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Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Mustafa Alpdündar, giderek 'büyük boyutlar ka

zanan «Bankerlik» adı altında sürdürülen kapkaççı
lık olayları; 

Muzaffer Ender, Anayasanın hazırlanması ve bu 
konuda basının 'izleyeceği ydl; 

Nazmi Önder, tarım öğretiminin 136 ncı yıldö
nümü konularında gündem -dışı söz aldılar. 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanının 1982 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Genel Kurulda Gö
rüşme Usul ve Programına 'dair 6 . 1 . 1982 tarih 
ve 17 sayılı Kararı onaylandı. 

Adalet Komisyonu gündeminde bulunan, Hapis
hane ve Tevkif haelerin İdaresi Hakkındaki 1721 sa
yılı Kanunun 2240 sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Mad
desine 2 Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın konusunu teşkil eden düzenleme bilahara Hâ
kimler ve Savcılar Kanun Tasarısında ele alınmış bu
lunması sebebiyle 'iadesine dair Adalet Bakanlığı tez
keresi Gene! Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Barkenlerin İş
lemlerinin Tasfiyesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 

Raporlar 
1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları. 
(1/26) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi: 8 .1 .1982) 
(S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi: 12. 1 .1982) 

2. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma. İçiş-
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TANAK ÖZETİ 

Mali İşler, Anayasa, Adalet, Bütçe ve Plan, İktisadi 
İşler komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Kâzım Öztürk ve Bekir Tünay'ın önergeleri ka
bul edildi ve ilgili komisyonlardan Geçici Komisyo
na seçilen üyeler Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Meclisi Üyesi Kâzım Öztürk ve 9 arka
daşının, Türk Hukuk Mevzuatının Düzenlenmesine 
İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
üzerinde bir süre görüşüldü; teklifin bu konuda Hü
kümetten gelecek yasa tasarısı ile birleştirilmek ve 
birlikte dikkate alınmak üzere Komisyona geri veril
mesine dair Mahmut Akkılıç ve yedi arkadaşının 
önergesi kabul edildi ve teklif Komisyona geri ve
rildi. 

12 Ocak 1982 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.10'da son verildi. 

M. Vcfik KİTAPÇİGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK Mehmet FAM AK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KAĞİTLAR 

leri ve Dışişleri ve Adalet Komisyonları Raporları. 
(7/71) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 7 . 1 . 1982) 
(S. Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 12. 1 . 1982) 

3. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerle
rin İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkında Yetki Kanunu 
Tasarısı ve Mali İşler, Anayasa, Adalet, Bütçe - Plan 
ve İktisadi İşler komisyonlarından kurulu Geçici Ko
misyon Raporu. (1/115) (S. Sayısı : 52) (Dağı'tma 
tarihi : 1 2 . 1 . 1982) 

I. — GEÇEN J 

II. GELEF 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Fenmi İSLÎMYELİ 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, tmrera AYKUT 

BAŞKAN — Danışma Meclislinin değerli üyıeleru, 31 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

'BAŞKAN — Çoğunluğumuz varıdır, görüşmeler© 
başlıyoruz. 

IV. - - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cemil Çakmaktı'nın Zonguldak taşkömürü 
havzasında meydancı, gelen ölüm ve yaralanmalara 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Çakmakli'nın gündem 
dışı görüşme talebi var; okutuyorum. 

Başkanlık Divanına 
Ülkemizin ağır sanayisine temel girdi üreten Zon

guldak Taşömiürü Havzasında sadece kömür değil, 
âdeta ölüm de üretilmektedir. Her yıl ortalama 40 
üretim şehidi verdiğimiz ve son günlerde üç işçimizi 
daha kaybettiğimiz bu havzanın sorunlarıyla ilgili 
olarak gündem dışı ısıöz talep ediyorum. 

Arz ederim. 
Cemil Çakmaklı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmaklı. 
CEMtL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Ankara'dan yaklaşık 250 kilometre ötede, Zon

guldak Taşkömürü Havzasında, yerin altında bıinler-
oe insan, «Türkiye'de demir - çelik endüstrisi çalışsın 
ve TüîMye sanaydleşslinı.;» düyerek çalı'şmakltadirlar. Ça
lışmaktadırlar ve benzer bir kaderîe ölmektedirler. Bu 
yılın1 Ik 7 gününde yeraltında çalışan 4 işçimizi kaybet
tik. Ancak bunlar ne ilk ve galiba ne de son. Size bu du
rumu arz etmek isterken (peşpeşe üç günde her ge
ce, dün gece de dahil işçiler ölmektedirler; em son 
dün gece bir işçi arkadaşımızı daha kaybettik) rakam-
ları dikkatlerinize sunmak istiyorum^ 

