir. Evvelâ, kanun, lâfzı ile tatbik edilir, 
sonra ruhu ile tatbik edilir. Bu saatte bu söy
lediğim şeyi, başka istikamete çevirmeye im
kân olmadığını esefle kaydederek, şunu söy
lemek istiyorum, bu parantezde... 

BAŞKAN — Sayın İzmen, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? Geçen sene tatille girme
den evvel içtüzüğün 36 ncı maddesini, zatıâli-
nizin şimdi buyurmuş olduğunuz mahzurları 
ortadan kaldırmak için; muhterem arkadaşla
rımızın teşebbüsleriyle, Yüce Heyetiniz değiştir
miş bulunmaktadır. «Komisyonlar, kendilerine 
havale edilen tasarı ve teklifleri tahsis edilen 
süre içerisinde karara bağlarlar» Böyleec Ge

nel Kurulda uzun bir müddet tasarıların ve 
tekliflerin müzakeresi imkânı hâsıl olacaktır. 
Yalnız girmiş olduğumuz bu devrede komisyon
ların yeni seçilmiş olması ve Komisyon Başkan
lık Divanlarının da zamanında teşekkül etme
mesi sebebiyle bu kanunda bu mahzur vardır, 
varittir. Fakat bundan sonra böyle bir güç-
Cukle karşılaşmıyacağımız müjdesini vermek 
için sözünü kestim, özür dilerim. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET İZMEN (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. Hepimizin arzusu, 
Yüce Senatomuzun hikmeti vücuduna uygun 
çalışma ve onun esprisi istikametinde netice
ler almak olduğuna göre, teşekkür ederim. Bu
nu açmaktan maksadım; birçok maddeleri Sa
yın Komisyonun ve Sayın Maliye Bakanının 
verdiği izahat ve bu izahatın zabıtlara geçmesi 
suretiyle, kanun tatbikatında, bir bakıma, söy
lediğim hususların arzu edilen istikamette ta
dili, tavzihi, açıklanması gibi, fayda sağlamak
tır. Bu bakımdan söyledim. İki kelime daha ilâ
ve ederek sözlerimi bitireceğim. 

Plânlı devrelerde Merkez Bankalarına mü
him vazife düşmektedir. Kanaatimce bu kanun, 
bu mühim vazifeyi Merkez Bankasının yerine 
getirmesi hedefine tevcih edilmiş bir kanundur. 
Bu madde münasebetiyle çok değ*erli Maliye 
Vekili arkadaşımız, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım ve benim tarafımdan ifadeye çalı
şılan ve fakat knaunun umumi istikameti, umu
mi hedefi bu yöndedir, diye kabul ettiğim hu
susları biraz açıkiıyarak izah ederlerse çok 
memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 

Sayın Maliye Vekili, buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler. Çok umumi bir mahiyet arz ettiği için 
evvelâ Sayın Mehmet Hazer arkadaşımızın mü
talâalarına arzı cevabetmek istiyorum. Sa
yın Hazer arkadaşımızı diııliy enler «Türkiye'de 
bankaların, bilhassa özel bankaların tamamiyle 
muamelelerinin başı boş bırakıldığı ve bunların 
kontrol harici faaliyette bulundukları gibi bir 
intibaa kapılır. Mademki hâdise böyledir, 
vaka böyledir, o halde şimdi konuşmakta ol-
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duğumuz «Merkez Bankası Kanunu ile bu ban
kaları zaptırapt altına almamız icabetmez mi?» 
gibi bir sual ile karşı karşıya kalırız. Zan
nediyorum, Sayın Hazer arkadaşımızın ifade bu
yurmak istediği husus budur. 

Sayın senatörler, Türkiye'deki bankalar 
7129 sayılı Bankalar Kanununun verdiği yet
kiye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 
bankalar, şikâyetlerini mucibolacak şekilde, 
kontrol edilmektedirler. Evvelâ; Türkiye'de 
banka kurmak serbest değildir. Birtakım kayıt 
ve şartlara bağlanmıştır. Müsaade almaksızın, 
Hükümetin müsaadesi lâhik olmaksızın Türki
ye'de banka açılamaz. Bankaların, müessisle-
linin bâzı vasıfları haiz olmaları lâzımgeldiği-
ni kanun tâyin etmitir. Bunların bâzılarını 
okumak istiyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bunları bili
yoruz. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Hazer, müsaade buyurunuz. Sta
tünün de ne olduğunu biliyordunuz. Ama, ben 
bunlara arzı cevabetmek suretiyle izah etmek 
zorundayım. Çünkü, sizi dinliyen arakdaşları-
mız, daha önce de arz etıtiğim gibi, bankalar ko
nusunda hiçbir kontrolün yapılmamakta oldu
ğu gibi bir intıbaa kapılabilirler. O bakımdan 
izah etmek mecburiyetindeyim. «Bankalar mü-
essislerinin yüz kızartıcı suçlarla mahkûm olma
mak, mahkûm olmamış bulunan kimseler ol
mak lâzımgelir» diye burada kayıt vardır. 
«Bankaların anonim şirket halinde kurulmaları 
lâzımgelir» diye kayıt vardır. «Bankaların hisse 
senetlerinin yüzde 51 den fazlasının, nama ya
zılı olm:.3i lâsımgelir» diye kayıt vardır. «Ban
kaların verecekleri krediler de alacakları faiz
lerin nisbetini tahdidaden» kayıt vardır, «Ban
kaların bir kişiye, sermayesinin yüzde 10 nun-
dan fazla kredi veremiyeceklerini gösteren, kre
dilerle ilığilıi, tahditler» vardır. Bankaların 'ka
bul ettikleri mevduata ne miktar faiz verebile
ceklerini gösteren yinie kanuni mevzuat mevcut
tur. Ve Sayın Hazler hususiyle temas ettiği 
için bankaların gayrimenkul iktisabını tahdide-
den Bankalar Kanununun 50 nci maddesi var
dır. 50 nci madde şöyle başlıyor. «Bankalar 
ticaret maksadiyle gayrimenkul alım ve satımı 
ile meşgul olamazlar veya gayrimenkul ipoteği 
mukabilinde kredi açamazlar. Bankaların şe

rik oldukları müesseselerin iştigal mevzuunun 
icabettirdiği işyeri, fabrika, imalâthane ve müş
temilâtı ile emsali gayrimenkuller haricinde, 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin müsaa
desi olmaksızın gayrimenkul iktisabedemezler.» 
Demek ki, mestelle sadece banlkaların bilançola
rını alıp - Sayın Hazer'in ifadesi öyle idi. - Bun
ları tetkik etmekle kalmıyor. Bunun ötesiüde 
yapılan ve bankaların muamelelerini önemli su
rette tahdideden birçok kanuni hükümler mev
cuttur. Bilhassa tebarüz ettirdim bunları. Sa
yın Hazer'in, burada beyan buyurdukları gibi, 
meselenin siadöce helsap hulâsası almak; bilanço 
almak'an ibaret olmadığı aşijkârdır. Bir madde 
daha okumak isterim. 7129 sayılı Kanunun 
60 nci maddeısi. «Bankalar yeminli murakıpla-
rmca yapılan tetkikat meltiiöeisinde bankanın 
malî bünyesinin taahhütlerini karşılıyamıyaoak 
derecede za'fa uğramış bulunduğunun veya bu 
vaziyetin tahakkuk etmek üzere olduğunun tsra-
bilti hallinde, Maliye Ve|kâlieıtinin teklifi üzeri
ne ; Hükümet; Banka Kredilerini Tanziİm Komi
tesinin de mütalâasını aldıktan sonra muvakkat 
bir îdare Meclisi teşkil ve gerekli bilcümle ted
birleri ittihaz eıtmek üzere Maliye Vekâletine 
salâhiyet verebilir. 

Maliye Bakanı tarafından yukardaki fıkra
da yazılı salâhiyetin istihsalini mütaakıp bu 
maddede yapılı hale duçar olmuş bankaların fa
aliyetlerine devamları mümkün görülmediği 
takdirde tedricen tasfiyelerine karar verilebi
lir» 

Bu maddede de mevduat sahiplerinin huku
kunu korumak için gayet önemli bir yetki veril
miştir. Bir bankanın malî bünyesi taahhütlerini 
karşılıyamıyaoak derecede zaafa uğradığı za
man o bankanın kapatılmasına kadar giden yet
kiler, Hükümetin elinde bu kanunla mevcuttur. 
Sayın Hazer de hatırlarlar, bu maddenin tatbiki 
neticesinde bugün faaliyet sahasından silinmiş 
mütaaddit bankalar vardır, Türkiye'de. 

Şu halde, bankalar kontrol harici bırakılma
mıştır ve Hükümet tarafından şu kanunun ver
diği yetkiler dairesinde Maliye Bakanlığı tara
fından gayet yakından tetkik ve kontrola tabi 
tutulmakta ve gerekli muamelelere tevessül 
olunmaktadır. Bu hususta gelmiş, geçmiş hükü
metlerin bir ihmali olmadığı da görülmektedir. 
Ne zaman ki, bir bankanın malî bünyesi za'ta 
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uğramıştır, is başında hangi hükümet olursa ol
sun, hangi iktidar olursa olsun gereğine teves
sül etmiştir. 

Şimdi, Sayın Melen ile birlikte diğer bâzı 
arkadaşlarımızın izhar ettikleri tereddütlere 
geçmek istiyorum. 

Filhakika, simdi konuşmakta olduğumuz 
madde ile, Banka Kredilerini Tanzim Komitesi
nin yetkileri Merkez Bankasına devredilmekte
dir. Bankalar Kanununun 47 nci maddesi ile bu 
Banka Kredilerinin Tanzim Komitesi kurulmuş 
idi. Bakmız bu komitenin bünyesinde kimler 
vardır? Bu komite, Maliye, Ticaret, Sanayi ve 
Çalışma bakanları, Hazine Genel Müdürü, İş 
Ticaret Genel Müdürü, Sanayi Dairesi Reisi, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel 
Müdürü, Amortisman ve Kredi SandTğı Genel 
Müdürü, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdü
rü, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği Genel Sekreteri, ödenmiş 
sermaye ve ihtiyat yekûnu 5 milyon liradan 
fazla bankaların genel müdürlerinin kendi aba
larından iki sene için seçecekleri 4 genel müdür. 
ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 5 mil
yon liradan az olan banka genel müdürlerinin 
kendi aralarından 2 sene için seçeceği bir genel 
müdür ile, Kalkınma ve Yatırım Bankacı f'enol 
müdürlerinin kendi aralarından 2 sene için se
çecekleri bir genel müdürden ve Bankalar Bir
liği Genel Sekreterinden tevekkül eder. 

Bir defa bu heyette, Banka Kredilerini Tan
zim Komitesi olarak tesbit olunan bu heyette 
altı bankanın genel müdürü vardır. Sayın Hazer 
tarafından kontrola tabi, iyi kontrola tabi tu
tulmadıkları beyan edilen 6 bankanın genel mü
dürü bu heyete dâhil idiler. Sonra, Bankalar 
Birliği Genel Sekreteri, Odalar Birliği Genel 
Sekreteri de bu heyete dâhil idi, Pimdi, bünye
sinde doğrudan doğruya kendileriyle ilgili ola
rak alınacak kararların istihsaline iştirak eden 
ve «özel sektör» diye tanımlıya^-ileceğimis 8 üye 
bu Banka Kredilerini Tanzim Komitesi bünye
sinde mevcut bulunuyordu. Bu husustaki müş
külâtı muhterem üyeler takdir ederler. Kendi
lerinin arzu etmedikleri kararların, Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesi tarafından istihsaline 
bu 8 üye elbetteki mümanaat edeceklerdir ve 
bunların muvafakatleri olmaksızın Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesinden bir karar çıkart
manın müşkülâtı ile tatbikatta karşılaşılmıştır. 
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Bu sebepledir ki, Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesi nadiren toplanan bir heyet olmuştur 
ve kanunun kendisine verdiği önemli yetkilerle 
ilgili olarak kararlar alması fevkalâde güç olan 
ve iyi çalışmayan bir heyet olarak tatbikatta 
görülmüştür. İşte bu mahzuru gidermek için 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankacı Kanunu
nun, şimdi müzakere buyurduğunuz maddesi, 
tedvin olunmuş ve Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesinin yetkileri Merkez Bankasına veril
miştir. Burada teklif, Merkez Bankacından gel-
leoektir. Banka Kredilerinin Tanzim Komitesi
nin haiz olduğu yetkilerle ilgili teklifler, Mer
kez Bankasından gelecektir. Yalnız, tamamiyle 
serbest bırakılmış da değildir, Sayın Melen de 
işaret buyurdular, evvelâ bu teklif resmî bir 
organ olan Yüksek Plânlama Kurulu tarafından 
incelenecek ve onun uygun mütalâası istihsal 
olunacaktır. Yüksek Plânlama Kurulunun uy
gun mütalâasından sonra Bakanlar Kurulu ta
rafından karara bağlanacaktır. Evvelce de Ban
ka Kredilerini tanzim komitesinin karar lan 
Bakanlar Kurulu tarafından tahkik edildikten, 
karara bağlandıktan sonra lâzıınülicra olmakta 
idi. D?mek ki, şimdi onun yerine Merkez Ban
kasının tsMifi, Yüksak Plânlama Kurulunun 
uygun mütalâası ve Bakanlar Kurulunun tas
diki ile bu kararlar tekemmül etmiş vs icra edi
lebilir safhaya girmiş olacaktır. 

Kanaatimizce bu hüküm yerindedir ve tat
bikatta iyi işlemiyen yetkileri haiz bir kuru
lu İslar hala getirecek tarzda Merkez Bankası 
lâanınu ferisinde bir made tedvin olunmuştur. 
Bu halimde kabul! edilmesi isabetli olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Söz istiyen sayın üye?. Sayın Melen, buyu

runuz. 
FEBİB MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, değerli arkadaşım Sayın Erez'i dikkat
le dinledim, benim ortaya attığını hususların 
bir kısmına cevap verdiler, bir kısmımı da açık
ta bıraktıkları için konuşmalarından tatmin ol
madım. Bu sebeple tekrar söz almak mecburi
yetinde kaldım. 

| Banka murakıplarının kontrolundan bahset-
| tiler ve Bankalar Kanununda banka murakıp-
I ıırını hangi konulan murakabe edeceklerini bi-
[ rer birer saydılar. Bunların içerisinde bu ka-
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ııun ile Merkez Bankasına verdiğimiz konu
lardan hiç birisi yoktur. Banka murakıplarının 
kontrdlundan esasen şikâyetçiyim. Hattâ ben, 
mesuliyet mevkiinde bulur.di-.gnm zaman da, 
şikâyetçi idim. Buna ait Maliyenin çalınmaları 
vardı, kontrolü müessir bir hale getirmek lâ-
zımgeldiğine kaani idik. Bugün de inanıyo
rum. Banka murakıplarının kontrolü ^eklî bir 
kontroldan ileri g: d em emektedir, maalesef. Fa
raza bir kredi değerliği üzerinde bir kontrol 
yapılamamaktadır. Buna renler etki tanıyan 
kontrollar, maalesef, yapılamamaktadır. Kaldı 
ki, öyle olsa dahi bu anda verdiğimiz yetbllorl 
Merkez Bankası kullandığı takdirde bunlara 
bankaların riayet edip, etmediğini, bankaların 
murakıpları kontrol edemiye çektir. Çünkü, 
yetkileri yoktur. Bizim de tereddüdümüz bura
da. Banka murakıpları kontrol edemiyecektir. 
Maliye Bakanlığı bir başka vasıta ile kontrol 
ettireoniyecektir. Merkez Bankasının kontrol 
vasıtası yoktur. Olmadıktan başka bu kanun ile 
yetki veriyoruz. Fakat, bu yetkinin icra edilip, 
edilmediği hususunda kontrol yetkiyi de ver
miyoruz. İlâveten Merkez Bankacına da kont
rol yetkisi vermiyoruz. Şu halde korkuyorum 
ki, bu kararlar bu yünden yürüyemiyooektir v? 
Merkez Bankasına, kredileri tanıdın hususun
da, verdiğimiz yetkiler etkisiz kalacak. Er s di
leri Tanzim Komitesinin iyi işlemediğine ben 
de kaaniim. Kredileri Tanzim Komitesi, hakika
ten, bir defa terekkübü itibariyle bir hantal te
şekküldü, sonra berisine bankaları alıyordu, 
bankaların birçok ösel durumlarını dikkate al
maya mecbur oluyordu, bir defa karar verirken 
güçlük çekiyordu (ve verdikleri kararı yürüt
mek hususunda güçlük çekiyordu, onu kaldır
mak yerinde. Ama, onu kaldırıp ona ait yet
kileri Merkez Bankasına vermeyi yerinde gör
müyorum. Daha doğrusu korkuyorum, çünkü, 
veriyoruz belki yetkileri, murakabe yetkisi ver
miyoruz, başka şey tanımıyoruz. Bu durumda 
Merkez Bankası da, korkarım ki, etkili olnııya-
caktır. Halbuki kredi mevzuunda memlekette 
şikâyetler göklere çıkmaktadır, kredilerin mik
tarından şikâyet vardır, dağıtımından şikâyet 
vardır, faiz hadlerinden şikâyet vardır. Esaslı 
reform istiyen bir mevzudur. Hamle yapılma
sını istiyen bir mevzudur. Merkez Bankası bu
nu yapabilecek mi? Bunda tersddütünı vardır. 

