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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bankalar, 
kredi işlemleri, Hazine bonosu gibi her türlü işlemi 
yaparlar. Yalnız, bankaların mevcut plasmanları içe
risinde Hazine bonoları alma imkânı çok daha az
dır, Şimdi, bugün için yedibuçük trilyonluk bir kre
di hacmi içerisinde, Hazine bonoları olarak aldıkla
rı miktarı buna oranladığımız zaman, yüzde 1 ilâ 
2*yi geçmeyecek oranlardadır; yani yüzde 99'u da
ha çok diğer plasmanlara yatıyor. Buradaki 50 mil
yarı dolayısıyla Hazineye gelecek diye düşünmek 
mümkündür gayet tabiî. Bankaya açılan bir kredi 
banka arzu ederse Hazine plasman bonosu olabilir; 
ama bu 50 milyarlık bir limiti, yedibuçük trilyon
luk plasman içinde Hazineye verilecek bir imkân 
olarak düşünmek kanaatımca doğru değildir. Bura
dan belirli ıbir miktarı alabilir; ama bunun bu mak
sat için yapıldığım değerlendirmek kanaatımca doğ
ru değildir. 

Arz eder, teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Değerli arkadaşlarım, 3 üncü maddeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 
üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 3098 sayılı Kanunla de
ğişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

«Açık piyasa işlemleri 
Madde 52. — I — Banka, para arzını ve ekono

minin likiditesini düzenlemek amacıyla kendi nam ve 
hesabıma;! 

a) 45 inci maddenin (a) ve (b) bendinde yazılı 
şartları havi senetleri, 

b) Her nevi Devlet içi borçlanma senetlerini, ka
mu idare ve müesseseleri tahvillerini, 

c) Ödenmiş sermayesi en az 500 milyon Türk 
Lirası olan anonim şkıketlerin; borsada kayıtlı ta'h-
vdıllerinıi ve Sermaye Piyasası Kurulunca 'ihraç izni 
verilen borç senetlerini, 

d) Banka mevduat sertifikalarını, 
e) Vadelerine en çok 120 gün kalmış gelir ortak

lığı senetlerini ve kâr - zarar ortaklığı belgelerini, 
•alıp satabilir. 
£) 'Banka ayrıca, vadeleri dikkate alınmaksızın 

yukarıda ısözü ©dilen senetleri, geri satma anlaşma
sı imzalayarak satın alabilir veya gani 'alma anlaşma
sı imzalayarak satabilir. Anlaşma süresi 91 günü aşa

maz, sürenin başlangıç ıtarihıi 'alım. veya satım tari
hidir. 

(c) bendinde yazılı sermaye miktarları, toptan eş
ya 'genel endekslerindekıi değişmeler; açık piyasa iş
lemlerine dahil edilecek veya işlem dışı bııraikıılacak 
senet türleri ise ekonomik gelişmeler göz önünde tu
tularak Banka Meclisince yeniden belirlenebilir. 

Açık piyasa işlemleri, Hazineye, kamu idare ve 
müesseselerine veya diğer kurum ve müesseselere kre
di yardımı 'amacıyla yapılamaz ve 'vadesi 12 ayı aşan 
senetler (f) (bendindeki işlemler hariç) açık piyasa 
istemline dahil edilemez. 

Yukarıdaki fıkralar, gereğince yapılacak işlemlere 
ilişkin esas ve şartlar Banka Meclisince tayin ve tes
pit olunur, 

Banka, bu madde kapsamına giren işlemlerle ilgi
li kurum ve kuruluşları; bankalar >ve 2499 sayılı Ser
maye Piyasası Kanununa göre 'belirlenen aracı ku-
ruımlar aırasından işlemin özeliğini göz önünde bu
lundurarak tespit etmeye yetkilidir. 

IBanka para piyasasının işleyişiyle ilgili düzenleyi
ci (tedbirler alabilir. 

II - Bankanın Hazinenin malî ajanı olarak ya
pabileceği işlemler : 

•Banka, Hazinece gerekli provizyonların tesis edil
mesi hallinde Hazine adına her nevi Devlet iç borç
lanma senelerinin tanzim alış ve satışlarını yapabi
lir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Cafer Tayyar Sadıklar 
söz isıtemişlerdir; buyurun Sayın Sadıklar. 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Sadıklar. 

DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; Merkez Bankasının açık piyasa işlem
leri yapması 'gereği üzerinde yıllarca durulmuş ve 
1211 sayılı Kanunda da bu müesseseleştirilmiştir. Bir 
anlamda, maalesef bugüne kadar Merkez Bankası 
açık piyasa işlemlerine 'tevessül etmemiştir. 

Aslında maddeyi tetkik ettiğiniz zaman çok. iyi 
anlaşılacağı gibi, «Banka, para 'arzını ve ekono'minin 
likiditesini düzenlemek amacıyla bu işlemlere teves
sül eder» der; yani banka avans verir, borç senedi 
alır ve bazı senetleri kabul eder. Bunun karşılığında 
ise para basar. O zaman piyasadakıi para miktarı 
artar. Eğer ekonominin ihtiyacı bu işlemi yapmayı 
gerekli kılıyorsa bunu yapar; yani bunu, para arzını 
ayarlamak maksadıyla yapar. Yoksa asıl maksat se
netleri almak, vesaireyi satmak değildir, buradaki 
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