)1977'de 45, ölü, 4923 yaralı; T978'de 58 ölü, 5664 
yaralı; 1979\İa 41 ölü, 5776 yaralı; 1980'de 34 ölü, 
7752 yaralı; 1981'de 3'1 Ölü, 7343 yaralı. Son 5 yılın 
toplamı, 209 ölü, 31 bin 458 yamalı. Demek ölüyor 
ki, her yıl ortalama 42 insanımızı fcaybediiyoruz ve 

6300 insanımızı da yaralamış, parmaksız, kolsuz, göz
süz veya herhangi blir organından yoksun bırakmış 
oluyoruz. Kısaca, kanını akıitııyaruız. Uzmanlar, orta
lama 42 ölü ve 6300 yaralının kan çinisinden hesabı
nın 15 bin litre kan olduğunu söylüyorlar. Yılda 4 
milyon ton taşkömürü için 15 bin litre kan, 42 ölü, 
630G yaralı. 

Biz, 4 miıyoııı taşkömürü üretimi için her yıl 42 
işçi kaybederken; teknolojisini üretmiş, üretimini 
planlamış belli ülkelerde de bu rakam bire bile var-
mamaktadıır; 0,9 oivannda kalmaktadır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu çoğunluğun bilmediği ve bazı Menlerin ka
nıksadığı gerçekleri ne felaket tellâllığı yapmak, ne 
de ölümü ya da kamı speküle etmek amacıyla arz 
eetmeüeyorum. Ancak, adına «İş kazası» dediğimiz 
bu gerçekler belli şeylerim sonucudurlar. Bu sonuç
ların sebeplerini eğer sizlere nakliedebilirsem, bu ko
nuşmamın amacı gerçekleşmiş olacaktır. 

Zonguldak'taki ça&dısı ölümler, yıllardır sürdü
rülen yanlış üretim planlamasına, ımıadenciiğimiziin, 
kendine özgü teknolojisin^ ve bu teknoloji gereği teç
hizat üretıimiınli sağlayamıarniasıma, bu eksiklik ve alt-
yapısızJhğa rağmen üretimin zorlanmasına, en önemi-
İisi de, Devletin, özelikle Devlet istetmelerimin tek-
no - bürokrasisinin çökmüş olması, kalite ve kanti-
te anlamında tam bir çöküntü içimde alması nedenle
rime dayanmaktadırg Bu son sebep, bizzat diğer se
bepleri de doğurmakta ve örneğin, kömürde rica 
minnet görev başına getirilen üç - beş yetenekli 
insamııma da gayretlerM boşa çıkarmaktadır. 

Esasen, genel olarak son' 10 yılda kamununı üre
tim yönetimi yaklaşımı, yönetici personel ve bu per-

— 3 — 
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soraele liıişkıinı ücret politikası, daha doğru bir deyiş
le politikasızlığı bütün kamu işletmelerinde büyük 
kayıplar ortaya çıkarmaktadır.: 'Bu kayıplar bazen 
ölüm, bazen prodüktivite düşüklüğü, bazen enflasyon 
olarak hıerkesliını ayaklarına dollaşırnıaktadır ve sonuç
ta ekonomliimiizü üreitemıez, limanımızı paylaşamaz ha
le getirmektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
(Bütn bunlardan, bu sonuçlardan! ve nedenlerinden 

hareketle şunları söylememelk elden gelmliyor: 
Ülkemizin ıtıemel soranlarından birisi de, 'kamu 

ya da özel keşlimde ekonomiMo hücreleri olan iş
letmeleri yenliden belirli bir hukuki düzene ve sis
tem yaklaşımına kavuşturmak gerekmektedir. Bu so
run acilen ele alınmalıdır. Bununla da kalmayarak, 
Türkiye'de üretim olayımı mutlaka temel1 ve değişmez 
belli düzenlere kavuşturmak ve gelişmekte olan bir 
ülke bilincimizle Anayasamızın üretim boyutunu 
Özel bir önemfle lişflemelk ve ele almak zorundayız. Bu 
görev bizlerde, yanlı Yüce Meclsimizdedir. Ancak, 
bunHaır yapılırken, Itemel çözüm1 içlin bunların yapıl
ması gerekıirken meseleye temelden yaklaşma çaba
larının yanı sıra Sayın Enerji 'Bakanlarını ya da ye
ni gelen Bakanının da daha az İnsan şdhit ederek 
nasıl kömür ü^eblecegîmfeSI bir araşltırması, oturup 
bu konuyu b'ir düş^inmesi acilen gdrelkmektedir. Her 
gün insan ölümüne, üretim: için insan öldürmeyi ka
nıksamak insani' çağdaş olmaktan hızla uzaklaştıran 
ciddi bir gerçektir. 

iBurada dilediğimiz gibi, sayın ilgililer konuyla 
çözüme yaklaşacak biçimde lil!gjilbnjirl©rse eğer, hem-
şerimüz maden şehidinin üç gün1 önce telefonda bize 
çığlık atan dul eşünün sesî herhalde ait olduğu yere 
varmış olacaktır. 

'Saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAM — Teşekkür ederiz 'Sayın Çakmaklı, 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
BAŞKAN — Gündemimiizin seçim maddesine ge

çiyorum. 
Milli Eğitim Komisyon Başkanımızdan ve aynı 

zamanda Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Başkanımızdan bir müraca,at 
var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Milli Eğitim Komisyonumuza seçilmiş bulunan 

Danışma Meclisli üyelerinden Sayın Profesör Doğan 
Karan ve Profesör Kemal Karhan, Yüksekiöğreiüim 
Kurum Üyeliğine seçilmiş bulunduklarından' Komlis-
yonumuzdan iki üyelik boşalmıştır. 

Komisyonumuza yeniden tiki üye seçilmesini say
gıyla arz ederim. 

Ethem Ayan 
Milli Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Profesör Doktor Doğan Karan'ın ayrılması nede

niyle Komisyonumuzda bir üyelik boş bulunmakta
dır. Seçimin en kısa zamanda yapılması gereğini say
gılarımla rica ederim. 

Hamza Eroğlu 
Danışma iMeclisi Hesaplarını 

(inceleme ve Sayıştay 
iKomisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Tüzüğümüzün 21 noi maddesi ge
reğince, boşalma olması halinde komisyanlara en kı
sa sürede üye seçilmesi iktiza etmektedir. Bu hususu 
dikkate almak suretiyle komisyonlardaki münhaliere 
başvuruları da göziönünde bulundurarak üye seçimine 
geçiyoruz. 

Milli Eğitim Komisyonu için yapılan başvuruları 
ve aynı zamanda Danışma Meclisli Hesaplarını İnce
leme Komisyonu için münhal üyeliğe yapılan başvu
ruyu okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanına 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış

tay Komisyonunda gîörev almak istiyorum. 
Gereğini arz 'ederim. 

iM< Nedim! Bilgiç 
Danışma Meclisli! Başkanlık Divanına 

Milli Eğitim Komisyonunda görev almak istiyo
rum. 

Gereğini arz ederim. 
Recai Baitluralp 

Danışma Meclisi Başkanlıkı Divanına 
Hailen iki üyeliği boş olan Milli Eğitim Komis

yonunda görev almak istiyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Adnan Orel 

BAŞKAN — Sayın üyelerimizin isimleri Divanın 
sağ ve solundaki tahtalara yazılmış bulunmaktadır. 
Oy pusulalarına dağıtıyorum. Lütfen oy pusulalarına, 
vaki müracaatları da dikkate almak sureti ile oyları
nızı belirleyiniz. 

Bir tasnif heyeti seçeceğiz ve müsaade ederseniz 
iş'ari oyunuzla iki komisyon için yapılan seçimi, bu 
tasnif heyetinin sonuçlandırmasını oylarınıza suna
cağım. 
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Bir tasnif heyeti marifeti dle (i'ki komisyon seçim
lerinin sonuçlandırılmasını ve tasnif edilmesini toaıbuî 
edenler... Etmeyenler... Bir tasnif heyeti marifeti ile 
tasnifin sonuçlandırılması kalbul edilmiş bulunmak
tadır. 

ıBaşka aday da esas itibarı ile (bulunmamaktadır. 
Sayın Evliya Parlak, buradalar mı efendim?.. Bu

rada. 
Sayın Fehmi Kuzuoğlu?.. Burada. 
Sayın Paşa Sarıoğlu?.. Buradalar. 
Oy pusulalarını dağıtınız. 
Kürsünün sol tarafında 'bulunan kutulara oyları

nızı atmanız için ad okutuyorum. Birindi kutu Milli' 
Eğitim Komisyonu, İkincisi Meclis Hesaplarını İnce-* 
leme Komisyonu (içindir. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti lüt
fen yerlerimi alsınlar efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
[BAŞKAN — Yapılara sıeçüım sonuçlarını gösterir 

Tasnlif Heyeti raporları gelmiştir okutuyorum. 

jDanışma ıM'eollisıi Ifctşkıaınlllığına 
ıMıilıli Eğitim Komisyonunda açık buüunaın iki üye

lik için yapılan ıseçiimıe 1131) üye katılmış ve netioede 
ilişik ılüstede adları yazalı üyeler Mizalarında gösterilen 
oyları lalmışlıardır. 