Asıl beni bu husuta tatmin etmelerini rica ede
ceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar, bankaların, Merkez Bankaları 
vasıtasiyle mi kontrol edilmesi daha doğrudur, 
yoksa Hükümet tarafından mı, Maliye Bakan
lığı tarafından mı kontrol edilmesi daha doğru
dur meselesi nazariyatta münakaşa edilen bir 
husustur. Merkez Bankaları bankaların ban
kası mahiyetinde olduğu için bankalarla da mü
nasebetleri, resmî teşekküllere nazaran daha 
sıla, daha iç içe bulunduğundan bankaların, 
hangi bankanın nabzının ne şekilde atmakta ol
duğunu Merkez Bankaları daha önceden hisse
dip, bileceği esbabı mucibesiyile bankaların 
kontrolünün Merkez Bankaları tarafından ya
pılmasını müdafaa edenler vardır. Bunun ha
ricinde Sayın Melen'in izhar buyurduğu en
dişelerle Merkez Bankası tarafından değil de 
bankaların doğrudan doğruya Hükümet tara
fından kontrol edilmişlerinin daha doğru ola
cağı fikrini savunanlar da mevcuttur. 

Bugün bizim sistemimiz, bankaların Hükü
met tarafmdan, Maliye Bakanlığı tarafından 
kontrol edilmesi sistemidir. Bu kontrolün lâ-
yıkı veçhile ve kemaliyle yapılageleliğini iddia 
etmiyorum. Bu hususta Sayın Melen ile aynı 
fikirde bulunmaktayım. Bu kontrolün gerek 
istikameti bakımından, gerek hali hazırda
ki ıslaha muhtaç durumu bakımından yeniden 
ele arııması ve yeniden tanzim edilmesi husu
sunda kendileriyle aynı fikri taşımaktayım. Yal
nız bir endişelerine burada arzı cevabederek 
huzurunuzdan ayrılacağım. Bâzı yetkileri biz 
Merkez Bankasına devrettik. Bankaları mura
kıpların konrol sahasından çıkarmış oluyo
ruz, Merkez Bankasını da kontrol yetkisi ile ve 
gerekli diğer hususlarla teçhiz etmedik, bina
enaleyh kontrol harici kalmaları daha ziyade 
muhtemeldir diye bir endişe izhar ettiler. 
Kontrol yetkisi bakımından değişen hiçbir şey 
yoktur. Bankalar Kanununun 61 nci maddesi 
aynen şöyledir: «Bankalar Kanunu ile diğer ka
nunların bankalarla ilgili hükümlerinin tatbika
tı, Maliye Vekaletine bağlı bankalar yeminli 
murakro ve muavinleri tarafından murakabe edi-
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lir. Bankalar Kanunu ile, diğer kanunların banka
larla ilgili hükümlerinin tatbikatı murakıpların 
yetkisine tabidir.» Demek ki, Maliye Bakanlığı 
bankalar yeminli murakıpları sadece Bankalar 
Kanununun hükümlerinin tatbikatını kontrol 
ile yetkili olan bir organ olmayıp, diğer bil
cümle kanunların bankalarla ilgili hükümleri
nin de tatbikattaki kontrolünü sağlamakla yet
kili bir organdır. Mesele; bu organın iyi çalış
ması ve gerek kredilerin kantitatif kontrolü, ge
rek kredilerin kalitatif kontrolü bakımından 
yapacakları kontrolün memleket ekonomisine 
faydalı bir istikamet almasını temin proplemi-
dir. Bu problem ortadadır ve üzerinde çalışıl-
ması lâzımgelen bir problemdir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VS PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bankaların muraka
be edilmesi, kontrol edilmesi meselesi, şüphesiz, 
önemli bir meseledir. Bu hususta elde mevzu
at mevcuttur. Bu mevzuatın Maliye Bakanlı
ğınca, şüphesiz, hal icaplarına göre uygun bir 
şekilde tatbiki gerekmektedir. Sadece bir hu
susu arz etmek istiyorum; bu konuda. 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun 61 nci maddesinin ilk 
fıkrasını, sırf bu bakımdan bir ilgi sunmak ama-
ciyle aynen okuyorum: «Bankalar yeminli mu
rakıpları, Bankalar Kanunu ile diğer kanunla
rın bankalarla ilgili hükümlerinin tatbikatı Ma
liye Vekâletine bağlı bankalar yeminli murakıp 
ve muavinleri tarafından murakabe edilir.» Ve 
bu madde devam ediyor. Yine 60 ncı maddede 
de bankaların ne tarzda murakabe edileceği hu
susunda hükümler mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, müzakere etmiş bu
lunduğumuz çok önemli 40 ncı madde hakkında 
pek çeşitli fikir ve mütalâalar dermeyan edil
miştir ki, bu hükümler üzerinde çok kısaca bâ
zı noktalan aydınlatmakta fayda hâsıl olacak
tır. Sabrınızı suiistimal etmeden özetliyorum : 
Bu madde; 1715 sayılı Merkez Bankası Kanu
nunun 2, 49, 50, 35 ilâ 37 nci maddeleriyle 2279 
sayılı ödünç Para Verme Kanununun 9 ncu ve 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 ncü ve 47 
nci maddelerine mütenazır olarak hazırlanmış 
ve T. C. Merkez Bankasına bu defa tevdi edil

mek istenilen görevleri daha uygun bir ifade ile 
tedvin etmek üzere sisteminize etmiş bulunmak
tadır. 

Meselâ; bunlardan birincisi; kanuni karşı
lıklar olarak şu hükümleri burada tesbit etmek 
kabildir. Maddedeki «kanuni karşılık» tâbirin
den kasdedilen esas, 7129 sayılı Bankalar Ka
nununun 33 ncü maddesinde bahis mevzuu edi
len umumi disponibilite ile alâkalı mevduat 
karşılığıdır. Bu karşılıkların oranları ve mev
duat karşılıklarına verilecek faizin nisbetleri 
hakkındaki hükümler 33 ncü madde ile 2279 sa
yılı ödünç Para Verme Kanununun 9 ncu mad
desindeki hükümlere tamamen uygun olarak bu
rada ele alınmış bulunmaktadır. 

Keza, ikinci bir konu olarak; bu maddede 
derpiş edilmiş bulunan faiz oranları baklanda 
da şu esası, gene burada tutanaklara geçirtmek
te, zaruret vardır. Ödünç para verme işlerinde 
ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek 
âzami faiz oranları ile temin edilecek sair men
faatlerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet 
ve âzami hadlerini ve mevduatta vâde müddet
lerini tâyin ve bunların yürürlük zamanlarının 
tesbiti ile ilgili hükmü, 2279 sayılı Ödünç Para 
Verme Kanununun 9 ncu maddesine mütenazır 
olarak ve buna tekabül edecek şekilde burada 
kaleme alındığını tasrih etmek isterim. Kanuni 
karşılıklar ve faiz oranları ile ilgili kararların 
Yüksek Plânlama Kurulunun uygun mütalâası 
ve keza Bakanlar Kurulunun kararı ile yürür
lüğe gireceği de maddede, 28 nci sayfada orta 
kısımda, gayet açık bir şekilde ifadesini bul
muş olmaktadır. 

Diğer üçüncü önemli nokta da; banka kre
dilerinin düzenlenmesi meselesidir ki, bu husus 
hakkında kısaca şunları ifade etmek isterim : 
Kalkınma plânları ve yıllık programların he
deflerine uygun olarak banka plasmanları üze
rinde gerek keyfiyet ve gerek kemiyet bakı
mından tanzim tedbirleri ittihazına ve umumi 
kredi hacmi ile, umumi kredi hacmi içinde muh
telif kredi nevilerini, sektörler ve mevzular 
itibariyle, tevezzün tarzının ayarlanması ile ilgili 
hüküm esas itibariyle 7129 sayılı Bankalar Ka
nununun 47 nci maddesine tekabül etmektedir. 
Bu görev bu defa T. C. Merkez Bankasına, ge
ne hükümetin murakabesi, Maliye Vekâletinin 
murakabesi altında intacedilmek üzere, tevdi 
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edilmiş bulunmaktadır. Bu maddede diğer yet
kiler bakımından taksitli satışlar meselesi, malî 
kurum yatırımları, özel sektör tahvilleri de ge
ne uygun şekillerde düzenlenmektedir. Taksitli 
satış yapan kurum ve kuruluşların kredi şart
larını, malî kurumlarca yapılan yatırımların 
nevi ve miktarlarını ve verilen kredilerin şart
larını özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa 
çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve satış 
şartlarını tesbitle ilgili bu hüküm, ilk defa mev
zuatımıza girmektedir ki, bu kanun tasarısının 
bir hususiyetini, özelliğini teşkil etmektedir. 

Gerçekten kredi durumunu etkiiiyecek ma
hiyette görülen bu işlemlerin tamamen kontrol 
dışında seyretmesinin ekonomi üzerinde menfi 
tesirler icra edeceği, muhtelif arkadaşlarımız ta
rafından da ifade edildiği veçhile, doğrudur. 
Fakat Merkez Bankası, bilhassa Maliye Bakan
lığı, biraz evvel arz etmiş olduğum kanuni gö
rev ve yetkileri icabı, bunları murakabe etmek
le, yürütmekle, denetlemekle ve işi tam mecrası
na sokmakla da yükümlü bulunmaktadırlar. Bu 
bakımdan 40 ncı maddenin bu arz ettiğimiz 
gerekçeler istikametinde tatbikat görmesi dü
şüncesiyle ve Komisyonumuzda yapılan müza
kerelerde yetkililerin bize verdikleri izahların 
bu mahiyette olması dolayısiyle, aynen kabul 
edilmiş olduğunu arz ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual sorabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Bu kanunla ver

diğimiz yetkiye dayanarak meselâ, faiz nisbeti 
Merkez Bankası tarafından % 7 olarak tesbit 
edilirse ve bir banka buna riayet etmezse nasıl 
bir işleme tabi tutulacaktır. Merkez Bankası ne 
yapacaktır? Merkez Bankası, plasman mevzuun
da şu kadar milyon hacmi aşamazsın derse ve 
banka bu hacmi aşarsa ne olacaktır, bu hususta 
müeyyide getirilmiş midir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bütün 
bu hususlar tetkik etmekte bulunduğumuz ka
nun tasarısının 28 nci sayfasında şu şekilde 
ifadesini bulmuştur. «Yukarıdaki (A) ve (B) fık
ralarında söz konusu kararlar Yüksek Plânlama 
Kurulunun uygun mütalâası ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile yürürlüğe girer.» Binaen
aleyh, bütün bu meselelerde banka., resen bu gibi 

meseleleri halledecek değil, Yüksek Plânlama 
Kurulu ve Hükümet kararma istinadetmiş bu
lunacaktır. Diğer taraftan, 7219 sayılı Kanunun 
89 - 61 nci maddelerindeki hükümler ilga edil
memekte ve burada aynen mahfuz tutulmuş ol
maktadır. Bu itibarla her hangi bir şekilde mu-
rakabesialik veyahut da endişe verici fazla libe
ral ve Türk ekonomisini tehlikeli bir neticeye 
mâruz bırakacak her hangi bir kanun tasarısı 
ile karşı karşıya bulunduğumuz hakkında ko
misyonumuzda hiçbir intiba hâsıl olmamıştır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Atalay, buyurunuz, sualinizi sorunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, 40 ncı 

maddenin (C) bendindeki hususlar ile (D) 
bendindeki hususlar 4 ncü maddenin (D) ben
diyle aynıdır, oradaki hususlar harfiyen mev
cut bulunmaktadır. 4 ncü madde, yasanın bel
kemiğini ve aynı zamanda Merkez Bankası Ka
nununun esasını teşkil etmektedir. Harfiyen 
görev ve yetki hususiları 49 ncı maddenin 
(D) bendinde aynen tekrar edilmektedir. Bu
na neden lüzum görülmüştür, kanun tekniğine 
uygun mudur, kuvvet kazandırmak için mi tek
rarlanmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın 
Atalay, gayet takdir edeceklerdir ki, tecrübeli 
bir Parlamenter olarak her hangi bir kanunun 
başlangıç maddeleri, esas itibariyle, gaye ve 
görevlerden başlamak üzere bir sistem içerisin
de yapılırlar ve bundan sonraki mülaakıp mad
delerde de diğer çeşitli hükümler yer almakta
dırlar. Burada 4 ncü maddede doğrudan doğru
ya «temel görev ve yetkiler» başlığı altında 
hususi bir başlık açılmak ve muhtelif şifromen 
rakamları ile bankanın temeli görevleri, banka
nın temel yetkileri ve bankanın başlıca müşa
virlik görevleri olmak üzere üç katagori halin
de ve bu katagorilere bağlı muhtelif fıkralar 
halinde ayrıntılı bir şekilde bu bankanın temel 
görev ve yetkileri tesbit edilmiştir. Bu temel 
görev ve yetkilerin ne tarzda ve hangi maka-
nizma tarafından, hangi organlar tarafından 
nasıl kullanılacağı ve denetleneceği hususun
da hükümler getirilmiştir. Binaenaleyh, 40 ncı 
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maddenin esas başlığı para ve krsdi konusunda 
bankanın görev ve yetkilerini kapsamaktadır 
ki, bu gene buna aşağı - yukarı mütenazır bir 
tarzda düzenlenmiş ve kanun tedvini bakımın
dan vuzuh kazanılması ve tatbikatta bir güçlü
ğe mâruz bırakılmaması noktai nazarı savunul
duğu kanat ve intibaı hâsıil olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, teşekkür ede
rim efendim. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Yalnız madde üzerinde önergeler var, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

40 ncı madenin 1 nci fıkrasının aşağıda ya-
2.1lı olduğu şekilde değiştirilmesini saygiyle 
arz ederiz. 

Kars Kars 
Sırrı Atalay Mehmet Hazer 

«a) Dördüncü madde esaslarını göz önün
de bulundurmak suretiyle, Ekonomik amaç ve 
hedeflerin sağlanmasına yardımcı olacak tarz
da ve bölgeler arası farklılığı gidermeyi ön
gören tedbirlere öncelik vermek üz3re, kredile
rin hacım, nitelik, mahiyet ve temin şartlarını 
düzenler ve kredi sistemi içinde genel likidids 
ihtiyacını karşılar.» 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önergenizi izah 
edecek misiniz efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — izah edeceğim, 
yalnız bir takrir daha var, ondan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Atalay o (F) fıkrasıdır. 
Şimdi (A) fıkrasını müzakere ediyoruz, efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İşte her ikisi için 
birden söz alayım diyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin de takdir hakkı 
bana aidolsun efendim. (A) fıkrası hakkındaki 
önergeniz üzerinde konuşmak üzere buyurun 
efendim. 

SIRHI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, önergemizde 40 ncı maddenin (A) 
bendi veya fıkrasının değiştirilmesini istemek
teyiz. ilk nazarda zannedilir ki, bölgelerara-
sı farklılığın giderilmesiyle Türkiye Merkez 
Bankası yasası arasında nasıl bir ilgi kurula
bilir ve neden böyle bir değişiklik istenmekte
dir? Yeni, yasa T. C. Merkez Bankasına bâzı 
yeni görevler, yeni yetkiler getirmekte ve ban

ka karakteri değişmektedir. 4 ncü maddede; 
banka, ve para politikasını yıllık kalkınma 
plânları ile yıllık icra programlarına göre 
yürütecektir. Demek ki, kredi ve para poli
tikasını T. C. Merkez Bankası yıllık icra pro
gramlan ile kalkınma plânlarına göre yürüt
me yetkisine sahibolacaktır. Büyük bir yetki
ye sahibolabilecektir. Böylelikle bir icra orga
nı, bir karar organı olma vasfını haiz oluyor, 
T. C. Merkez Bankası. Biraz sonra görüleceği 
üzere, 41 nci maddede ise T. C. Merkez Ban
kası Hükümetin malî ve ekonomik müşaviri 
olacaktır. 51 nci maddede, ki biraz sonra gö
rüşeceğiz, burada ise T. C. Merkez Bankası 
Kamu Kurumları için, iktisadi Devlet Teşeb
büslerine dokuz ay vadeli avans ve kredi ve
rebilecektir. Böylelikle Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Türkiye'nin ekonomik hayatın
da yeni bâzı görevleri yüklenmiş bulunacak
tır. Yeni bâzı hizmetleri yapabilecektir. Bu 
yasa ile bu yetkiler verilebilmektedir. Geri 
kalmış memleketlerde kalkınma altyapı hiz
metlerinin kalitelerini iyileştirmek, miktarla
rını artırmak, yatırımları teşvik etmek unsur
ları yer aldığı gibi, geri kalmış ülkelerde 
önemli unsur olarak para ve kredi politikası 
kalkınmada rol oynar. Nitekim italya, Varoni 
programı ile Cenubi - italya'yı kalkındırma ve
ya Sardunya'yı kalkındırmak için, özellikle 
Devlet Bankasının kontrolü altında, çeşitli 
bankalar kurmak suretiyle kredi ve para po
litikası ile kalkınmayı büyük ölçüde sağlamış
tır. Kalkınmada, özellikle bölgeler ve sektör
ler arasındaki farklılıkları giderebilmek için, 
kredi ve para politikası birinci unsur olunca 
ve yeni yasa kredi ve para politikasını yürüt
me görevini ve Hükümete bu yolda müşavirlik 
çimilme yetkisini, aynı zamanda İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin avans ve kredi taleplerini 
karşılama yetkisini de bu bankaya verdiğine 
göre, yıllardan beri çözüm şekli bekliyen 
bölgelerarası farklılığı gidermede yeni bir an
layışa varmış bulunuyoruz. Hükümet ve özel
likle A. P. uzun yıllar bölgelerarası farklılığı 
gidermek için özel bir program ve plâna ihti-
yacolmadığmı savunmuş ve ikinci Beş Yıllık 
Plânın görüşülmesi sırasında da bu yoldaki ta
lepleri reddetmişti. Ama, son zamanlarda mem
nuniyetle öğreniyoruz ki, A. P. ve Plânlama 
görüşünü değiştirmiş bölgelerarası farklılığı 
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giderebilmek için bütün dünyanın başvurduğu 
ve kalkınmayı ancak temin edebilecek bölgeler 
ve sektörler arasındaki farklılığı ortadan kal
dırmanın akıllıca yolu olan özel bir plân yap
ma fikrine gelinmiş bulunmaktadır ve Hükümet 
programında da bunun va'di yer almaktadır. 

