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BAŞKAN - Son önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 537 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
"bankaların" kelimesinden sonra "İller Bankası dahil" ibaresin eklenmesini saygılarımızla arz
ederiz.
Emrehan Halıcı

Oktay Vural

Konya

İ. Yaşar Dedelek

İzmir

Eskişehir

İsmail Köse

Orhan Bıçakçıoğlu

Erzurum

Trabzon

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, işleme, 4 önergenin en aykırısından başla
mamız gerekiyor; ancak, son okunan önergenin konumuzla alakası olmaması sebebiyle, 87 nci
maddenin üçüncü fıkrası gereğince işleme almama kararındayım.
Tekrar, bilgileriniz olması için önergeyi okutacağım. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında bir
ödemeyle ilgili hüküm var. ' Bu ödemeyle ilgili hüküm, görüşmekte olduğumuz Ziraat Bankası,
Halk Bankası, Emlak Bankası kanunlarıyla ilgilidir ve personeliyle ilgilidir. İller Bankası bu
kanunların arasında ve bu bankaların arasında yoktur.
Dikkatinizi bu noktaya çekerek, işleme almayacağım önergeyi tekrar okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 537 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
"bankaların" kelimesinden sonra "İller Bankası dahil" ibaresinin eklenmesini saygılarımızla arz
ederiz.
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BAŞKAN - Bu önerge, 87 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre işleme alınmamıştır.
Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI FARUK BAL (Konya) - Sayın Başkanım, Meclisimizin değerli üyeleri; bu
önerge şu amaçla verilmiştir: Bilindiği gibi, kamu bankalarında görev yapan kamu personeline, yol
parası adı altında, 20-30 yıldır belirli bir miktarda para ödenmektedir. Ödenen paranın tamamı aylık
235 milyon lira civarındadır. Kamu bankaları bu paraları ödedikleri için, değişik denetim organları
tarafından denetlendiklerinde, alan kişiler adına zimmet, ödeyen kişiler adına da vazifei suiistimal
veya sair kanunî maddeler isnat edilmek suretiyle tahkikatlar açılmaktadır. Görüşmekte olduğumuz
kanun tasarısının bu maddesi bu derde deva olmak üzere getirilmiş bir maddedir. Bu kanunun özü
ise özerkleştirme ve özelleştirme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Aslında, önerge verilerek
değiştirilmesi istenilen kanun maddesinin bu fıkrasının kanunun özüyle bir alakası yoktur.
Dolayısıyla, İçtüzüğün 87 nci maddesinin üçüncü fıkrası, Sayın Başkanın yorumladığı şekilde
mütalaa edilemez.
Sonuç şu olacaktır: Bu kanunla -değişmediği takdirde- Emlakbank, Ziraat Bankası ve Halk
Bankasında çalışan memurlar, aylık 235 milyon lira yol parası aldıklarında takibata uğramayacak-
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