Mgjilerinize arz olunur. 
Tasnlif Heyeti 

Evliya Parlak 
Üye 

Fehmi Kuzuoğlu 
Üye 

iPaşa Saırıoğlu 
Üye 

Rıeoai Baturalp : ıll:9 
Adnan Oreli ,: 11,7 
/BAŞKAN — Yapılan seçim sonunda Sayın Re-

cai Baturalp, Sayın Adnan Orel Milli Eğitim Komis
yonuma üye sıeçMımıişllierdıir. Kutlarım. (Alkışlar) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
/Danışma Meclisli Hesapilanıını İnceleme ve Sayış

tay Komlisyonu için yapılan seçime (132) üye fcatılı-
mış ve neticede ilişik listede adları yazılı üyeler hi
zalarımda gösterilen oyları almışlardır. 

'Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnlif (Heyeti 

Evlüya Parlak 
Üye 

Fehmi Kuzuoğlu 
Üye 

(Paşa Sarıoğlu 
Üye 

Nedim Bilgiç : 132 
BAŞKAN — Danışma Meclisli Hesaplarını İnce

leme ve Sayıştay Komisyonuna yapılan üye ıseçlimi 
somunda Sayın Nedim Bilgiç üye seçilmiştir. Kutlan 
rım. {Alkışlar) 

(Değerli üyeler; 
Zaruri nıedenlerle saat U.OO'ıde toplanmak üzere 

Birleşjime ara veriyorum. 

Kapanima Saati : 15,03 

•>•-<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiK Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
31 nci BMeşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 
Zaruri (sebeplerle toplantıyı bir saat sonraya bı-

ırakımak gerekmektedir. Bir saat sonra toplaıramıak 
üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 17,05 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.55 

BAŞKAN : Başkanvekili : Fenni İSLİMYELt 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerlli üyeler; 
31 nci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ödeme Güçlüğü İçinde Bulurum Bankerle
rin İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkında Yetki Kanunu 
Tasarısı ve Mali İşler, Anayasa, Adalet, Bütçe - Plan 
ve İktisadi İşler konûsy onlar ınndan kurulu Geçici 
Komisyon Raporu. (1/115) (S. Sayısı : 52) (Dağıt
ma tarihi: 12.1.1982) (1) 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde kabul edilen bir 
önergeyle ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerdin 
(işlemleri hakkında bir kanun tasarısını Geçici Ko
misyonda görüşme kararını almıştık. 

Geçidi Komlisyon raporunu Divana göndermiş 
ve tasarı bastırılarak değerli üyderiimlize dağıtılmış 
(bulunmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak Geçlioi Komisyon ıBaş-
fcanıımııızm hir önergesi var, okutuyorum :ı 

[Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ödeme güçlüğü içlinde bulunan banfcerlierin lişlem-

terlnin tasfiyesi hakkında yetki kanunu tasarısı ve 
Geçidi Komlisyon Raporu basılarak sayın üyelere ıda-
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Konunun önemi göz önüne alınarak adı geçen ta
sarının Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

ıSaygılaramla., 
ıFayzii Feyzioğlu 

Geçidi Komisyon Başkanı 

jBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Taslarının öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Bu suretle Gelen Kâğıtlardan aynı zamanda ta
sarı gündeme alınmış bulunmaktadır. 

•Tasarının tümü üzerinde müzakerelere başlamadan 
önce raporun, Hükümetlin gerekçesiyle beraber oku-

(1) 52 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir* 

tulup okutulmaması hususunu oylarımıza sunuyorum. 
Okutulmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(Buyurun, gerekçe life beraber lütfen okuyun. 
(Hükümet gerekçesi ve Geçici Komisyon Raporu 

okundu) 
(BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz almıak isteyen 

üyelerimizi sol taraftaki Divan Üyesi arkadaşımız 
kaydedecektir. Lütfen lislimlerinizli kaydettiriniz ve 
İçtüzüğümüzün 59 nıcu maddesi gereğince tasarının 
lehlinde, aleyhinde ve üzerinde konuşacağınızı da lüt
fen işaretleyiniz. 

IHükümet burada. 
Komisyonun da yerini almasını ırka ediyorum!. 
ıSöz lalan değerlli üyelerimizi okuyorum: Sayın 

Kamer Genç, Sayın Aydemir Aşkın, Sayın Eırglinay, 
Sayın Ender, Sayın Recıai Dinçer, Sayın Dal,, Sayın 
Yarkın, Sayın Uğur, Sayın Aıksoy. 

ISayın Genç, buyurun efendim. 