Özel bir program yapılacağı zamanda, şüp
hesiz ki, ayrı bir banka kurulsa da, kurulma
sa da kalkınmada birinci faktör olacak ve böl
geler arasındaki farklılığı giderecek unsur, 
kredi ve para politikasıdır. Bu kredi ve para 
politikasında şayet bölgelerarası farklılığı gi
dermede kredi ve para politikası içerisinde T. 
C. Merkez Bankası öncelik tanımıyacak olur
sa, daha önce mevcut bulunan bankalarara-
sı Kredi Tanzim Komitesinin görevini de 
şimdi görüşmekte olduğumuz 40 ncı madde
nin son fıkrası ile bu bankaya tevdi edileceği
ne ve banka aşağı - yukarı Plânlamanın da 
bâzı yetkilerine sahibolduğuna göre - çünkü, 
bizim gerek 91 sayılı Kanuna ve plânın yü
rürlüğe konmasına ait 933 sayılı Kanunda Dev
let Plânlama Dairesi, ekonomik ve malî sahada 
Devletin bir numaralı müşaviri idi. Şimdi, 
yeni bir görüş getirilmektedir. Biraz sonra 
görüşüceğimiz 51 nci madde de göreceksiniz ki, 
aynı zamanda T. C. Merkez Bankası ekonomik 
ve malî politikada Hükümetin malî müşavir
liğini yapacaktır. Böyle olunca bu müşavir
lik hizmetleri içerisinde bölgeler ve sektör-
lerarası farklılığı giderebilmek için birinci un
sur olan para ve kredi politikasında, özellikle 
biraz sonra görüşeceğimiz 51 nci maddeyi 
işletebilmek, dördüncü maddedeki esaslara 
uygun olmak üzere. (A) fıkrasını veyahut 
bendini, dördüncü madde esasları göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, ekonomik amaç ve 
hedeflerin sağlanmasına yardımcı olmak ve 
bölgelerarası farklılığı giderebilmeyi göz önün
de tutmak ve bunu esas almak üzere kredi
lerin hacım, nitelik, mahiyet ve temin şartla
rım güdenler ve kredi sistemi içinde genel li
kidite ihtiyacını karşılar şeklinde... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, önergenizi izah 
ediyorsunuz değil mi? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, söy
lediklerimle önergemi okumuş oluyorum.... şek
linde bir değişiklik yapılır ve 40 ncı madde
nin (A) bendi böyle bir hüviyet kazanır ise, 

bölgelerarası farklılığı giderebilmenin yıllar
dan beri devam eden ve bugün münasip mu
tabakata varamadığımız birçok noktalarda bir-
leşebiliriz ve şayet ileride Hükümet, progra
mında vâdettiği özel bir programla, bölgeler
arası farklılığı gidermek için ciddî bir ça
lışmaya girerse o zaman böyle bir değiştir
meye ihtiyaç hissedilecektir. Bu ihtiyacı şim
diden önleyebilmek için - eğer Hükümet prog
ramında vâdedilen hususu Sayın Maliye Ba
kanı ve yetkililer yerine getirmekte kendilerini 
ciddî olarak bağlı görüyorlar ise - ileride özel 
bir program yapılıp, bölgelerarası ve sektör-
lerarası farklılığı gidermek için ciddî tedbir
ler alınacağı zaman buna ihtiyaç hissedile
cek; çünkü, öncelik, ancak o zaman verile
bilecektir. Bu sebeple (A) bendinin bu şekilde 
değiştirilmesini talebetmekteyiz. 

Yeni bir önerge vereceğim. 933 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi sıra
sında da buna uygun bir önerge vermiştik. 
Anayasanın iptal ettiği o madde demiştik ki; 
«^bölgelerarası farklılık göz önünde tutulur 
şeklindeki hükmü esas olarak alabilirsek an
cak kalkınma temin edilebilir.» Ama, arkadaş
larımız bir türlü lütfetmediler, yardımcı ol
madılar. Bölgelerarası farklılığı göz önünde 
bulundurmak, esas tutmak çabalarımızı kabul 
etmediler. Anayasa birçok yönlerinden, ay
rıca bu yönü de göz önünde tutarak, 933 sa
yılı Kanunun... Ben şimdi, bu kanun Ana
yasaya giderse iptal edilir, demiyorum. Ha
yır, bu anlamıyla söylemiyorum. Yani, şunu 
ifade etmek istiyorum ki; gelen metinler mut
laka doğrudur ve mutlaka bu şekilde çıksın 
şekliyle bir İsrar yerine 6 ay yahut 2 sene ile
riyi gören bu basireti göstermek mümkündür. 

Sayın Ferid Melen Maliye Vekili iken de 
Türkiye Yatırım Bankası kanun tasarısı gö
rüşüldüğü sırada da yine bölgelerarası fark
lılığı için aynı mücadeleyi kendisiyle yapmış 
ama kendisine bir türlü kabul ettirememiştik. 
İktidardan ayrıldıktan sonra benim gibi sade 
bir milletvekili, T. B. M. M. üyesi olduktan 
sonra bölgeler arası farklılığı giderebilmek için 
ayrı bir banka kurulması kanun teklifinin de 
yapıcısı olmuşlardır. Şunun için ifade ediyo
rum : İktidarda bu imkânlar elimizde iken ayrı 
ölçüler içerisinde, ama iktidarda bulunmadığı
mız zamanlar da ayn ölçüler içerisindeyiz. Bâzı 
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münasip mutabakatlara erebiliriz, Madem ki, 
bölgeler arasında farklılık vardır ve bunu kabul 
ediyoruz. Sektörler arasında farklılık vardır ve 
bunu kabul ediyoruz. Bu, Türkiye'nin gerçeği
dir. Ne kadar inkâr edersek edelim bu farklılık 
mevcut. Bunun için çare, yıllardan beri başka 
yollarda arandı, bulunamadı, ama şimdi bir yer
de geldik, birleştik; özel bir plân fikrinde. Özel 
bir plânda. Özel plân yapılacağı zaman onun im
kânlarını şimdiden sağlamak zorundayız. Bu 
görüşle önergeyi vermiş bulunuyoruz. Takdir, 
Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Tuna önergenin aleyhinde mi konuşa
caksınız? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Anayasadaki sarahata 
göre de Devletin bir kalkınma plânı vardır. 5 
yıllık kalkınma plânı yapılmıştır. Birinci bitmiş
tir, ikinci başlamıştır. 

Şimdi, kalkınma plânı tek. Yalnız kalkınma 
plânının tatbikatında o anaplânın gösterdiği 
muhtelif sahalarda, plânın gösterdiklerinin ta
hakkuku için tali plânların yapılmasının müm
kün olduğu Hükümetçe kabul edilmiştir. Ana
plânın hudutları dâhilinde tahakkuk için yapı
lacak özel plânların da, elbet, Devletin umumi 
para politikası, kredi politikası da görünecektir. 
Elimizdeki metin ne demiş? «4 ncü madde esas
larını göz önünde bulundurmak suretiyle ekono
mik amaç ve hedeflerin sağlanmasına yardımcı 
olacak tarzda, kredilerin hacım, nitelik, mahiyet 
ve temin şartlarını düzenler ve kredi sistemi' 
içinde genel likidite ihtiyacını karşılar.» Bu, 
umumi plânın kabul ettiği, yapılmasının tahak
kukunu arzu ettiği hususların tahakkuku için
dir. Eğer tâli bir plân yapılmışsa şu maddenin 
sarahatine uygun olarak o ihtiyaçların da Mer
kez Bankasınca karşılanması ve dolayısiyle, 
arkadaşımın bahis mevzuu ettiği, az gelişmiş 
bölgeler için yapılacak tâli hizmetlerin de bu 
metin içerisinde halli mümkündür. Bu itibarla 
daha fazla zamanınızı almıyacağım. Metin yerin
dedir. Önergenin reddini ve metnin olduğu gibi 
kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Önergenin lehinde sayın önerge sahibi, aley

hinde de Sayın Tuna konuşmuş bulunuyorlar. 
Şimdi değişiklik önergesini, biraz evvel okunmuş 
şekliyle, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

Efendim, 40 ncı maddenin sonuna, (E) ben
dinden sonra, bir (F) bendinin ilâvesi hususun
da bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

40 ncı maddenin sonuna (F) bendi olarak 
aşağıdaki hususun eklenmesini saygı ile arz ede
riz. 

Kars Kars 
Sim Atalay Mehmet Hazer 

Ağrı 
Salih Türkmen 

«F) Dördüncü maddenin (D) bendinde gös
terilen temel görev ve yetkilerin yürütülmesinde 
bölgeler arası farklılığı giderebilmek için yatı
rımların yapılması, kalkınma için alınacak diğer 
tedbirlerde; banka, plasmanlarında öncelik ta
nır. 

Faiz oranlarını teşvik edici yönde ayarlar. 
Verilecek kredilerin şartlarını geri kalmış böl
gelerin özelliğine göre kolaylaştırıcı şekilde dü
zenler.» 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, buyuru
nuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Amaç itibariy
le, birbirine uygun görünür, fakat önergeler 
birbirinden ayrı mahiyet taşımaktadır. (A) ben
diyle ilgili olan kısımda sadece bölgeler arası 
farklılığı esas olarak almak konusu, (F) fıkra
sında ise : Banka, faizlerin hadlerinde; banka, 
kredileri teşvik etme yönünde ve yine banka, 
çeşitli işlerinde, bölgeler arası farklılığı göz 
önünde tutarak, gerek yatırımları yapmada, 
gerek diğer teşebbüslerde 51 nci maddedeki hu
susların yerine getirilmesi sırasında; yani İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin talepleri halinde; 
bölgenin, Sayın Tuna'nm Kastamonu'nun peri
şan Araç ilçesi de göz önünde bulundurulmak 
üzere, o şartları nazarı itibara almak üzere faiz 
hadlerini ve kolaylaştırma şartlarını banka 
ayarlamış bulunacaktır. 

Şimdi, arkadaşımız, bir önceki önergemin 
aleyhinde konuştukları sırada bunlara lüzum 
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olmadığını ifade ettiler. Kalkınma plânları bir
çok memleketlerde çeşitli tatbikatlar görmüş. 
İngiltere bile bugün özel kalkınma plânlarına 
başvurmaktadır, Fransa başvurmaktadır, Ame
rika başvurmaktadır. Amerika'da, 13 milyon 
mustarip insanın dertlerini giderebilmek için ay
da 60 dolar olarak vermiş olduğu gıda permisini 
100 dolara çıkarabilmek, ve, asgari millî gelirde, 
payı muayyen bir seviyeye çıkarabilmek için 
Nixon tarafından program hazırlanmaktadır. 
Yoksulluğu yenebilmek için daha önce Kennedy 
zamanında hazırlanan programların daha ileri
sinde programlar olmak üzere... Bunlar özel 
programlardır. Anayasanın, plânla ilgili kısım
larında; «bir tek plân yapılacaktır. Bu plân, 
millî plândır.» denmektedir. Millî plânın içinde 
ve onun aracı olmak üzere Özel programlar, 
Birinci Beş Yıllık Plânın hedef ve stratejisi 
içerisinde zaten mevcut idi. Birinci Beş Yıllık 
Plânın hedefleri içerisinde açıkça bölgeler ve 
sektörler arasındaki farklılığı görebilmek için 
millî plânın içinde ve onun aracı olmak üzere 
bölgeler arası farklılığı giderebilmek üzere özel 
plân, özel programın yapılması öngörülmüş idi. 
Ve biliyorsunuz ikinci Beş Yıllık Plânın mü
nakaşalarını hep beraber burada yaptık, ikin
ci Beş Yıllık Plânın müzakereleri yapıldığı sı
rada ciddî bir şekilde birbirimizden ayrılmış 
idik. Biz diyorduk ki, millî plânın içinde ve 
onun aracı olmak üzere bölgeler arası ve sek
törler arası farklılığı giderebilmek için özel 
bir plâna ihtiyaç vardır. Siz diyordunuz ki, 
«hayır yoktur, milyonlarca lira ile şu, şu, şu, 
şu, yatırımları, şu alt hizmetleri, altyapıları 
yaptık, Doğu - Anadolu'yu ve geri kalmış böl
geleri, Kastamonu dâhil, kalkındırdık» Fakat 
aradan zaman geçtikten sonra büyük bir gurur 
ve sevinçle arkadaşlarımız ifade edebilirler ki, 
Adalet Partisi de bu görüşü benimsedi ve da
ha önce seçim sırasında bilâhara da Hükümet 
programında bölgeler farklılığını giderebilmek 
için özel plânı tatbik edeceklerini ifade ettiler. 
Hükümet programında bu ifadeler yerini bul
maktadır. Bunu bütün memleketler, çeşitli 
isimler ve çeşitli tatbiklerle yapmaktadırlar. 
Hindistan'dan isveç'e kadar, bugün sosyalist 
bir görüş içerisinde, refahın en ileri derecesine 
ulaşmış isveç dahi, bâzı farklılıkları giderebil
mek için bâzı bölgelerde, Arjantin, italya, 

Fransa, çeşitli memleketlerde, demin söyledim 
Amerika dâhil, bölgeler arası veyahut şehirler
arasında meydana gelmesi, demokratik düzen 
içerisinde, tabiî ve mukadder olan farklılığı 
giderebilmek için - Ama geri kalmış ülkelerde 
bu daha önemlidir. Misal; Hindistan olduğu 
gibi - Başka yolunu bulamamışlar. Düşünen in
san, bölgeler arası farklılığı ve geri kalmışlı
ğı, yoksulluğu ortadan kaldırabilmek için mil
lî gelirde bir yerde 250 lira pay, bir yerde 
5 bin lira pay. Hakkâri'de tarımda yüzde orta
laması gelirde % 0-3, ama, bir yerde % 6 şek
lindeki bu büyük farklılıkları giderebilmek 
için, insan oğlu uzun zaman, asırlar boyu dü
şünmüş, tek çare olarak akıl ve ilmin getirdiği 
özel plânı, özel programı bulmuştur. Bu özel 
programda bölgeler arası farklılığı bir bölgeci
lik anlamı içerisinde anlayıp bundan korkma
ya da lüzum ve ihtiyaç yoktur. Bunu bir tab
lo olarak bir defa ortadan kaldırmak lâzım
dır. Memlekette, eğer bütün bir yürek çarpıntı
sı isteniyorsa bu, ancak tasada, dertte kalkın
mada ve memleketin bütün kaderinde vatan
daşların birbirine yaklaşık seviyede bulunma
sı; ama, aynı seviye, bu mümkün değildir. Bu
gün insanoğlu hiçbir rejimde mutlak bir eşit
liği temin edememiştir. Ama, büyük farklılık 
da, bugün artık bütün dünyanın üzerinde tit
rediği ve ortadan kaldırmak istediği husustur. 
Bölgeler arası kalkınmayı temin edebilmenin 
yıllardır çaresini ararız ama mesafe aldık. Ben 
çok iyi hatırlarım 1952 yılında genç bir mil
letvekili iken Mecliste Doğu Anadolu kalkın
ması dediğim zaman karşımızda olan iktidar 
partisi milletvekillerinden işitmediğim hakaret, 
karşılaşmadığım ağır sözler ve öfkeler... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, maziyi buraya 
getirmenin ne mânası var? önergenizi izah edi
niz diye zatıâlinize söz verdim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, önergemi izah ediyorum. Bir yerde sevin
cimi ifade ediyorum, bugün müşterek ve mü
nasip bir mutabakata gelmiş bulunmaktayız. 
Millî plânın içinde ve onun aracı olmak üzere 
bölgeler arası farklılığı ve sektörler arası fark
lılığı giderebilmek için özel bir plânın yapılma 
zarureti... 

Bugün veya yarın Adalet Partisi veya Cum
huriyet Halk Partisi, er veya geç, bölgeler ve 
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sektörler arası farklılığı giderebilmek için bu 
yola başvuracağız, bunun başka kurtuluş çare
si yok. Kalkınabilmek için Şikeftan köyünde 
ma&cu'a ıçııiue ya^yun m^aıiı, ^Anayas^iıin ui nci 
maddesinin emrettiği, insan haysiyetine yara
şır bir şekilde bir hayata kavuşturabilmek 
için, kalkınmayı yapmak zorundayız. Bunun 
için de getirilen bu yasada, uemin suyledim 
tıpkı planlama gibi, ekonomik ve malî mese
lelerde Hükümete müşavirlik yetkisi veril
mektedir. Diğer önergemde ifade ettiğim gibi, 
kredi politikasını yürütme görevini vermek
tedir. Nerede verilmektedir? Yıllık icra prog
ramları ile kalkınma plânları esas tutulmak 
üzere. Meselâ; bir başka devletin. Almanya 
millî bankasının, Doyçe Bankın hüviyeti ayrı
dır. Onda, bunlar yoktur. Ama, bizim Mer, 
kez Bankamız için, biz yeni bir karakter geti
riyoruz. Ona yeni görevler veriyoruz. Ve bu 
görevler içerisinde kalkınma plânlarına ve 
yıllık icra programlarına göre malî ve ikti
sadi para ve kredi politikasının yürütüleceği, 
ekonomik ve malî politikada da Hükümete mü 
şavir olacağı yetkisi verilmekte ve bu görev
ler böyle olunca, haklı olarak, bu yasa içeri
sinde bölgelerarası farklılığın ileride özel bir 
plâna gidildiği zaman imkânlarını hazırla
mak üzere kayıtların getirilmesi isteniyor. 
Bu hususa iltifat edilir mi edilmez mi? Ama, 
ben bir Cumhuriyet Senatosu üyesi olarak bu 
görüşlerimi Yüksek Heyete arz etmeyi bir va
zife sayıyorum, takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Tuna buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Ata'ay, demin 
benim sözümü mü acaba dinlemedi, yoksa aklı
na koyduğu şeyden gayriyi duyup anlamak 
mı istemez, bilmem. Een şu memlekette az ge
lişmiş bölgeler olduğunu kabul ettim. Ben de 
bunun ıstırabını çeken bölgelerden birinin ve
kiliyim. Hakikaten çok farklılık var. Bugün 
hepimiz şu ıstırabı duymaktayız. Ben ne de
dim. Anayasa bir tane kalkınma plânı olarak, 
diyor. Onda beraberiz, müttefiki^, Kabul. Bu 
kalkınma plânı icrisinde bölgeler arasındaki 
dengeyi tesis etmek mümkündür. Bu, anaplân-
da dengelenecek. Bunun böyle yapılması müm

kün. Şu, anaplânm gösterdiği bir Doğu böl
gesi gibi bir Karadeniz bölgesi gibi, bir or
man mmtakası gibi, bir dağlık arazi sorunu 
gibi mevzuları da anaplânm çerçevesi içeri
sinde özel programlara bağlamak mümkün
dü/, dedim. Ve bizim Hükümetimizin bugün ka
bul ettiği, kabul ettiğini Sayın Atalay'rn. bildir
diği eskiden dermiyan ettiği fikirlerden farklı 
bir fikir değildir. Ve Hükümetimiz programında 
ve her türlü beyanında bir anaplân olduğunu 
bu anaplân içerisinde Türkiye'nin her tara
fının dengeli bir şekilde kalkınmasının zaruri 
bulunduğunu, bu hedefe ulaşmak için de tâli 
programlar, tâli plânlar yapılabileceğini ka
bul etmektedir. Ben, şimdi, buna ihtiyaç yok. 
Her taraf güllük, gülüstanlık, düzgün mü, dedim 
bayii'. Arkada^arım, ben böyle bir şey demedim. 
Ne dedim ben. Bir anaplân içerisinde şu gör
düğümüz aksaklıkların izalesi için tâli plânlar 
ve tâli plânlara uygun yıllık programlarda bu
nun aksini göstermek mümkündür. Buna göre 
de tatbikat yapılabilir. Elimizdeki şu kanun
da para ve kredi politikasını kalkınma plânları 
ve yıllık programları, uygun bir tarzda yürüt
mek suretiyle, gerek anaplânm ve gerekse tâli 
plânların ihtiyaçlarının Merkez Bankasından 
alınacağım gösteriyor. Bu itibarla metin ystin-
d-3dir. Önergenin reddini istiyoruz, dedik. Yi
ne aynı şeyi tekrar ediyorum. Memlekette 
az gelişmiş bölgeler vardır. Bugün Adalet Par
tisinin tatbik etmekte olduğu plân ve prog
ramda bu hakikaten, çok bârîz olarak gözük
mektedir. Bir muvazeneyi tesise matuf gayret
lerin binde olduğumuzu da isabetle müşahede 
etmekteyiz. Bu itibarla son önergenin reddini 
rica ve istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Hükümete bir hususu izah etmek iste
rim. 

İçtüzüğümüz ahkâmı gereğince sayın Hükü
met daima öncelik alır. Yalnız önergelerin mü
zakeresinde önergenin lehinde ve aleyhinde ko
nuşmalar, Hükümete takaddüm eder. Hüküme
te iştirak edeceği veya etmiyeceği hususu sorul
duğunda sayın Hükümet bütün haklarını kul
lanarak burada cevabını verir. Şimdi, önerge 
üzerinde lehte ve aleyhte konuşulmuştur. Sa
yın Hükümet iştirak ediyorlar mı efendim? 
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MALİYE BAKANI MESUT EEEZ (Kü
tahya Milletvekili) — Maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler. Sayın Atalay, birinci önergesi do-
layısiyle, yaptığı konuşmada «Hükümet prog
ramında bu hususla ilgili kayıtlar vardır. Şim
di benim önergemin kabulü hususunda Hükü
met beyanda bulunursa samimiyetini göstermiş 
olacaktır. Bulunmaz ise samimiyeti mevzuubah-
solmıyacaktır.» tarzında - eğer yanlış anlama-
mışsam - bir beyanda bulundular. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Samimiyetsizlik 
ifade etmedim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Buna cevap vermek için o konuşma sıra
sında kürsüye gelmedim, ikinci konuşmasında 
da «eğer bu önerge kabul edilirse, Hükümet ta
rafından da kabulüne uygun beyanda bulunu
lursa, Hükümet programına uygun hareket 
edilmiş olacaktır, aksi takdirde Hükümet prog
ramına uygun hareket edilmemiş olacaktır > tar
zında; o mânaya gelen - eğer doğru tesbit ede-
bilmissem ve doğru anlıyabilmişsem - bir beyan
da bulunmamış olsalardı yeniden huzurunuzu 
işgal etmiyecek idim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu hususu be
lirtmek isterim ki, Türkiye'nin çeşitli bölge
leri arasında kalkınma bakımından dengesizlik 
mevzuuna ciddiyetle el basan ve Hükümet prog
ramında buna geniş şekilde yer ayıran Türki
ye'de gelmiş geçmiş daha başka bir Hükümet 
mevcut değildir bu Hükümetten başka. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlanırken bu 
mesele, hemen hemen, hiç mevzuubahsedilme-
miş gibi bir şeydir, ve Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı hazırlanırken de Adalet Partisi ik
tidarda değil idi. O zamanlar hangi partinin, 
hangi siyasi teşekkülün iktidarda olduğunu ar
kadaşlarımız gayet iyi bilirler. Şimdi, 1969 se
çimlerinden sonra teşekkül eden. A. P. iktida
rının, A. P. çoğunluğuna dayanan Cumhuriyet 
Hükümetinin programında Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ile ilgili tam 27 madde vardır. 
Ve İkinci Beş Yıllık Plânımızda dengeli kal
kınmanın bir icabı olan bu tedbirlere büyük bir 
ağırlık verilmiştir. «Plân hedeflerinden ve Do

ğu bölgemizin özelliğine verdiğimiz önemden 
aldığımız ilhamla kararlaştırılan tekliflerimiz 
aşağıda sıralanmıştır» diyor. 

Şimdi, tedbirlerden bâzılarını huzurlarınız
da tekrarlamak istiyorum ve bunları tekrarla
dıktan sonra sözümüzün sahibi olduğumuzu, 
taahhütlerimize sadık olduğumuzu da yine hu
zurlarınızda bir defa daha ifade etmek istiyo
rum. «Bölgenin transit ulaşım imkânları artı
rılacaktır. Yani transit ulaşım hizmet ve mer
kezleri ve hudut kapıları açılacaktır. Şehir ve 
kasabalardan başlamak üzere bölgedeki bütün 
merkezlere enterkonnektif şebeke ulaştırmak 
suretiyle elektrik götürülecektir. Bölgenin kal
kınması için imtiyazlı bir kredi politikası ka
bul olunmuştur. Bu politikanın tatbikine devam 
olunacaktır. Bölgede yeni iş imkânları yarata
cak çeşitli tesislerin kurulmasına devam oluna
caktır. Bölgede gıda ve istihlâk maddeleri sa
nayii geliştirilecektir. Esasen satmalına gücü 
çok sınırlı olan bölge halkının istihlâk ettiği 
bâzı mamullerin uzak mesafelerden taşınması 
önlenecek böylelikle hem yeni iş imkânları açıl
mış, hem de istihlâk malları mâkul fiyatlarla 
bölgede sağlanmış olacaktır. Turizmin gelişme
sine hizmet edecek tesisler çoğaltılacaktır. Top
raksız köylünün toprağa kavuşturulması ve eli
ne geçen toprağı muhafaza edecek şekilde ci-
hazlandırılmasına gayret sarf edilecektir. Millî 
plân mefhumundan uzaklaşmamak şartı ile ve 
bölgenin imkânlarını, ihtiyaçlarını daha ileri öl
düler içerisinde tesbit etmek maksadiyle ve elde 
eiilen neticeleri millî plân şümulü içinde kıy
metlendirerek Doğu bölgesi için özel bir plân 
çalışması yapılacaktır. Doğu kalkınmasında de
vamlılık ve sürati sağlamak amaciyle daha çok 
sayıda teknisyenin bölgede çalışması için gerek
li tedbirler alınacaktır. Az gelişmiş bütün böl
gelerde hizmet gören her çeşit görevlinin huzur 
içinde çalışabilmesi imkânları hazırlanacaktır.» 

Şimdi, tekrar etmeye mecburum, dahr, bir 
Hükümet programı gösteremezsiniz ki, Doğu 
bölgesine bu kadar yer ayırsın ve memleketimi
zin kalkınması hususunda dengeleri arasında 
fark olan bölgelere bu derece ehemmiyet versin 
ve bu derece tedbirler sıralasın. Bu Hükümet 
programından başka bir Hükümet programı 
gösteremezsiniz. 

Hükümet programları bir taahhüttür ve 
Meclislerin teveccühüne mazhar olduğumuz 
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müddetçe bu programda yazılı taahhütlerimizi 
yerine getirmeye çalışacağız. Bu bakımdan 
taahhütlerimize sadık, sözümüzün sahibiyiz. An
cak, Sayın Atalay'm önergesi ile teklif ettiği 
değişikliğin yapılmasına lüzum yoktur. Onu 
arz etmek istiyorum. 

SİRKİ AT ALAY (Kars) — Bu sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili bir daki
kanızı rica edeyim. Sayın Atalay, tüzüğü çok 
iyi bilirsiniz. Bu gibi ahvalde sual varit olamaz. 
Sayın Maliye Vekili Buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual sorulmaz 
diye bir şey yok. 

BAŞKAN — Sizin önergenize katılmama
mın esbabı mucibesini izah ediyorlar. Buyuru
nuz efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) Şimdi niçin bu değişikliğin yapılmasına lü
zum yoktur kanısındayım, onu arz edeceğim. 

Sayın Atalay'm istediği hususun gerçekleşti
rilmesi zaten mümkündür de onun için. Bakınız 
4 ncü maddede ne diyor. «Bankanın temel gö
revleri bu kanunun hükümlerine göre; a) Para 
ve kredi politikasını kalkınma plânları ve yıllık 
programlara uygun tarzda yürütmek.» 

Biraz önce arz ettiğim Hükümet programına 
uygun olarak yıllık programlar hazırlanacaktır. 
Yıllık programlar biraz önce arz ettiğim bu Hü
kümet programının az gelişmiş bölgelerimizle 
ilgili kısımlarına uygun olarak hazırlanacaktır. 
Yıllık programlar, Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile ilgili yıllık programlar, Hükümet programı
na uygun olarak hazırlanınca, 40 ncı maddedeki 
hükümler - bakınız (a) fıkrasında ne diyor 
«4 ncü madde esasları göz önünde bulundurul
mak suretiyle ekonomik amaç ve hedeflerin sağ
lanmasına yardımcı olacak tarzda kredilerin 
hacım, nitelik, mahiyet ve temin şartlarını dü
zenler ve kredi sistemi içinde genellikle ihtiyaç
larını karşılar.» Şu halde Hükümet programına 
uygun olarak İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
ile ilgili program hazırlandı. Hükümet progra
mına uygun olarak hazırlanma durumunda ve 
mecburiyetindedir. Bu, bir taahhüttür ve ona 
göre program hazırlanacağı aşikârdır. Merkez 
Bankası, kırkıncı madde ile, kendisine verilen 
vazifeyi 4 ncü maddeye uygun olarak, o madde 
hükmünü göz önünde bulundurmak suretiyle, 

yerine getirecektir. 4 ncü madde de ne diyor : 
«Kalkınma plânı ve programlarını göz önünde 
bulundurmak suretiyle yerine getirir.» Şu halde 
40 ncı madde ile Merkez Bankasına tevcih olu
nan vazifeler Doğu bölgeleri ile ilgili program
larda yer alan hükümleri gerçekleştirme yönün
de ve istikametinde yerine getirilecektir. Bina
enaleyh, Sayın Atalay'm önergesine lüzum ol
maksızın dahi Sayın Sim Atalay'm arzusu ve 
isteği, zaten gerek Hükümet Programı ile gerek 
müzakere ettiğimiz bu kanun ile; gerekse Hü
kümet programına uygun olarak hazırlanacak 
olan İkinci Beş Yıllık Plânla ilgili program ile 
sağlanmış olacaktır. 

Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
SD3RI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

bir dakikanızı rica edeceğim. G-örüşülen madde 
üzerinde yeterlik önergesi verilmediğine göre 
halen bir arkadaşımız dahi çıkıp konuşabilir. 
Bu sebeple sual hakkım bakidir, lütfedip veri
niz. 

BAŞKAN — Maatteessüf, bu izahatınıza iş
tirak edemiyeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mâni olduğuna 
dair, lütfen, İçtüzükte bir hüküm ifade buyura-
bilir misiniz? 

BAŞKAN — Şüphesiz ki, cevaplarken onu 
izah edeceğim, efendim. 

Müzakereler bitmiştir, müzakereler bittiği 
için önergeler okunmuştur. Önergeler okunmaya 
başladığı andan itibaren müzakere bitmiştir. Ye
terlik önergesine ihtiyaç yoktur. Müzakerenin 
2 nci bir safhasına gelmiş bulunuyoruz, o da 
önergelerin tetkikidir. Önergelerin ne şekilde 
müzakere edileceğini, İçtüzüğün hangi madde
leriyle âmel edileceğini benden daha iyi bilirsi
niz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual hakkımı 
kısıtlıyorsunuz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi, önergesini izah 
ederler, lehte ve aleyhte 2 kişiye söz verilir. On
dan sonra Sayın Hükümete iştirak edip, etmedi
ği sorulur, Sayın Komisyona iştirak edip, etme
diği sorulur ve Heyeti Umumiyenin reyine mü
racaat edilir. 

Saym Hükümet burada, müzakere değil, han
gi sebepten dolayı önergeye iştirak etmedikle-
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rini beyan ettiler. O sebepten dolayıdır ki, ar
tık sual sorma imkânı kalkmıştır. 

Sayın Komisyon iştirak ediyor musunuz, et
miyor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 
Çünkü, bu hüküm böyle bir değişikliğe lüzum 
kalmadan arzuyu yerine getirecek mahiyette
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Komis
yon. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yanlış 
bir teamül tesis ediyorsunuz. Bir önergenin çer
çevesi içerisinde Bakan tarafından verilen ce
vaptan sonra, o önerge ile ilgili olarak, hususiy
le sahibi tarafından veya başka bir üye tarafın
dan sual sorulması son derece akla mâkul düş
mektedir, kifayet önergesi verilmediği müd
detçe. 

O itibarla meselenin bir defa daha gözden 
geçirilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu nazik ikazınıza teşekkür 
ederim. Akim hududu olmadığını çok iyi bili
yorum. Fakat, düşünerek hareket ettim. Ben za-
tıâlinizden istirham ediyorum, İçtüzüğün 6 ncı 
maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince, bu hareketi
min Başkanlık Divanında ve sonra da Heyeti 
Umumiyede görüşülmesini temin buyurunuz. 

Muhterem senatörler, önerge okundu, lehte 
ve aleyhte konuşuldu. Saym Hükümet iştirak 
etmiyor, Sayın Komisyon iştirak etmiyor. Oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Önerge reddedilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, 40 ncı maddeyi biraz 
evvel okunduğu şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenller... Kabul etmiyenler... 40 ncı 
madde kabul edilmiştir, efendim. 

BÖLÜM - III 
bununla ilgili görevler 

Bankanın Hükümetle olan münasebetleri ve 
Malî ve ekonomik müşavirlik, malî ajanlık ve 

haznedarlık 
Madde 41. — 1. Malî ve ekonomik müşavirlik: 
Banka, Hükümetin malî ve ekonomik isti

şare organıdır. Bu sıfatla banka, para ve kredi 
politikası konusunda Hükümetçe incelenmesi is
tenilecek hususlar hakkında mütalâa beyan 
eder. 

— 171 

8 . 1 . 1970 O : 1 

Yabancı memleketlerle yapılacak malî ve 
ticari anlaşmalar akdine ilişkin müzakerelerde 
tanka temsil olunur. 

II - Malî Ajanlık: 
Devletin milletlerarası malî ve iktisadi mü

nasebetlerinde bankaya, Hükümetin malî ajan
lığı verebilir. 

Banka, Devlet iç istikraz tahvillerinin malî 
servisini, ezel kanunlara veya bunlara dayanan 
kararlara göre kambiyo denetlemesini ve dış 
ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri 
yapmakla görevlendirebilir. Bu sıfatla yaptığı 
işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından 
bankaya sorumluluk tevcih edilemez. 

III - Haznedarlık : 
Banka, Hükümetin haznedarıdır. Bu sıfatla, 

özellikle, Devletin gerek içerde ve gerekse ya
bancı memleketlerde tahsilat ve tediyatmı ve 
bütün Hazine işlemlerini ve memleket içi ve 
dışı her nevi para nakil ve havale işlerini üc
retsiz yapar. 

Hazine va katma bütçeli idarelerle, özel ida
re ve belediyelere ait paraların, kurulu olduğu 
mahallerde banka, kurulu bulunmadığı yerlerde 
muhabirlerine yatırılması zorunludur. 