(KAMER GENÇ — Sayın Başkan, »Danışma Mec-
ilisıinıin sayın üyeleri, Sayın Hükümet temsilciler1!; 

Karşımıza gelen ıtasarı, kanun kuvvetinde karar
name çıkarma konusunda Balkanlar Kuruluna yetki 
verilımesinıe dair bir tasarıdır-

iBilinıdiği üzere 1961 Anayasasında kanun kuv
vetinde kararname çıkarma yatklisi hükümete ttanın-
mamış, kanun çıkarma münhasıran Yasama Organı
na ait bir yetki olarak kabul edilmiştir. Ancak, 1488 
sayılı Anayasa değişikliği hakkında 1971 yılında çı
kan bir Kanunla ve şu gerekçeyle parlamenter düze
nin ağır işlemesi, sosyali ve ekonornük olayların bu 
ağır işleyiş karşısında memleket İhtiyaçlarımı karşıla
yamaması nedeniyle belirli konul'arda; ancak, bu 
konularda yine 1961 Anayasasının 64 ncü madde-
slinde bdlirtlilldiği üzere, temeî hak ve hürriyetlere do
kunulmamak veya temel hak ve hürriyetler konuısun-

_ 6 — 
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da kanun kuvvetinde kararname çıkarmamak sure
tiyle özelikle Anayasanın ikinci kısmının binindi ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel ıhak ve hürriyet
ler ile dördüncü bölüm'ümlde yer alan siyasi haklar ve 
ödevler kanun hükmünde kararname konusu yapıla-
ımazdı. 

Şimdi 1961 Anayasası ve ıbu değişiklik, malumu
muz olduğu üzere, sonradan Milli Güvenlik Konse
yinde çıkarılan Anayasa Düzenli Hakkındaki Kanun
la burada bir değişiklğe uğradı ve Anayasa Düzeni 
Hakkımdaki Kanunda Türkiye Büyük Millet Mecdi-
ısfime lalit olan yetkilerden yalnız kanun koymak, de
ğiştirmek ve kaldırmak yetkisi Danışma Meclisli gö
revleri idine alındı. Bunun dışında Türlkiye Büyük 
Millet Meclisine ait olan yetkiler Danışıma Meclüsü-
<no verilmedi. 

Benim birindi nokta olarak arz etmek istediğim 
husus, kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetküsli 
'her ne kadar bir kanun konusu ise de, buradaki 
«•Kanun» ibaresi, Anayasanın 64 ncü maddesinde 
yer ıalan «Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak» 
ibaresli içerisinde yer almayan bir konudur. Çünkü 
'bu konu Türkiye Büyük Millet M'edlisine Anayasanın 
64 ncü maddesinin ikinci fıkrasıyla 'verilmiş ayrı bir 
yetkidir ve dolayısıyla Danışma M'ecllislkıin bu ko
nuda kanun kuvvetinde karamaıme çıkarma yetkisini 
Hükümete verme yetkisi yoktur inancındayım. 

tkinoisli, Anayasanın demin okuduğum 64 ncü 
maddesinin son fıkrasında, kanun hükmünde kanar
name konusu yapılmayacak hususlar açıkça sayılmış
tır. 

Şimdi, gerçi bugün Resmi Gazetede yayımlanan 
Milli Güvenlik Konseyinin 64 numaralı Kararında, 
«Kanun hükmündeki kararnamelerle mali yükümlü
lükler getirilemez ve mevcut yükümlülükler aırtırılıa-
rnıaz. Buma karşın vergi kanunlarına aykırı hareket
ler hakkında kanunlarda öngörülen cezalarla vergi, 
resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zam
ları azaltılabilir ve kaldırılabilir.» hükmü ile Anaya
sanın 64 ncü maddesinde yer alan kanun hükmünde
ki kararnamelerlin kapsamı genişletilmiş ise de, bu 
maddede yer alan temel hak ve 'hürriyetlerle dördün
cü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun 
•hükmündeki kararname konusu olamaz, yolundaki 
hükmü tamamen bertaraf edilmemiştir .Sadece vergi
ler konusunda, bazı konularda hükümete vergiyi ve 
cezayı kaldırma yetkisi verilmiştir. 

tŞimdi, burada bankerlerin işlemleri nasıl incele-
sinde denilmektedir ki, «ödeme güçlüğü içinde bu
lunan bankerlerin işlemlerimin tasfiyesi, bunlara para 

yatırmış olanların haklarımın güvence altına ataması 
amacıyla bu konularda düzenlemeler yapmak...» 