Banka, bu tevdiata faiz ödemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rnrn. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 41 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

özel denetim 
Madde 42. — Maliye Bakanı, bankanın işlem 

ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettirebilir. 
Maliye Bakanlığı, bu hususta her nev'i malû
mat1 bankadan talebedebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabu' edenler. Kabul etmiyenler. 42 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - IV 

Bilgi isteme ve risklerin toplanması 
Bilgi isteme yetkisi, bankaların yıllık bilanço

ları ve raporları 

Madde 43. — Türkiye'de faaliyette bulunan 
bütün bankalar yıllık bilançoları ile kâr ve za
rar hesaplarını, idare meclisi ve murakıp ra
porları ile birlikte, umumi heyetlerinin toplantı 
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taribinden itibaren bir ay içinde bankaya ver
mekle yükümlüdürler. 

Banka, bankalardan mevduat, kredi, döviz 
ve diğer işlemlerine ait her türlü bilgiyi istiye-
bilir. Şu kadar ki, bankalardan, müşterilerinin 
şahsî tevdiat hesapları hakkında bilgi istene
mez. 

Bankalar, bankanın yukarıki fıkraya göre 
istiyeceği bilgileri bankanın belirteceği süre 
içinde vermeye mecburdurlar. Banka, bankala
rın malî durumlarım takip ve tetkik eder, ge
rektiği takdirde, bunlar hakkındaki mütalâa
larını teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına 
bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 43 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Risk santralizasyonu 

Madde 44, — Banka, Türldye'de faaliyette 
bulunan bankaların müşterilerinin risk durum-
larmı nezdinde toplamak maksadiyle bir risk 
santralizasyonu teşkilâtı kurar. 

Bankalar, risk durumları hakkında banka
nın kendilerinden istediği bütün bil°ileri, ban
kanın talimatına göre belirteceği süre içinde ve 
formüllere uygun olarak vermekle yükümlü
dürler. 

Risk Santralizasyonu Teşkilâtının bütün iş
lem ve kayıtları gizli olup, banka ancak, ilgili 
bankaları, müşterilerinin veya kredi istekleri
nin risk durumları hakkında aydınlatabilir. Bil
gi alma ve verme şekil ve şartlan yönetmelikle 
belirtilir. 

Bankaların keşide ettikleri protestolar, ban
kalara duyurulmak üzere bankada toplanır. 
Bunların toplanma ve bankalara duyurulma 
esasları, banka ile Türkiye Bankalar Birliği ta
rafından tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 44 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 
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KISIM - V 

Bankanın yapacağı işlemler 

BÖLÜM - I 

Kredi müesseseleriyle işlemler 

Senet ve vesikaların reeskonta ve avansa 
kabulü 

Madde 45. — a) Banka, asgari üç imzayı 
taşımak ve vâdelerine en çok 120 gün kalmış ol
mak şartiyle, bankalar tarafından tevdi edilecek 
ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebi
lir. İmzalardan biri yerine, sigorta poliçeleri ile 
beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule iliş
kin makbuz senedi veya varant gibi teminatın 
dahi kabulü caizdir. Bu halde, emtia ve mahsu
lün kolaylıkla satılabilir neviden olmaları ve 
değerinin, senet tutarından, bankanın tâyin ede
ceği oranlardan fazla bulunması şarttır. Şu ka
dar M, tâyin edilecek oran % 10 dan az olamaz. 

Banka, muteber saydığı iki imza ile istisnaen 
yetinebilir. 

b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan ger
çek ve tüzelkişilerin bir banka tarafından ibraz 
edilecek ticari senetleri ile; 

c) Küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf te
vekküllerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamakla 
kanunla görevlendirilmiş bulunan bankalar ta
rafından tevdi olunacak senetler; 

Vâdelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış ol
mak kaydiyle, maddenin (a) bendindeki şekil 
ve şartlar içinde reeskonta kabul edilebilir . 

d) Vâdesi 9 ayı aşmıyan tarım senekleri de, 
ticari senetler gibi reeskonta kabul edilebilir. 

Banka yukarıki fıkralara göre reeskonta 
kabul edebileceği senetler karşılığında avans da 
verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Buyurunuz Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, bankanın reeskonta kabul edeceği se
netleri tavsif ve tâyin eden bu maddede evvelâ 
bir sorum olacaktır. O da, maddenin (A) ben
dinde, faraza ticari senetlerde 120, diğerlerinde 
9 ay vâde tâyin edildiği halde (B) bendinde sa
nayi ve madsn işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel 
kişilerin banka tarafından ibraz edilecek ti-
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cari senetleri için bir vade tâyin edilmemiş. Bu 
kaç yıl olursa olsun reeskonta tâbi olacak mı? 
Yoksa burada bir unutma mı var? Bu noktanın 
tavzihini rica edeceğim, zapta geçmesinde fayda 
olacaktır. 

ikincisi, birinci bendde bir diskriminasyon 
görüyorum, bu bozuk düzenden şikâyet edenle
rin kulakları çınlasın. Burada bir fırsat eşitli
ğini bozan bir diskriminasyon var. Umumiyetle 
üç imzalı ticari senetler veyahut iki imza bir de 
emtia teminatlı ticari senetler kabul edildiği 
halde bankanın muteber saydığı iki imzayı da 
istisnaen kabul ediyor. Bu, aslında bankacılık 
bakımından yerinde bir hükümdür. Ancak, kre
di mevzuu üzerinde bu kadar tartışmaların ce
reyan ettiği ve âdeta sosyal adaletin ölçülerin
den birisi haline geldiği bir devrede bâzı kim
selerin bankalarca muteber, yani itibarı yerin
de, hali vakti yerinde, zengin kimseler için bir 
diskriminasyon yapılmasını, hakikaten, fırsat 
eşitliği kaidesine muhalif görüyorum. Eskiden 
böyle şeyler oluyordu ama bu devrede bu ol
mamalıdır. Yani, zengin için iki imza, orta hal
liler için üç imza, bir bakıma bankacılık bakı
mından teminat değeri bakımından yerinde, 
ama pisikolojik olarak doğru değildir. Zengine 
bir imtiyaz tanıyoruz. Fırsat eşitliğini bozuyo
ruz. Onun daha kolaylıkla ve daha çok kredi al
ması imkânını ve yolunu açıyoruz. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, şim
di müsaade ederseniz, (B) fıkrasındaki müddet
le alâkalı kısma cevap arz edelim. Bu (C) den 
sonra gelen bir müstakil fıkra vardır. Orada 
«vâdelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış olmak 
kaydiyle maddenin (A) bendindeki şekil ve 
şartlar içinde reeskonta kabul edilebilir» de
mek suretiyle (B) şıkkı bu fıkradaki hükme 
bağlı olmaktadır. Bu itibarla bir gözden kaç
ma veyahutta zaman uzadığı için tutanaklara-
•da bu şekilde geçmesini, iltibasa mahal verme
mek üzere arz ederim. 

ikincisi; bu imza meseleleri bankacılıkta, 
Sayın Melen'in de ifade ettikleri gibi, umumi 
bir teamüldür. Bu bakımdan maddede yazılı 
olduğu şekilde bütün bankalarda ve diğer ya

bancı ülkelerin bankalarında da aynen tatbik 
edilmektedir, o şekilde olması lâzımdır. Eski 
metinde de, kendileri yakmen bilecekleri veç
hile, aynı tarzdadır. 

FERİD MELEN (Van) — Ama, dünya dö
llüyor, eski değiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet konuşacak 
mısınız? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Komisyon sözcüsü
nün izahatına ilâve edeceğim husus şudur: Sa
yın Melen'in tereddüdünü daha fazla gidermek 
konusunda: İbraz edilecek senetler, yani Mer
kez Bankasına ibraz edilen senetler, Merkez 
Bankası tarafından reeskonta kabulü, muvafık 
görülecek olan senetlerdir, lâalettayin şahıslar 
tarafından Merkez Bankasına getiriİmeyip, bir 
banka tarafından Merkez Bankasına getirilen 
senetlerdir ve imzalardan birisi, bir banka ol
mak lâzımgelir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Komis
yon, teşekkür ederim sayın Hükümet. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Orta vadeli reeskont ve avans işlemleri 

Madde 46. — Banka, Banka Meclisince tes-
bit edilecek esas ve şartlar dâhilinde, banka
lar tarafından tevdi edilecek, vâdelerine en çok 
beş yıl kalmış olan senetleri reeskonta kabul 
edebilir veya mukabilinde avans verebilir. Bu 
senetlerde, en az iki imzanın bulunması şarttır. 

Bu madde gereğince kabul edilecek senet
lerin nominal değerlerinin toplamı, 45 nci mad
denin (b) ve (c) bendlerinde yazılı senetlerin 
nominal değerleri toplamını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Melen, buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, bu madde memleketimizde bugün çok 
mııhtacolduğumuz orta vadeli krediye taallûk 
eden bir maddedir. Buna işletme kredisi de di
yoruz ve bunun için bir İki banka da kurulma
ya başlanmıştır, memleketimizde; Yatırım Ban
kası. Yatırım Kredi Bankası bu maksatla kurul
muş bir bankadır. Bu sebeple bu madde de ye
rindedir. Yalnız orta vadeli krediler, işte bura-
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da görüldüğü üzere, maddede; vâdesine en çok 
beş yıl kalmış olan senetlerin reeskontunu yapa
caktır. Yani, beş yıl vadeli, beş yıla kadar olan 
vadeli kredilerdir. Bu kredilere ihtiyaç olmakla 
beraber, bu kredilerin emisyon bankası tara
fından finanse edilmesinin bir de tehlikesi var. 
Buna işaret etmek isterim. Bilhassa buna bir 
tavan konmazsa, bir mevcut tavan var ama, 
çok yüksek bir tavan olarak gördüm. Bu tak
dirde bu maddeyi işleterek alabildiğine mem 
lekette bir enflasyon yaratılması ihtimali var 
ve bu madde bu yolu açıyor. Buna biraz daha 
alçak bir tavan tesbit edilmesi yerinde olurdu. 
Bu tavan bundan evvelki maddenin (B) ve 
(C) fıkralarındaki kredilerin hudnduyla hıı-
dutlandırılmıştır, o yükselince, bu da otoma-
tikman onunla birlikte yükselecektir. Her iki
si de tedavül hacmini genişleteceği için korku
yorum ki, burada bir enflâsyon yaratmaya yol 
açabiliriz. Bunu gayet dikkatli kullanmak lâ
zım. Aslında yerindedir. Fakat ook dikkatli 
kullanılması lâzım gelen bir maddedir. Bunu 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Sarlıcalı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Balkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Ferit He
len'in sözlerinin başında ifade ettiği gibi haki
katen memleketin bugün beş seneye kadar or
ta vadeli isletme kredilerine son derece ihtiyacı 
vardır. Bueün Türk sanayii, isletme kredisi ih
tiyacı içerisinde âdeta kıvranmaktadır. Benim 
geçen yıl Sanayi Bakanından sormuş olduğum 
bir yapılı soruya aldığım cevapta: bir yıTda 
Sosyal Sigortalar imkânlarından faydalanarak 
Sümerbank Kanaliyle sanayicilere tahsis edi
len krediden bir yıl içerisinde sanayicilerin ta
lep ettikleri miktar 235 milyon lira idi. Buna 
karşılık Sümerbankm Sosyal Sigortalar fonun
dan faydalanmak suretiyle bu ihtiyaca verebil
diği cevap senede 10 milyon lira civarındadır. 
Hep bilirsiniz Sosyal Sigortalar fonlarından 
tefrik edilmiş bulunan 50 milyon lira 1962, ya 
da 1963 senesinde sanayicilere, işletme kredisi 
olarak, beş sene vâde ile verilmiş ve bunun her 
sene beşte biri tahsil edildikten sonra, tahsil 
edilen miktar sanayi sektörüne tefrik edilmiş 
idi. Halen bu mekanizma böylece işlemektedir 
ve geçen sene tediyeye müsait bir miktar elde 

edilemediği için, geçen sene bu muamele yapıl
mamıştır. Bu itibarla ben beş senelik vâdelerin, 
Sayın Ferit Melen'rn ifade ettiği gibi, bir tavan 
olarak; yüksek bir seviyede tutulduğu kanaatin
de değilim. Türk sanayiinin bugün beş seneden 
daha fazla işletme kredisine ihtiyacı vardır ve, 
bence hakikaten, bu kanunun Türkiye'ye getir
diği önemli bir yeniliktir ve en isabetli tesbit 
ve tedvin edilmiş maddelerden birisidir. O iti
barla olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, teşekkür ede
rim. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. FAİK AT A YURT (Uşak) — Muhterem ar
kadaşlar, şüphesiz, bu kanun tasarısının en 
önemli esprilerinden birisi; Türk kredi ve para 
politikasını plân hedeflerine ve kalkınma icap
larına uygun şekilde ve katiyen enfilâsyonist 
bir baskı ve tesire mâruz bırakmadan istikrar 
içinde yürütmeye mütevakkıftır. Bu itibarla 
plân hedeflerine uygun, plân stratejisine uy
gun ve yıllık icra programlarına muvafık bir 
şekilde düzenlenecek ve kullanılacak olan bu 
46 ncı madde, ekonomideki gelişmeyi temin 
edecektir, sağlıyacaktır, şüphesiz, hüsnüniyetle 
kullanılacaktır. Bu itibarla kabulünü arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ko-
mis7/on. 

Medde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reeskonta veya avansa kabul edilecek senet-
rin en yüksek tutarı 

Madde 47. — 51 nci madde hükmüne göre 
yapılacak işlemler haricolmak üzere, Banka, 
sermayesi ile ihtiyat akçeleri toplamının % 10 
unu aşan bir meblâğı ihtiva eden senet ve vesi
kaları reeskonta kabul edemiyeceği gibi, temi
nat olarak da kabul edemez. 

Aynı imzaları taşıyan birden fazla senetlerin 
toplamı, yukarda yazılı tutarı astığı takdirde, 
fazlası reeskonta veya teminata kabul edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 



O. Senatosu B : 23 8 . 1 . 1970 O : 1 

Tahvil karşılığı avans 

Madde 48. — Banka, Devlet tahvilleriyle, 
Borsada kayıtlı diğer sağlam tahviller karşılı
ğında, Borsa değerlerinin en çok % 80 i oranın
da ve 120 gün vâde ile bankalara avans verebi
lir. Şu kadar M, kendi ihracettikleri tahviller 
karşılığında bankalara avans verilmez. Bu mad
de gereğince bankalara verilecek avansların 
toplamı 45 nci maddenin (a) bendinde yazılı se
netlerin nominal değerleri toplamının 1/3 ünü 
geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Savın Demiryüce. 

AHMET DEMİRYÜCE (Zonguldak) — 
Efendim, sayın katip «banka tahvilleri» diye 
okudu. Devlet tâbirini okumadılar. Bir yanlış
lık olmasın diye arz ediyorum. «Devlet tahvil
leri» olması lâzım. 

BAŞKAN — Evet, devlet tahvilleriyle. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Merkez ve Şubeler Iskonto Komiteleri 
Madde 49. — A) Merkez Iskonto Komi

tesi : 
İdare Merkezi Iskonto Komitesi. Balkan 

(Guvernör^ m Başkanlığı altında. Bpnka Mecli
since seçilecek iki üye ile ilgili Başkan (Guver-
nör) Yardımcısından kurulur. 

Bu komite : 
a) Bankanın kendi işlemlerinde uygulaya

cağı reeskont, ıskonto ve faiz hadleri hakkında 
Banka Meclisine teklifte bulunmak; 

b) Banka Meclisince verilecek yetkiler 
çerçevesinde kredi işlerini incelemek ve düzen
lemek ; 

İle görevlidir. 
B) Şubeler Iskonto Komitesi : 
Şubeler Iskonto Komitesi, bu kanun hüküm

leri, Banka Meclisince kabul edilecek iskonto 
reeskont ve avans yönetmeliği ve Başkanlık 
(Guvernörlük) ça verilecek talimatlar dairesin
de kredi işlemlerini yürütmekle görevlidir. 

Şubeler Iskonto Komitesi, Şube Müdürünün 
Başkanlığında, yönetmelikle tesbit edilecek gö
revlilerden kurulur. 