ıŞimdi, burada baiınkerlerin işlernlıeri nasıl incelen 
meye talbi tutulacak?.. Yani bunların mallına, mülküme 
el konulacak mıdır?.. Malum olduğu üzere 1961 Ana-ı 
yasasında temel hak ve hürriyetler güvence altına 
alınmıştır. Yine 4 ncü maddeslinde, «Egemenlik ka
yıtsız şartsız milletindir. Hiçbir kişi ve organ kayma-! 
ğını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini ku!ia-< 
namaz.» denilmektedir. Böyle olumca, şimdi kişMerim 
hak ve hürriyetlerine dokunmak için bir mahkeme 
kararının olması lâzım. Acaba Hükümet bu mad
deyle bankerlerim malarına, mesken dokunulmıazllık-! 
İannıa dökunabileoek bir yetkiyi almakta mıdır, aln 
mamakta mıdır?. 

ÎMndisi, Vergi Usul Kanunumda Maliye Bakan-' 
ılığımın vergi incelemesi yetkisi vardır ve burada Ma
liye Balkanı, vergi kaçakçılığı emaresinin (olduğu hal
lerde mükellefler mezdinde işyerlerinde, bunlarım il
gili ıbulunduğu her yerde aramalı .inceleme yetkisine 
sahiptir .Acaba Maliye iBakanlhğı sırf vergi medeniy
le veya hileli yolla işlem yapmış bankerlerin mal var
lıklarını tespit etmek istiyorsa, 213 sayılı Vergi Usul 

. Kanununun 141 inci ımiaddesliınde aramalı vergi ince
lemesi yapmak suretiyle ibunlarım bütün mal ve mülk
lerine el koyabilir ve bunları disiplin altına alabilirdi, 
ki, bu yola da gitmiyor ve böylece tamamen çok 
muğlak, me istediği belirsiz bir yola gidiyor. 

ıŞimdi, bankerlere para yatırmış vatandaşlarımızın 
haklarını masıl güvence altıma alacaktır? Bunum için 
kararnıamehin kapsamımın, ilkesinin açıkça belirtil-
ımesi lazımdı. Gerçi, 64 ncü maddede, hangi kanunla
rın yürürlükten kaldırılacağı konusunda açık bir yet-ı 
kinim de bu kararmamede belirtillmesi lazım; ama bu
gün Resmi Gazete'de çıkan 64 mumaralii Konsey Ka^ 
rarımda bu konuda gerçi bu hüküm kaldırılmış gibli 
bir izlenimi yaratılmaktadır. Ancak, Hükümet buran 
da memleketin çok önemli b'ir sosyal yarasına el ba
sarken, buna çare ararken zamanında yapılmış ih
malleri nasıl giderecektir? Hükümetin elinde birta
kım imkânlar varken bunları niye kullanmıyor da 
'böyle muğlak bir kanutıîa hangi konularda yetki al
mak istiyorsa; demokratik hukuk devletinde yaşadığı
mıza göre, Hükümetin Ibu konulan açık açık söyle
mesi ve yetkiyi, kanunda kapsamı ve amacı itibariyi 
le belirtmesi lazımdır. 

jBence, karşımıza gelen bu Kanun Hükmünde Kan 
rarmame çıkarılmasına İlişkin Kanun tasarısı bu han 
liyie Anayasada belirtilen temel hak ve hürriyetlere 
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aykırı olduğumdan, şahsen bu Kanun tasarısının ye
rinde oümadığı inancındayım. 

[Saygılarımla. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
(Sayın Aydemir Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Sayın Mec-
Jlis üyeleri, Sayın Bakan; 

/Ben, teklifin lehimde konuşacağım. Hukukli yö
nüyle değil, ekonomik yönüyle, öncelik yönüyle ko
nuyu file alacağım. 

Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, ekonomik istik-
rarı sağlama çabası içinde olan Türkiye, daha geniş 
anlamda, geçmiş yılların birikimi olan ekonomi ke-
«imlindeki anarşiyi de önlem© kararında olan Türki
ye, almış olduğu birçok kararlar ve izllemıiş olduğu 
ekonomik politikalarla nispi bir istikrar dönemline 
doğru yürümektedir. 'Bu nispi istikrar dönemi içeri
sinde sektörler tek, .tek elle alımdığında görülür kli, 
daha bir, iki yıl öncesine kadar ciddi bunalımlar ve 
sorunlar teşkil «den birçok ekonomik mesele, bugün 
ya çözümılenmıiş veya çözümlenımıe yoluna girmiştir. 