Merkez ıskonto Komitesine seçilecek iki üye
ye, bu görevleri dolayısiyle aylıklarının üçte I 

ikisini aşmamak kaydiyle verilecek ek ücret 
Banka Meclisince tesbit olunur 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm - II 

Hazine ve kamu müesseseleriyle işlemler 

Hazineye kısa vadeli avans 
Madde 50. — Banka, miktarı cari yıl genel 

bütçe ödenekleri toplamının yüzde onbeşini geç
memek üzere Hazineye kısa vadeli bir avans hesa
bı açar. Bu avans hesabına uygulanacak faiz 
haddi ile ekonomik durum göz önünde tutula
rak kullanılacak avans nisbeti Maliye Bakanlığı 
ile Banka arasında kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın arkadaş
lar, bu maddede de bir hususu dikkatinize arz 
etmek üzere söz aldım. Hazinenin, şüphesiz, 
ödemelerini yapabilmek üzere bir likiditeye ih
tiyacı vardır. Onu da muhtelif kaynaklardan 
temin eder. Bu kaynaklardan birisi de banka
dan alacağı avanstır. Eskiden % 5 olarak alır
dı. Yani yıllık bütçelerinin yekûnunun % 5 
oranında avans alırdı. Sonra bir kanunla bu 
% 15 e çıkarılmıştı, ondan sonra tekrar % 5 e 
düşürüldü. Benim Hükümette bulunduğum za
man yapılan bir teklif ile % 10 a çıkarıldı, bu 
defa da tekrar % 15 e çıkarılıyor. Hazinenin 
güç durumda olduğunu inkâr etmeye imkân 
yok. Filvaki, bundan evvel muhalefet olarak 
söylediğimiz zaman; Başvekil aksini iddia et
mişti ama, o ne derse desin realite, maalesef, 
meydandadır. Bugün Hazine 5 milyarın üs
tünde bir açıkla çalışmaktadır. Ayrıca, müta-
ahhitler Maliye Bakanlığının kapısını aşın
dırmaktadırlar. Birçok milletvekili arkadaşları 
tavsiyeye zorlamaktadırlar, para alabilmek 
için. Bu yüzden, hattâ, bâzı suiistimaller oldu-
lu dahi ileri sürülmektedir. Bu sebeple Hazi
neyi bu müşkül durumdan, neye mal olursa ol
sun, kurtarmaya mecburuz. Bunu geçen yıl 
bütçesinde açıkça ben ifade etmiştim, partim 
adına. Ve biran evvel Hazinenin borcunu tas
fiye edelim, demiştim. Bu kanunla o madde de 

I getiriliyor. Geçici 5 nci madde ile de Hazine-
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nin Merkez Bankasında birikmiş olan avans 
borcunu bir tasfiye yoluna bağlıyor ve bu mad
de ile de yeniden % 15 oranında bir avans 
verme yolunu açıyor. Prensibine muarız deği
lim, yalnız dikkatle kullanılmasını istirham ede
ceğim huzurunuzda, zapta geçmesi lâzım. 
Çünkü, mevcut avans tasfiye edilince, bütçe
mizin yekânunu dikkate alırsanız, bu madde ile 
önümüzdeki yıl içerisinde Maliyeye, Merkez 
Bankasından 4,5 milyarlık bir avans alma yet
kisi vermiş oluyoruz. Maliye bunu tamamen 
kullanırsa memlekette önümüzdeki yıl memleket; 
ekonomisi alt üst olabilir. Galopan enflâsyo
nun pençesine düşebilir. Buna, belki de, bütçe
de bir takyit yapmak lâzım gelecektir. Takyit 
yapılamadığı takdirde şimdiden dikkatinize arz 
edeyim ve memleket huzurunda bu madde, o 
vakit çok tehlikeli durumlar ihdas edebilecek 
bir madde olur. Bunu bile bile, ve Maliye 
Bakanımızın temkinine, dirayetine güvenerek 
kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Maliye Bakanı buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Me-
len'in üzerinde konuşma yaptığı madde hakkın
da dikkatli bir şekilde mütalâalarda bulunması 
doğrudur. Ve vaktiyle % 5 olan bu avans nis-
beti, kısa vadeli avans nisheti evvelâ % 10 a 
çıkarılmıştır. Bütçe Kanunu ile de % 12 ye 
çıkarılmıştır, halen % 12 dir. Şimdi, huzu
runuzdaki teklifle de % 15 e çıkarılmaktadır. 
Ancak, bir hususu tasrih etmek için söz aldım. 
Bilmiyorum Sayın Melen öyle mi kasdettiler, 
şimdiye kadar kısa vadeli olarak Hazinenin al
dığı avans tasfiye ediliyor. 

FERİD MELEN (Van) — Geçici beşinci 
madde. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Geçici beşinci madde ile ilgili mârnzatda 
bulunacağım. Bundan sonra da yeniden Hazi
neye % 15 nisbstinde kısa vadeli avans alma 
imkânı tanınıyor tarzında mı ifade etmek iste
diler? 

FERİD MELEN (Van) — öyle anlıyorum, 
bu tasfiye edilince açılıyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Şimdi, geçici maddeye göre, tasfiye edi
len miktar Bütçenin tümü üzerinde % 12 nisbe-

tinde alman kısa vadeli avans miktarının tama
mı olmayıp, 348 milyon civarındaki Hazine bo
nosu, yıllardenberi Merkez Bankası bültenle
rinde 348 milyon olarak Hazine bonosu olarak 
kaydedilmiş bulunan miktardır ve tasfiyeye 
uğrayan kısım da 348 milyondan ibarettir. Bu 
suretle % 12 nin % 15 e çıkarılması yolu ile 
% 3 nisbetinde fazla avans alma imkânı tanın
mış oluyor ki, Hazineye, bunun 1969 Bütçesine 
uyguladığımız zaman aksi 700 milyon lira ci
varındadır. Hazineye temin edilen miktar 1969 
için 700 milyon, 1970 yılı için de o bütçenin 
hacmi içerisinde tatbik olunacak miktardır. De-
mek ki, tasfiye edilen kısım 348 milyondur. Ta
rlamı değildir ve yeniden Hazineye % 15 mik
tarında bir avans alma imkânı sağlanmış değil
dir. Bunun dikkatli bir şekilde kullanılması hu
susundaki mütalâalarına tamamiyle iştirak et
mekteyim. Mümkün olduğu nisbette bu kısa 
vadeli avansa az müracaat edilmesi matlup olan 
bir şeydir, ekonomik istikrar bakımından. An
cak, Devlet tahsilatı yıl içerisinde masrafları 
karşılayamadığı için bu kısa vadeli avansa mü
racaat saruri olmaktadır. Kendileri bunları ga
yet iyi bilirler ve kendilerinin endişesini izale 
etmek için söz aldım. Bunu gayet dikkatli bir 
şekilde kullanma kararındayız ve tasfiyeye uğ-
nyan kısım da 348 milyondan ibarettir. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Kamu müesseselerine kredi 

Madde 51. — Banka, iktisadi Devlet Teşek
külleri ile iktisadi alanda faaliyet gösteren kat
ma "bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul alı
mı ile ilgili, mevsimli ihtiyaçları için düzenliye-
cekleri en çok dokuz ay vadeli bonolarını veya 
Hazine kefaletini haiz bonolarını iskonto edebi
lir ve karşılığında avans verebilir. 

Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ih
tiyaçlarını karşılamak maksadiyle kredi vere
mez. 

Banka, verdiği bu krediler üzerinde her tür
lü kontrol yetkisini haizdir. 
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Bu suretle kabul edilebilecek bonoların âza
mi hadleri ile bunlara uygulanacak iskonto ve 
faiz hadleri banka meclisince kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Açık piyasa işlemleri 

Madde 52. — Banka, para arzını ve ekono
minin likiditesini düzenlemek maksadiyle; 

a) 45 nci maddenin (a) ve (b) bendlerinde 
yazılı şartları havi senetleri, 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve mü
esseseleri tahvilleri ile ödenmiş sermayesi en az 
10 milyon Türk lirası olan anonim şirketlerin 
borsada kayıtlı sağlam tahvillerini, alıp satabi
lir. 

c) Hazinece gerekli provizyonların tesisi 
karşılığında, Devlet tahvilleri tanzim alış ve sa
tışları yapabilir. 

Maddenin (b) bendindeki işlemler Hazineye 
veya kamu idare ve müesseselerine kredi yar
dımı amaciyle yapılamaz. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapacağı işlem
lere ait esas, miktar ve şartlar banka meclisin
ce tâyin ve tesbit olunur. 

Bankanın bu madde gereğince yapabileceği 
açık piyasa işlemleri sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının beş mislini geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 
efendim. 

BÖLÜM — IV 

Altın ve dövizle ilgili işlemler 

Madde 53. — a) Banka, sikke veya külçe 
halinde alıp satabileceği gibi, altın ithal ve ih-
racedebilir ve altın karşılığında avans alıp ve
rebilir. 

b) Banka, vadeli ve vadesiz her çeşit dövi
zi alıp satabileceği gibi, döviz karşılığında avans 
verebilir, bankalara kurye kredisi tanıyabilir. 
Banka ayrıca döviz olarak karşılıklı ve karşılık
sız her çeşit avans ve krediler alabilir. 

Bu fıkralardaki işlemlerin esas ve şartları 
banka meclisince belirtilir. 

c) Banka, ticaret ve ödeme anlaşmaları ge
reğince, muhabir bankalara kredi verebilir. 

Son fıkra gereğince alınıp satılan dövizler
den bankaca konvertibl olduğu kabul edilmi-
yenlerin değerlerinde tahassul edecek değişik
liklerden meydana gelecek kâr ve zarar Hazi
neye aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler, Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

İkraz limitleri 

Madde 54. — 45, 46 ve 48 nci maddeler gere
ğince, bankanın yapacağı ikrazların en yüksek 
haddi ve kredi nevilerine göre limitleri, ekono
mik hedefler, millî para politikasının prensip
leri, piyasanın kredi ihtiyacı, bankalar siste
minin likidetesi ve bankanın porföy terekkübü 
göz önünde tutulmak suretiyle banka mecli
since tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir 
efendim. 

BÖLÜM — V 

Sair işlemler 

Madde 55. — Banka, banka meclisince tes
bit edilecek bankacılık işlemleri ve hizmetlerini 
yapabilir. 

Banka, mevcut veya ilerde, şubelerin bulun
duğu yerlerde açılabilecek bankalararası takas 
odaları işlemlerine nezaret eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmiştir 
efendim, 

KISIM — VI 

Bankanın yapamıyacağı işlemler 

Madde 56. — Banka : 
a) Bu kanunla açıkça yetki verilen işlem

ler dışında karşılıksız kredi açamaz ve avans 
veremez. 

b) Her ne şekilde olursa olsun, kefil ola-
• ARZ ve teminat veremez. 

Millî piyonga için verilecek kefalet bu hük
mün dışındadır. 
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c) Portföyünde mevcut senetleri tecdide-
demez. 

d) Mücerret gayrimenkul alımı ile ilgili 
senet ve vesikaları reeskonta kabul edemiyeceği 
gibi, bunlar üzerine avans da veremez. 

e) Bu kanunla tasrih edilen hususlar dı
şında, banka, kendi ad ve hesabına hiçbir iş ve 
ticaret yapamıyacağı gibi, başka şirket ve mü
esseselere de iştirak edemz; hisse senedi satm-
alamaz ve bunları avansa kabul edemez. 

Banka ancak, Banknot Matbaasında bedeli 
karşılığında hisse senedi, tahvil, pul, kıymetli 
kâğıt ve yabancı banknot basabilir. 

f) Banka, kendi ihtiyacı için gerekli şube, 
arşiv ve lojman binaları ile banka personelinin 
kültür ve meslekî bilgilerini artırmak, sosyal 
ihtiyaçlarını kanlamak üzere, kurs binaları re
vir, dinlenme yerleri ve hizmetle ilgili sair gay-
rimenkuller dışında gayrimenkul iktisabedemi-
yeceği gibi, kendi alacağından dolayı kanuni 
yollardan temellük eylemek zorunluluğunda 
kaldığı gayrimenkulleri, ihtiyacı için kullana
madığı takdirde, en çok üç yıl içinde elden çı
karmaya mecburdur. Bu süre zaruret halinde 
Maliye Bakanlığınca uzatılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

KISIM - VII 

Banka hesapları ve bilançosu, bülten, istisna, 

muaflık ve çeşitli hükümler 

BÖÜLÜM - I 

Banka hesapları ve bilanço 

Hesap dönemi 

Madde 57. — Bankanın hesap dönemi, tak
vim yılıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bilanço ve rapor 

Madde 58. — Banka, her takvim yılı sonu iti
bariyle düzenliyeceği bilanço ve kâr ve zarar 
hesabı ile yıllık faaliyet raporunu Genel Kuru

lun içtimaından evvel Maliye Bakanlığına tev
di eder ve bilançoyu Resmî Gazete ile yayınlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Provizyonlar ve hususi ihtiyat 

Madde 59. — Bankanın yıllık gayrisâfi kâ
rından, ertesi yıllar bankaya has işleler do-
layısiyle meydana gelebilecek muayyen riskleri 
karşılamak üzere Banka Meclisince uygun görü
lecek tutarlarda provizyonlar ayrılabilir. 

Zamanaşımına uğrıyan banknotlarla, 37 nci 
maddenin (b) fıkrası gereğince değiştirmeden 
doğan farklar hususi ihtiyata alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kârın dağıtılması 

Madde 60. — Bankanın yıllık safi kârı, 
aşağıdaki şekilde dağıtılır : 

a) % 20 si ihtiyat akçesine; 
b) Hisse senetlerinin nominal değerleri üze

rinden, % 6 oranında ilk kâr hissesi olarak his
sedarlara ; 

c) Yukarıdaki yüzdeler tutarının düşülme
sinden sonra kalan miktarın en çok % 5 i, iki 
aylık maaş tutarını geçmemek üzere Banka men
suplarına ve % 10 u fevkalâde ihtiyat akçesine; 

d) Hisse senetlerinin nominal değerleri üze
rinden Genel Kurul karariyle en çok % 6 nis-
betinde ikinci kâr hissesi olarak hissedarlara. 

Bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazine
ye verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden değerlendirme farkları 

Madde 61. — Türk Parası değerinin değişti
rilmesi halinde Bankanın aktif ve pasifindeM 
altın ve dövizlerin yeniden değerlendirilmesi do-
layısiyle lehte veya aleyhte doğacak farklar yıl
lık kâr ve zarar hesapları dışında özel bir hesaba 
alınır. 
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Bu hesaba alman meblâğın kullanılma veya 
itfa şekli ve şartları Maliye Bakanlığı ile Banka 
arasında tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye 

Madde 62. — Bankanın tasfiyeye girmesi ha
linde uygulanacak tasfiye esasları, bir kanun
la tesbit edilir. Tasfiye neticesinde hâsıl olan 
net varlıktan evvelâ hisse senetleri bedeli öde
nir. Hisse senetleri başabaş ödendikten sonra 
kalan miktarın % 80 i Hükümete, % 20 si his
sedarlara tevzi olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - II 

Banka bülteni 

Madde 63. — Banka, her hafta sonu itiba
riyle hesap durumunu kısaca gösteren bir bülten 
yayınlıyarak, Resmî Gazete ile de ilân eder. 

Bu bültende bir taraftan kasa mevcudu, altın 
mevcudu, döviz vaziyeti, dâhilde ödenecek se
netler toplamı, yabancı memleketlerdeki mevdu
atı, alacaklı olduğu diğer kıymetleri; diğer ta
raftan sermayesi, yedek akçeleri, tedavülde bu
lunan banknotların miktarı, Banka nezdindeki 
mevduatı ve borçlu olduğu diğer kıymetleri ile 
ayrıca, Bankanın kendi işlemleriyle ilgili yürür
lükteki reeskont, iskonto ve faiz hadleri de gös
terilir. 

Bu bülten, gerekli görülecek müesseselere ve 
yabancı Merkez Bankalarına gönderilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

BÖLÜM - III 

Muaflık, istisna ve çeşitli hükümler 

Vergi, resim ve harcdan muaflık 
Madde 64. — Bankanın sermayesi, ihtiyat 

akçesi, (A) sınıfı hisselerine isabet eden kâr 

ile ithal edeceği külçe veya meşkûk altınlar; 
Banknot Matbaası ve tesisatı için yapılacak itha
lât, her türlü vergi, resim ve harcdan muaftır. 

Banka, banka işlemlerine mütaallik bütün kâ
ğıtlar, ilânlar ve saire dolayısiyle kendisi tara
fından ödenmesi gereken Damga Vergisi ile her 
türlü resim ve harcdan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Değer nakillerinde uygulanacak tarife 
Madde 65. — Bankaya ait her türlü meşkûk 

ve külçe altın ve Türk Lirası banknotlarla tah
viller ve bonolar ve yabancı efektif dövizlerin 
Türk Havayolları A. O., Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları işletmesi ve Denizcilik Ban
kası T. A. O. ve D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
vasıtaları ile nakillerinde ağırlık üzerinden nav
lun tarifesi uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Banka defter ve kayıtlarının mahiyeti 
Madde 66. — Bankanın her türlü evrak, ka

yıt, defter ve senetleriyle bunlara dayanan hesap 
özetleri resmî belge sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Efendim. 

Borçlunun ikametgâhı 

Madde 67. — Banka ile işlem yapılması sı
rasında borçlu veya kefillerinin gösterdikleri 
adres, kanuni ikametgâhı sayılır. Sonradan vu-
kubulan değişiklikler, mahkeme ve icra yetkisi
ni değiştirmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza müeyyideleri 
Madde 68. — a) Kanunun 43 ve 44 ncü 

maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlü
lükleri yerine getirmiyen bankalar ile sorumlu 
organları hakkında 7129 sayılı Bankalar Ka-
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nununun 68 nci; kanunun 40 ncı maddesinin 
Iî nci paragrafının (a) bendi mucibince banka 
tarafından umumi disponibilite ve mevduat 
karşılıkları için tesbit edilen oranları müddetin
de tesis etmiyen veya noksan tesis eden banka
lar hakkında aynı kanunun 69 ncu ve (c) bendi 
mucibince aldığı ayarlama kararlarına aykırı 
hareket eden bankalar hakkında aynı kanunun 
70 nci maddesinde gösterilen cezalar uygula
nır. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre kovuşturma 
yapılması, bankanın bildirmesi üzerine, Maliye 
Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına 
müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, 
aynı kanunun 80 ve 81 nci maddeleri uygulanır. 

b) Bu kanunun 35 nci maddesi hükümleri
ne aykırı hareket edenler, (a) bendinde yazılı 
kanunun 74 ncü maddesi gereğince cezalandı
rılırlar. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?,. Yok, Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Banka Müdürler Kurulu, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği günden iti
baren Banka üMeclisine inkilâbeder; üyelerin 
görevleri müddetlerinin sonuna kadar devam 
eder. Müdürler Kurulunun Personel Temsilci
si üyesinin bu görevi bu kanunun yürürlüğe gir
diği gün sona erer. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.., Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği günden itibaren, Banka Genel Mü
dürü Başkan (Guvernör) ve Banka Genel Mü
dür muavinleri Başkan (Guvernör) yardımcıları 
unvanını alırlar ve görevleri müddetlerinin so
nuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği gün murakıp olanların görevleri, 
Banka Denetleme Kurulu üyesi olarak, sürele
rinin sonuna kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 
oylan niza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği gün Bankada görevli olan diğer şa
hısların görevleri devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği gün banka portföyünde mevcut Ha
zine bonaları Maliye Bankanlığı ile banka ara-
smda ve T. Emlâk Kredi Bankasına verilmiş 
olan Hazine kefaletini haiz tahvil mukabili avans 
hesabı, Maliye Bankalığı, banka ve ilgili mües
sese arasında tesbit edilecek esas ve şartlar da
iresinde tasfiye edilir. 

BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği gün 1715 sayılı Kanun gereğince te
davüle çıkarılmış bulunan banknotlar, yeni bir 
emisyonla tebdil edilinceye kadar bu kanun hü
kümlerine tâbi olarak tedavülde kalır. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici madde 7. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Banka Kredilerini Tanzim Ko
mitesince ittihaz edilmiş bilcümle kararlar, ban
kaca hilâfına karar alınmadıkça, hüküm ifade 
etmekte devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici madde 8. — Bu kanunun 5 nci mad
desiyle 15 milyon liradan 25 milyon liraya çıka
rılmış bulunan sermayenin artırılan 10 milyon 
lirasına tekabül eden hisse senetlerinin tamamı 
(A) grupuna tahsis edilir. 



C. Senatosu B : 23 

Söz konusu 10 milyon liralık hisse senetleri
ne tekabül eden meblâğ, banka nezdinde mev
cut provizyonlardan, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yapılacak ilk Genel Kurul top
lantısına kadar defaten karşılanır. 

BAŞKAN — Geçici 8 nci madde üzerinde 
söz istiyen sayın üye var mı?.. Yok Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

Madde 69. — 2 . 6 . 1929 tarih ve 1514 sa
yılı Evrakı Nakdiyenin ihtiyatları ile değiştiril
mesi hakkındaki Kanun ve 11 . 6 . 1930 tarihli 
1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren veya buna eklenen 12.2.1937 
tarihli, 3133 sayılı, 12 . 6 . 1943 tarihli, 4431 
sayılı, 4 . 2 . 1948 tarihli, 5167 sayılı, 8 . 7 . 1948 
tarihli, 5256 sayılı, 2 . 5 . 1949 tarihli, 5377 sa
yılı, 27 . 4 . 1955 tarihli, 6544 sayılı, 18.5.1955 
tarihli, 6571 sayılı, 25 . 6 . 1956 tarihli, 6758 
sayılı, 24 . 2 . 1961 tarihli, 260 sayılı, 3.1.1963 
tarihli, 142 sayılı, 21 . 4 . 1965 tarihli, 583 sa
yılı kanunlar ile 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 33 ncü ve 47 nci maddeleri, 2279 sayılı 
ödünç Para Verme Kanununun 302 sayılı Ka
nunla değişik 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu 
iktisadi Teşebbüsü sayılmaz ve bu kanunla ko
nulan denetime tâbi değildir. Bu bankanın Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, Ana
yasanın 94 ncü maddesinde söz konusu millî 
bütçenin incelenmesi yoluyla yapılır. 

12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

8 . 1 . 1970 O : 1 

1 nci ve 2 nci fıkralarda yazılı idareler, ku
rumlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları, 1 nci fıkra anlamında kamu tüzel 
kişisi sayılırlar. 

Yürürlükteki kanunların işbu kanuna uymı-
yan hükümleri banka hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 69 ncu madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Yürürlük 

Madde 70. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler 
var mı?.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yürütme 

Madde 71. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte söz istiyen sayın üye var mı?... Yok. 
Kanun tasarısını tümüyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. Tü
müyle kanun tasarısı kabul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, zaman bir hayli iler
lemiş bulunmaktadır. Bu kadar devamlı bir 
mesaiden sonra, Riyaset yorulduğunuzu kabul 
etmek mecburiyetindedir. Bu sebepten açık oy
lamayı Salı günkü Birleşime bırakıyor ve 23 ncü 
Birleşimi 13 Ocak 1970 Salı günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 20,30 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye*-
si M. Ali Pestilci'nin, Zonguldak İl Emniyet 
Müdürüne dair yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/607) 

17 . 11 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

M. Ali Pestilci 
Zonguldak Senatörü 

Soru : 
29 Ekim 1969 gecesi Zonguldak Deniz Kulü

bünde İl Emniyet Müdürü Hikmet Kemahlıoğ
lu, aJldığı alkol neticesi mevkiine yakışmıyan bir
takım taşkınlıklara sebebiyet vermiş bu arada 
bir hava subayı ile salonda yumruklaşmış herke
sin gözü. önünde nefretle karşılanan olaylara se
bebiyet vermiştir. 

Olayı takiben hava subayını yakalamak için 
toplum zabıtasına kulüp binasını kuşattırmış ve 
şehirde subayı ele geçirmek için seferber ettiği 
toplum zabıtası iüe âdeta bir örfi idare ilân ede
rek hürriyetlerin kısıtlanmasına sebebiyet ver
miş bulunmaktadır. 

Yukarda hülâsa edilen olayla ilgili olarak 
adı geçen il emniyet müdürü hakkında idarece 
ne gibi bir muamele yapılmış ve muamele neti
cesinde ne gibi bir karara varılmıştır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet G-enel Müdürlüğü 
Şube : 3. 3. B. 3. 

Konu : Emniyet Müdürü Hikmet 
Kemahlıoğlu hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 11 . 1969 gün ve Kanunlar Mü-

dürlığı 10054/5565 - 7/607 sayılı yazınız. 

Zonguldak îli Emniyet Müdürü Hikmet Ke-
mahlıoğlu'nun aldığı alkol sonucu mevkiine ya
kışmıyan birtakım taşkınlıklara sebebiyet ver
diği ve bu arada bir hava subayı ile salonda 
yumruklaştığına dair Zonguldak Senatörü M. 

Ali Pestilci tarafından verilen yazılı soru öner
gesi üzerine yaptırılan incelemede; 

29 - 30 Ekim 1969 gecesi Zonguldak Deniz 
Kulübünde, aldığı alkolün tesiriyle rezalet çı
karıp, program takdimcisini darbeden ve mü
tecaviz halini devam ettiren İzmir'de görevli 
Hava Asteğmeni Sinan Kuru'nun bu halinin ön-
lenilememesi üzerine orada bulunan İl Emniyet 
Müdürü Hikmet Kemahlıoğlu olaya bizzat mü
dahale ettiğinde aynı şahıs Emniyet Müdürüne 
de mukavemet ve sol gözünden darbederek ya
kınlarının yardımı ile kaçtığı, 

Olayı mütaakıp Zonguldak Merkez Komu
tanlığına sözlü ve yazılı olarak mütecavizin ya
kalanması için bilgi verildiği, 

Merkez Komutanlığı ve Tugay Kurmaybaş-
kanı böyle bir kimseden bilgileri olmadığını, izin
siz gelmiş olabileceğini beyanla yakalanması 
için harekete geçtikleri ve emniyet personelinin 
de kendilerine yardımcı olmalarının istendiği, 

Devlet Hastanesinde muayenesi yapılan Em
niyet Müdürüne 15 günde geçer ve 7 gün iş ve 
gücünden kalır kaydiyle rapor verildiği, 

Asker ve polis tarafından müştereken alman 
tedbirler dolayısiyle İzmir'e kaçma imkânı bu-
lamıyan, yakınları tarafından saklanan ve ya
kınları ile ileri gelen zevatın af ve barışma tek
lifleri Emniyet Müdürü tarafından reddedilen 
Asteğmen 1 . 11 . 1969 günü Merkez Komu
tanlığına teslim olduğu ve savcılıkça yapılan ha
zırlık tahkikatını mütaakıp hakkında Asliye Ce
za Mahkemesinde kamu dâvası açıldığı anlaşıl
mıştır. 

Binaenaleyh; 
1. Deniz Kulübünde alkolün tesiriyle reza

let çıkaran Hava Asteğmeni Sinan Kuru olup, 
aynı şahıs kendisine vazifesi gereği müdahale 
eden Emniyet Müdürü Hikmet Kemahlıoğflu'nu 
da gözünden darp ve firar etmiştir. Yumruklaş
ma olayı yoktur. 

2. Hava subayını yakalamak için toplum 
zabıtası harekete geçmemiştir. Arama ve yaka
lama görevi askerî inzibat görevlileri ile polis 
hazır kuvvet ekibi ve mahallî karakol personeli 
tarafından ifa edilmiştir. Bunun örfi idare ile, 
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şeMen olsun benzerliği yoktur. Olayı mütaakıp 
mütecaviz kaçtığından kulübün kuşatılması va
rit değildir. 

3. î l Emniyet Müdürü gözü. önünde cereyan 
eden bir olaya vazifesi gereği müdahale etmiş ve 
üstelik darbedilmiştir. Mağdur ve müştekidir. 

Bunlardan dolayı îl Emniyet Müdürü hak
kında her hangi bir idari işlem yapılmamış, mez
kûr Valiliğe bu konuda sözlü veya yazılı bir şi
kâyet de olmamıştır. Aksine Zonguldak C. Savcı
lığınca mütecaviz Asteğmen Sinan Kuru hak
kında 11 . 11 . 1969 tarihinde Asliye Ceza Mah
kemesinde kamu dâvası açılmıştır. Sanık dahi 
ifadesinde kendisine vurulduğunu fakat kimin 
vurduğunu bilmediğini beyan etmiştir. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğflu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Güney hudutlarımızda mey
dana gelen kaçakçılığa dair İçişleri ve Gümrük 
ve Tekel bakanlıklarından yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 
(7/611) 

25 . 11 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Gümrük ve 
Tekel bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasını saygı ile 
rica ederim. 

18 . 11 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 

1. Güney hudutlarımızda vâki kaçakçılık 
artmakta mıdır? Azalmakta mıdır? Azalmışsa 
sebebi nedir, bu hususta alman tedbirler neler
dir? 

2. 1960 - 1969 yılları arasında on yıllık ka
çakçılık durumu sene vaka ve kıymet itibariyle 
nedir? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 31.12.1969 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İSTH. 0428.8-137-69 2. Ş. 
Konu: Senatör Salih Tan
yeri'nin yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 25 Kasım 1969 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğünün 10075 - 5613 - 7/611 sayılı emirleri. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Salih 
Tanyeri'nin Güney hudutlarımızda meydana ge
len kaçakçılık hakkında Bakanlığımızdan cevap
landırılmasını istediği hususlar ekli olarak su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 
Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri'nin Güney ve 
Güney - Doğu hudutlarımızda vukubulan ka

çakçılık hakkındaki soru cevapları aşağıya 
çıkarılmıştır 

Soru: Güney hudutlarımızda vâki kaçakçı
lık artmakta mıdır? Azalmakta mıdır? Azalmış
sa sebebi nedir? Bu hususta alınan tedbirler 
nelerdir? 

Cevap : Güney ve Güney - Doğu hudutları
mızda vukubulan kaçakçılık oylarının vaka ade
dinde artma, yakalanan kaçak madde ve eşya
ların rayiç değerlerinde de yükselmeler mevcut
tur. 

Hudutlarımızda vukubulan hudut ve kaçak
çılık olaylarının önlenmesi için aşağıdaki ted
birler alınmıştır. İktisadi durumumuz, komşu
larımızın durumu, mevcut ithal ve ihraç rejimi, 
para ve fiyat farkları, hudut bölgesindeki hal
kın işsizliği, hududa paralel yol yapılması gibi 
faktörler tedricen hallolunduğu takdirde, yur
dumuzda kaçakçılık olaylarının tamamen önlen
mesinin imkân dâhiline gireceğine güvenimiz 
tamdır. Hudutlarımızda vukubulan kaçakçılık 
ve hudut olaylarında abnmış bulunan önemli 
tedbirler iki yönlüdür. 
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1. Genellikle alınan tedbirler. 
2. Alınan diğer tedbirler: 
1. Genellikle alınan tedbirler: Sınır hattı 

boyunca 536 Km. uzunluğundaki bir saha istim
lâk edilerek mayın döşenmiştir. Bu sahaların 
genişliği 100 - 300 metre arasındadır. 

20 Mayıs 1958 tarihinde başlamak üzere, bir 
sayılı tebliğ hükümleri Bakanlar Kurulunca çı
karılmış ve bu tebliğ hükümleri zamanla ihtiya
ca kâfi gelmediğinden bugüne kadar muhtelif 
senelerde değişiklikler yapılmak suretiyle, ha
len (10) sayılı tebliğ hükümleri meriyette olup, 
bu tebliğ hükümleri, 1918 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve eden 6829 sayılı Kanunun Ek-1 
ve Ek - 2 nci maddelerine istinaden çıkarılmış
tır. 

Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek maksadı 
ile sınır hattı bölgelerinde, Et ve Balık Kurum
larına bağlı şubeler açılmıştır. 

Güney ve Güney - Doğu hudutlarımızda, ih
raç rejimini artırmak ve kaçakçılığı asgari de
receye indirmek için ilâve olarak hudut kapıla
rının ihdası sağlanmıştır. 

Güney hududunda vukubulan kaçakçılık 
olaylarının önlenmesi için Devlet Plânlama Teş
kilâtınca, olay Millî Güvenik Kurulu Genel Sek
reterliğine getirilmiş ve Genelkurmay Başkan
lığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri, Ticaret, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Tarım, Sa
nayi, Köy İşleri bakanlıkları, MİT Müsteşarlı
ğının yetkili temsilcileri ile bir toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıda, alınacak «konomik ted
birler, sınır J. sının üstün silâh ve araçlarla teç
hiz edilmesi, hudutlarda kuleler ve projektörler 
yapılması, hudut birliklerinin bölük ve bölük 
kademeleri halinde tutulması, kaçak ihbarı ve 
kaçak yakalamak için verilen ikramiyelerin 
verilişini daha kolay, emniyetli ve süratli hale 
sokmak, bilhassa sınırda görev alacak J. Sb. ve 
Astb. larını eğitimden geçirmek hususlarında, 
mutabakata varılarak bir protokol tanzim edil
miş ve bu protokol zaptı ilgili bakanlıklara gön
derilmiştir. 

1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanu
nunun 1 nci maddesince çıkarılan 6/521 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hudut hat
tından ve kıyılarımızdan içeriye doğru 5 Km. 
derinliğindeki bölgelerde takibedilecek statü 
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; Millî Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay 
| Başkanlığına yetki vermiştir. Bu statü hudut-
i larımızda halen tatbik edilmektedir. 
i 
j Suriye Hükümetince, Türkiye hududundaki 
i Pasavan rejiminin kaldırılmasına karşılık, Ba-
j kanlar Kurulu misilleme olarak 17 Ekim 1966 
! gün ve 6/7104 sayılı Kararname ile Türkiye'de 
I bulunan Suriyelilere ait mal ve eslihanın zap

tına ve Pasavan rejiminin kaldırılmasına karar 
I verilmiştir. 

2. Alınan diğer tedbirler : 
Hudutlarımızda görev yapmakta olan Sey-

j yar Jandarma Birlikleri, imkân nisbetinde per
sonel bakımından takviye edilmiştir. 

Seyyar Jandarma Birlikleri kısmen telsiz ve 
motorlu araçlarla takviye edilmiş Almanya'dan 
sipariş edilen Ünümork araçların büyük bir 
kısmı bu birliklere verilecektir. 

Hudut karakollarında bulunan erat her iki 
ayda bir diğer karakol eratı ile yer değiştirmek
tedir. 

Birinci hat bölgesindeki, hassas ve kritik 
noktalar, komando birlikleri ile takviye edile
rek tutulmaktadır. 

ihmali ve suiistmali görülen personel ilgili
lerce geri çekilerek haklarında kanuni muame
le yapılmaktadır, 

Görülen hata ve noksanlar için hudut bir
likleri Jandarma Genel Komutanlığınca ikaz 
edilmektedir. 

Görevlerinde üstün başarı sağlıyan personel, 
kanunlar muvacehesinde taltif ve takdir edil
mektedir. 

Motorlu araçların, akar yakıt ve malzeme 
ihtiyaçları hususundaki ödenekler, görevin özel
liği nazara alınarak takviye edilmektedir. 

Hudut birlikleri ve karakolları muayyen ve 
gayrimuayyen gün ve saatlerde üstlerince de
vamlı kontrolları yapılarak, teftiş edilmekte ve 
iz kontrolları yapılmaktadır. 

Hudut birliklerinin ihtiyacı bulunup da, 
Jandarma Genel Komutanlığımn gücü dışında 
bulunan ihtiyaçlar ivedilikle ilgili Bakanlıkla-

| ra intikal ettirilmetkedir. 
• Bilhassa hudut vilâyetlerinde istihbarat 
I Amirlikleri ve Yuva Başları teşkil edilerek ka-
j çak ve hudut olaylarının vukuundan önce ha-
! ber alınarak ilgili mercilere haber verilmesi sağ

lanmıştır. 
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Seyyar Jandarma Birliklerinin gerisinde 
ikinci bir tedbir olarak sabit Jandarma Birlik
lerince pusular atılmak suretiyle kaçakçılığın 
önlenmesine çalışılmaktadır. 

Emniyet Teşkilâtı ile koordineli çalışmak 
suretiyle, şehir içine sızan kaçakçıların tesbit 
edilerek yakalanmaları sağlanmaktadır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, bir Arap derneğinin Genel Ku
rul Toplantısına katılan bâzı kimselere dair, ya
zılı soru önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
ÇağlayangiVin cevabı (7/615) 

.Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru : 1960 - 1969 yılları arasında 10 yıllık 
kaçakçılık durumu sene, vaka ve kıymet itiba
riyle nedir? 