IBugün Türkiye'de isadeoe gerçek bir anarşik ma
hiyet arz eden, spekülatif olaylara yol açan ve ekono
mik istikrarın geleceğini ve tasarruf sahibi Türk va
tandaşının itimadını ciddi şeklide sarsacak büyük bir 
dengesizlik ve bir olay ortadadır. Bu olay, son gün
lerdeki bazı önemli gelişmelerle daha da geniş ve 
önemli boyutlara ulaşmıştır. 

iBirimcisi; Türkiye'de, eğer dikkatle bakarsanız gö
rürsünüz kli, bugün, sermaye piyasası ile para, kerdıi 
piyasası birbirine karışmış, hatta birbirinin yerine ika
me olmuştur. Dikkat ediniz, para, kredi piyasası de
diğimiz kesaımde, yani bankalar kesiminde, bankala
rın vermiş olduğu kredilerin süreleri uzatılmak su
retiyle bu krediler bir nevi uzun vadeli kredi şekline 
dönüşmüş ve bunların faizleri sermaye piyasası faiz
lerinin altında seyreder duruma gellimştir. Gelelim ser
maye piyasasına, ki bu piyasada vadelerin uzun ive 
faizlerin düşük olması gerekir. Halbuki bugün Tür
kiye'de sermaye piyasası, vadeleri günlük şekle inmiş, 
faizleri günlük hesaplanma teşebbüsü içenistade ve 
faiz nispetleri, para piyasasından daha yüksek olan, 
dolayısıyla sermaye piyasası şeklinde değil, para ve 
tkredi piyasası şeklinde çalışan bir mahiyete bürün-
müştüır< 

(Kuşkusuz, bunların çeşitli nıedenffleri vardır, ama 
ortadaki olay ve gerçek budur. Bir ülkede eğer para 
«ve kredi piyasası sermaye piyasasının, sermaye piya

sası para ve kredi piyasasının yerine geçmişse, o ül
kede düzeltilmesi gereken çök önemli sorunlar var 
dermektir. 

/Diğer taraftan, sizlerin de çok iyi hatırlayacağı 
üzere, 1 Şubat'tan itibaren yılardır gerçekleşmemeiş 
olan Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe girecektir. 
Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesi, kuş
kusuz borsa bankerleri sistemline belirli bir düzen ve 
intizam getirecektir. 

Bunun yanında, 2520 sayılı Ödünç Para Verme 
Kanunu yakın bir geçmişte yemlenmiş ve bununla 
iflgli 1, 2, 3 ve 4 sayılı Tebliğler çılkarıilmiş, bunlarla 
bankerlik müesseseleri disiplin alına alınmaya, özel
likle piyasa bankeri denlilen sistemlin kontrollü sağ
lanmaya çalışılmış ise de yeterli olmamıştır. 

.Yine, siizılıerin de çok iyi bildiği üzere, Sayın Da
nışma Meclisinin gündeminde Bankalar Kanununun 
24, 66 ve 68 nci maddelierlinli değiştiren ve mevdua
tın ne olduğunu tanımlayan ve kimlerin mevduat 
toplayıp toplayamayaoağını belirleyen bir yasa var
dır ve belirli komisyonlardan bu yasa tasarısı geç
miştir. 

IBütün bu gelişmeler, belirli bir döneninde, sıkışık 
bir dönemde dıevreye girmektedir. Bu yasalar devre
ye girerken piyasadaki heyecanlanma, piyasadaki 
olaylar, tasarruf sahibini zarara sokacak olaylar da 
giderek genişlemektedir. Böyle bir dönemde bu ko
nuları Meclislerden1 geçirilecek yasalarla düzenlemek 
zordur. Zira bankerlik, yani para - kredi piyasasında 
kararların süratli alınması, mümkün olduğu kadar 
gizli alınması ve etkin bir şekilde uygulanması gere
kir. 

iDölayısıyla karşımıza getirilen bu kanun hük
mündeki kararname çıkarma yetkisinin Hükümete 
verilmesi çok önemli bir geçiş dönemlinde mevcut 
sistemi tamamliylie dezentegrasyooa uğratmadan, bu 
sistemi en az zararla ekonomimin bütünü üçerisin© 
entegre etmek, böylece temelde ekonomik anlamda 
yararlı ve gerekli olan bu müesseseleri hiç olmazsa 
en az zararla ve Türk tasarruf sahibini en az zararla 
Ibu badireden kurtarmayı amaçlamaktadır. Dolayı
sıyla bu yetkinin, Hükümete verilknıesi kanısındayım. 

Teşekkür edenim. (Alkışlar 
(BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Aşkın. 
Sayın Erginay, buyurun. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan sayın üyeler; 
Olağanüstü haller kuşkusuz olağanüstü tedbirleri 

gerektirir. Elimizdeki bu tasarı da olağanüstü bir ted
birdir; fakat mali anlamda bazı hususları belirtmek 
de gerekmektedir. 
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'olurum, ben filanca veya filancanın yan 'hareketleri
ni de bu şekilde önlemiş olurum, daha doğrusu ce
zalandırmış olurum bir nevi. Ama, küçük mevduat 
yapmış olan halkın hazin durumlarını Devletin dü
şünmesi hem Anayasa, hem hukuk sistemleri Ve hem 
de memleket bakımından gereklidir, bunun tedbirle
rini belki düşünmekte de fayda vardır. 