Cevap : 1960 - 1969 yılları arasında Güney 
ve Güney - Doğu hududunda vukubulan kaçak 
olayları ile rayiç değerlerini gösterir 10 yıllık 
mukayeseli cetvel (Ek -1) dedir. 

Arz ederim. 

Soru : 1 
Cumhuriyet Gazetesinin 1 Mayıs 1969 ta

rihli nüshasının 1 nci sayfasında hedefleri olan 
bir arap derneğinin Genel Kurul toplantısına 
başta Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Vekili 
Yaşar Tunagür olmak üzere bâzı din görevli
lerimizin katılmış olduğu iddia edilmektedir. 
Bakanlığınızda bu haberi doğrulayan her hangi 
bir bilgi var mıdır? 

Soru : 2 
Yeni Gazetenin 4 Nisan 1969 tarihli nüsha

sında siyasi hedefleri olan bir arap derneğinin 

1960 - 1969 yılları arasında Güney ve Güney - Doğu hududunda vukubulan kaçak olayları ile 
rayiç değerini gösterir mukayeseli cetvel 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Toplam 

Olay 
Adedi 

225 
257 
283 
249 
262 
430 
519 
920 
904 
378 

4 427 

Çıkış 
Rayiç kıy
meti Tl. 

1 867 130 
1 020 580 
2 120 999 
1 575 546 
1 897 101 
3 482 765 
5 427 567 
7 905 796 
6 078 493 
4 135 328 
35 511 305 

Olay 
adedi 

517 
450 
498 
540 
476 
648 
655 
970 

1 046 
986 

6 786 

Giriş 
Rayiç kıy
meti Tl. 

1 712 772 
2 664 695 
2 833 028 
4 557 470 
3 893 420 
6 108 042 
9 277 209 
12 926 694 
9 676 542 
6 597 618 
60 247 490 

Genel toplam 
Olay 
adedi 

742 
707 
781 
789 
738 

1 078 
1 174 
1 890 
1 950 
1 364 
11 213 

Rayiç 
kıymeti Tl. 

3 579 902 
3 685 275 
4 954 027 
6 133 016 
5 790 521 
9 590 807 
14 704 776 
20 832 490 
15 755 035 
10 732 946 
95 758 795 

Giriş kaçağı olarak yakalanan maddeler : 
ipekli, yünlü, pamuklu, naylon mensucat, çakmak,, çakmaktaşı, sigara, sigara kâğıdı, yiyecek 

maddesi, duvar halısı, kahve, çay, elbise, süs eş yası, oyun kâğıdı ve çeşitli gümrük eşya ve mad
deleri. 

Çıkış kaçağı olarak yakalanan maddeler : 
Afyon, esrar, bazmorfin, tütün, sigara, kesim hayvanı, yiyecek maddeleri, tekel maddeleri ve 

gümrük eşya maddeleri. 
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toplantısına katılan bâzı kimseler hakkında 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yapılan ko
vuşturma esnasında, bunlardan birinin top
lantılara Başbakan Süleyman Demirel'in direk
tifi ile katılmış olduğunu beyan ettiği ileriye 
sürülmektedir. Bu direktiften Bakanlığınız 
haberdar edilmiş midir? 

Soru : 3 
1 nci ve 2 nci sorularda belirtilen faaliyet

ler ve bu faaliyetlere katılan Türk vatandaş
ları hakkında Bakanlığınıza verilmiş her hangi 
bir rapor var mıdır? Var ise bu raporun ma
hiyeti nedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

500.101 - ORAF 3 Dairesi Gn. Md. 2 
Konu : Senatör Mehmet 
özgüneş'e ait yazılı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 2 . 12 . 1969 tarih ve 10096/5666-7/615 

sayılı yazılan. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş tarafından sorulan sorulara Bakanlı
ğımızca hazırlanan cevaplar ilişikte takdim kı
lınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Cevap : 2 
ikinci soruda bahis konusu husus hakkında 

Bakanlığımda her hangi bir malûmat mevcut 
değildir. 

Soru : 3 
1 nci ve 2 nci sorularda belirtilen faaliyet

ler ve bu faaliyetlere katılan Türk vatandaş
ları hakkında Bakanlığımıza verilmiş her han
gi bir rapor var mıdır? Var ise bu raporun ma
hiyeti nedir? 

Cevap : 3 
Birinci ve ikinci sorularda söz konusu edi

len faaliyetler ve bu faaliyetlere katılan Türk 
vatandaşları hakkında Bakanlığıma intikal et
miş bir rapor mevcut değildir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Meh
met özgüneş'in siyasi hedefleri olan Arap der
neklerinin toplantılarına katıldıkları ileri sürü

len şahıslar hakkındaki yazılı soruları ve soru
lara cevaplar aşağıda mâruzdur : 

Soru : 1 
Cumhuriyet Gazetesinin 1 Mayıs 1969 ta

rihli nüshasının 1 nci sayfasında siyasi hedef
leri olan bir Arap derneğinin Genel Kurul 
toplantısına başta Diyanet İşleri Başkan Yar
dımcısı Vekili Yaşar Tunagür olmak üzere bâzı 
din görevlilerimizin katılmış olduğu iddia edil
mektedir. Bakanlığınızda bu haberi doğruluyan 
her hangi bir bilgi var mıdır? 

Cevap : 1 
islâm Âlemi Birliğinin 1969 Hac mevsimin

de Mekke'de akdettiği Genel Kurul toplantısı
na bâzı din görevlilerimizin katıldığı hususun
da Bakanlığımda bilgi mevcut değildir. 

1969 Hac mevsiminde Hac farizalarını ifa 
etmek maksadiyle bâzı din görevlilerimiz 
Mekke'de bulunmuşlar ve bunlardan Diyanet 
işleri Başkanımız Sayın Lütfi Doğan'ın Cid
de'ye varışında hava aalanmda karşılanması, 
mahalli makamlara sıfatı belirtilerek tanıtıl
ması ve gerekli ilginin gösterilmesi Cidde Bü
yükelçiliğimizden istenmiştir. 

Soru : 2 
Yeni Gazetenin 4 Nisan 1969 tarihli nüs

hasında siyasi hedefleri olan bir Arap derne
ğinin toplantısına katılan bâzı kimseler hakkın
da Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yapılan 
kovuşturma esnasında, bunlardan birinin top
lantılara Başbakan Süleyman Demirel'in di
rektifi ile katılmış olduğunu beyan ettiği ileri 
sürülmektedir. Bu direktiften bakanlığınız 
haberdar edilmiş midir? 

Cevap : 2 
ikinci soruda bahis konusu husus hakkın

da Bakanlığımda her hangi bir malûmat mev
cut değildir. 

Soru : 3 
1 nci ve 2 nci sorularda belirtilen faaliyet

ler ve bu faaliyetlere katılan Türk vatandaş
ları hakkında Bakanlığınıza verilmiş her hangi 
bir rapor var mıdır? Var ise bu raporun mahi
yeti nedir? 

Cevap : 3 
Birinci ve ikinci sorularda söz konusu edi

len faaliyetler ve bu faaliyetlere katılan Türk 
vatandaşları hakkında Bakanlığıma intikal et
miş bir rapor mevcut değildir. 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
23 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1970 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kası kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1022) (S. Sayısı : 1312) (Dağıtma 
tarihi : 24 , 12 . 1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «BaşkanveMllerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılmıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran özkaya'nın, iller Bankası ve banka 

tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec-
di Agun'un, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/672) (S. Sayısı : 1318) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/691) (S. Sayısı : 
1319) (Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/692) (S. Sayısı : 1320) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Şevket Köksal'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/693) (S. Sayısı : 1321) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Amasya üye
si Macit Zeren'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/694) (S. Sayısı : 1322) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

11. — Cumhuriyet Senatosu içel üyesi Lût-
fi Bilgen'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanhk tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/695) (S. Sayısı : 1323) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi j 
Alâeddin Yılmaztiirk'ün yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/699) (S. Sayısı : 
1324) (Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale üye
si Nahit Altan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/700) (S. Sayısı : 1325) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Nahit Altan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/704) (S. Sayısı : 1326) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'in yasama do
kunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/711) 
(S. Sayısı 1327) (Dağıtma tarihi : 30.12.1969) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu- , 
zaffer Yurdakuler'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada-
iet Komisyonu raporu (3/717) (S. Sayısı: 1328) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık teske
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/725) (S. Sayısı :1329) 
^ Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve | 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko- | 
misyonu raporu (3/728) (S. Sayısı : 1330) (Da- I 
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) | 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi i 
Suphi Karaman'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve j 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko- I 
misyonu rapora (3/730) (S. Sayısı : 1331) (Da- j 
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) j 

20. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/739) (S. Sayısı : 1332) (Dağıt
ma tarihi 30 . 12 . 1969) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtseverin yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/760) (S. Sayısı : 
1333) (Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Kemal Turgut'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/765) (S. Sayısı : 1334) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Emanullah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/794) (S. Sayısı : 1335) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Fakif Özlen'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/780) (S. Sayısı : 1336) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/810) (S. Sayısı : 1337) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/834) (S. Sayısı : 1338) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 12 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....>. s>a< ..<... 



Toplantı : 9 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1273© I nci ek 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /743; Cumhuriyet 

Senatosu 2/269) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 890) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği - 21 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7361 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 5 . 1969 tarihli 95 nci biıileşimiride öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul ©dilen, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve gıeçici ınasdlçteler ekr 
leıimesi hakkm'cla kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 15 . 11 . 1968 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20 . 5 . 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul'edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 890) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 22 . 5 . 1969 

Esas No. 2/269 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa * 

'Komisyonumuza havale buyuruları ve Millet Meclisinin 20 . 5 . 1969 tarihli 95 nci Birleşimin
de öncelik ve iveldilikle görüşülerek işari oy ile kabul eüilen 5434 sayılı T. C. Bmefcli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında (kanun teklifi Komisyonumuzun 2İİ . 5 . 1969 ta
rihli toplantısında her yöniyle tetkik ve müzakere ddil'di. .r 

Teklifin Genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara (mütedair verilen tamamla
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa ddiMiğinden ibahis konusu kanun teklifi Millet 
Meclisi Genel kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kaibul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yükseîk Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Balıkesir 
M. Gürler 

Maraş 
1. Karaküçük 

Giresun 
/ . Topaloğlu 

iSözcü 
Muş 

/. Bingöl 

Muğıla 
/. Karaöz 

Tdbiî Üye 
8. Özkaya 

Afyon Karahisar 
Y. K. Şenocak 

Ordu 
B. S. Bay kal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. İzmen 

Erzurum 
0. Alihocagil 

Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/269 
Karar No. : 153 

26 . 5 . 1969 

Yüksek BaşkaiLuğa 

Millet Meclislinin 20 Mayıs 1969 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kalbııl edilen, 5434 sayılı T. C. Emek'i Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesi 'hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mayıs 1969 tarihli ve 7361 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 26 Mayıs 1969 
tarihli Birleşiminde Hükümet adına Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı temsilcileri de ha
zır (bulundukları halde tetkik ve müzafkere orunlu. 

I - Teklif, yetim ve dul maaşına müstahak olabilmek için fiilî hizmet yılı tabanının (5) yıl ola
rak tespitiyle, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyenlere aylık bağlanma
sını öngörmektedir. 

Gerçekten 5434 sayılı Kanunun 66 ııeı madde inin (B) fıkrası uyarınca Emekli Sandığı işti
rakçilerinden fiilî hizmet süreleri ancak onbeş yıl ve daha fazla alanların ölümleri ıhalinde dul 
ve yetimlerine aylık bağlanmalkta ve 1!5 yıldan az hizmeti olan iştirakçilerin ölümleri Ihalinde 
ise toptan ödeme yapılaibilmelktedir. Yapılan top an ödemelerin pek cüz'i miktarlarda olması ne
deniyle de bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olmamakta ve türlü zaruret Ve yoksul
luklar içerisinde hayatlarını idameye gayret göstermektedirler. 

Türlü zaruret ve yoksulluk içinde idameci ha .yat mücadelesi yapan söz konusu kişilerin hiç 
olmazsa gtüveneibile^cekleri bir İmkânı sağlayıcı tolâklki edilen teklif Komisyonumuzca da benim
senmiştir. 

II - Millet M'eclisi metni Komisyonumuzca es ı itibariyle benimsenmekle beraber madde metin
lerinde yer alan ve tefklifin kapsamını genişlet ere1: T. C. Emekli Sandığına malî imkânları üstün
c e külfet tahmil eden «veya» ibareleri, Hükümet temsilcilerinin talebi üzerine ve teklifin maksa
dına da daha uygun bir hale getirilmek mülâha-'ası ile «ve» şeklinde değiştirilmek suretiyle ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Millet Meclisi metninin 1, ek madde 1, ek madde, 2, madde 2 ve 3 neü ımadldeleri Komis
yonumuzca da yukarda arz edilen gerekçe tahtın la icab'eden değişiklikler yapılarak aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1273 e 1 nci ek) 



IV - Teklifin Genel Kurulda öncelik\ye..ivedilikle görüşülmesi hususunda istemıde bulunulma
sı ıda kararlaştırılmıştır.' 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
Y. Köker 

istanbul 
H. Berkol 

Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Mamüısa 
O. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Balıkesir 
C. İnkaya 

Niğde 
K. Baykan 

Yozgat 
I. Yeşilyurt 

imzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Ordu 
S. Koksal 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân KomÂsyonu 

Esas No : 2/269 
Karar No. : 12 

6 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 18 . 11 . 1969 tarihli 7 nci Birleşiminde görüşülürken Komisyonumuzca geri 
alman «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi», Komisyonumuzun 6 Ocak 1970 tarihli 3 ncü Birleşiminde, ilgili T. C. Emekli San
dığı Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı temsilcisi de hazır bulundukları halde, yeniden tetkik ve 
müzakere olundu. 

Bu defa yapılan görüşmelerde; Komisyonumuzca evvelce düzenlenen 26 . 5 . 1969 tarihli ve 
Esas No. 2/269, Karar No. 163 sayılı Rapor ve metinde ısrar edilmesi kararlaştırıldı. 

Genel Kurulun tavsiplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Malatya 
N. AJcyurt 

Trabzon 
A. $. Ağanoğlu 

A. 

1. E 

Ankara 
1. Yetiş 

Maraş 
Karaküçük 

Urfa 
'. Karakapıcı 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

C. Senatosu (S.. Sayısı : 1273 e 1 nci ek) 



Millet Meclisinin (kabul 
ettiği metisi 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici I 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — 5434 sayılı 

Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki ek ve (geçici maddeler 
eMenmiştir. 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı (doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, 'başkasının yar-
ıdımı olmaksızın 'hayatlarını | 
devam ettî^emiyecek derecede 
malûl veya muhtaç bulunan dul ' 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile I 
Sandığa müracaatlarını taki-
beden ay başından (itibaren 15 
yıl Ihizmet Islüresi 'üzerinden 
68 nci maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim 'aylığı bağlanır. 

EK MADDE 2. — Ölüm ta-1 
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yan veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
maksızın bayatlarını devam et- I 
tiremiyecek derecede malûl ve- I 
ya muhtaç duruma giren erkek I 
çocuklara, yazı ile Sandığa mü
racaatlarını taMbeden ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve Igerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu İka- | 
nunun yayımı tarihinden önce 
ek birinci (5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesine 
göre toptan ödeme yapılmış 
veya yapılacak karı ve çocuk
ları dâhil) ve ikinci madde 
kapsîamına girenler hakkında 
da bu maddeler hükmü uygula
nır. 

Cumhuriyet Senatosu 
MaJlî ve iktisadi işler 

Komisyonunun kaibuî ettiği 
metin 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Mfflet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul ©dihnişttir. 

EK MADDE 1. *— Millet 
Meclisince kabul edilen ek 
madde 1 laynen kabul edilmiş
tir. 

EK MADDE 2. — Millet] 
Meclisince (kabul edilen eki 
madde 2 aynen (kabul edilmiş-1 
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen (geçici 
madde aynen kabul edümi^îr. I 

I Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin. 

5434 sayılı T. C. Emekli San-
I dığı Kanununa ek ve geçici 
I maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
i Emekli Sandığı Kanununa aşa

ğıdaki ek ve geçici maddeler 
eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 

I ölüm tarihinde, başkasının yar- • 
r dimi olmaksızın hayatlarını 

devam ettiremliyecek derecede 
malûl ve muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile 
Sandığa müracaatlarını ıtaM-

I beden ay başından itibaren 15 
I yıl hizmet suresi üzerinden 

68 nci maddedeki' esaslara £öre 
I dul ve yetim aylığı bağlanır. 

j EK MADDE 2 — Ölüm ta-
I rihinde, aylığa müstahak olmı-
I yan veya aylığı kesildikten 
!. sonra, başkasının yardımı ol-
I maksızın nayatlarını devam et-
] tiremiyecek derecede malûl ve 

muhtaç duruma güren erkek 
çocuklara, yazı iile Sandığa mü
racaatlarını takibeden ay ba-

I şından itibaren laylık bağlanır 
I ve (gerekirse 68 nci maddeye 
] göre düzeltme yapılır. 

. GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihliden önce, 

I ek birinci (5434 sayılı Kanu-
f man geçici 28 nci maddesine (gö-
I re toptan (ödeme yapılmış ve-
I ya yapılacak (karı ve çocukları 
I dâhil) ve ikinci madde kapsa

mına girenler (hakkında da bu 
maddeler (hükmü uygulanır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1273 e î nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 2. — Bıı (kanun ya
yımı talibinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —- IBu kanunu 
Balkanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonununkabul ettiği 
metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul «dilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

• « • « • » »• 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1273 e 1 nci ek) 