Onun için bu anlamda böyle bir yetki istemesi 
bakımından Hükümetin talihsizliğini belirtmek iste
rim, bu hale bizi düşürmüş olmalarını esefle karşı
larım. 

Kaldı ki, yapılacak iş; bu şekilde bir yetki alıp, 
ondan sonra açık bono şeklinde bunu kullanmak de
ğil, buraya ne yapacağını bir kanun tasarısı halinde 
getirmektir. Onu görmeden böyle bir kanunun kabul 
edilmesine bendeniz taraftar değilim. 

Olağanüstü halleri Devletin aleyhine çıkabilecek 
bir netice ile bağlamak bence yanlıştır. 

Şimdi, gayet tabii bankerlerin durumu ve özellik
le onlardan alacaklı olan mevduat sahiplerinin duru
mu hazindir. 'Bu memleketin kaderinde olmaması la
zım gelirdi böyle bir şey. Bunu baştan düşünmek ge
rekirdi, Sorumlusu aranmamaktadır, istenmemekte
dir. ıBenim kanaatımca sorumluyu da bilmek, bulmak 
gerekirdi. Daha doğrusu, daha önceden bunun ted
birlerini düşünmek gerekirdi. İlgililerin bunu yapma
mış olması bir hatadır. Olağanüstü hali yaratan biz
zat kendileri olduğuna göre, sorumluluğun da bura
da konuşulmasında herhalde zarar yoktur. 

(Bu bir tarafa. Gayet tabii memleketin içinde bu
lunduğu bu anlamdaki koşulların düzeltilmesinde Ya
sama Organı olarak en yüksek makama getirilmiş 
olmasını da ben teşekkürle karşılarım. Çaresini ara
makta bizi de iştirak ettirmeleri bakımından Hü
kümete teşekkür ederim. Fakat, bir müessese başka 
bir müessesenin aleyhine çalıştırılma, o muhakkak ki, 
yararlı değil, zararlı olur. 

Şunu demek istiyorum : Eğer bu tasarı ile bir 
kısım vergilerin kaldırılması Ve cezalarının kaldırıl
ması sonucu bunlara ödenecek karşılıklar olarak ka
bul edilirse, bu, diğer tüm memleket mükelleflerinin 
sırtından bu gibi kimselere para ödemek demektir. 
Çünkü, alacağınız vergileri almayacaksınız, adam 
bunlara karşılık borçlarını ödeyecek. O halde o borç
ları endirekt yoldan Devlet takabbül ediyor demek
tir. Bunu istiyorsak mesele yok; fakat Devletin kendi 
aleyhine bir karar vermesini de düşünemeyiz. 

Bu itibarla, ben sayın > ilgili bakanlardan sormak 
isterim; çıkarılacak olan kararnamenin mahiyeti ne
dir? Yani, «Ben şu, şu, şu vergileri kaldırdım, ceza
larını da kaldırdım, bundan doğacak hafiflik dola
yısıyla bankerlerin de ilgili alacaklılarına karşı borç
larını ödemelerini sağladım» mı diyecek? O zaman 
bu demin bahsettiğim Devletin kendi cebinden bu 
zevatı korumaktır, kurtarmak istemesidir. Yani, ban
kerler bir nevi böyle bir kanunla yeniden kazanç yo
luna gitmiş olmaktadırlar, suçları bağışlanmaktadır. 

(Bu itibarla, çıkarılacak olan yetki kanununun muh
tevasını bilmek gerekir bence. Böyle bir durum ola
caksa eğer, ben buna hayır derim. Ama, bir bankerin 
kendisinin mal mevcudunu tutup, el koyup, onun 
alacaklarına karşı bir nevi garâmeten taksimi düşü
nülüyorsa, buna evet derim. Çünkü, o zaman Dev
let bakımından ben diğer mükelleflerimi korumuş 

O itibarla Hükümetin yahut ilgili bakanın bu hu
sustaki açıklamasını müteakip ayrıca bir kanun met
ni şeklinde buraya getirmesini ve acele o şekilde 
çıkarılmasını düşünürüm ve o zaman biz de gönül
den buna iştirak ederiz. Yoksa, dediğim gibi bilin
meyen birtakım yetkilerin verilmesi, Yasama Organı 
bakımından kendi vazifesini de tamamen kabul etmiş 
olmaması şeklinde de tefsir edilebilir. 

Çok teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan değerli 
arkadaşlarım; 

Bugün memleketimizde bir bankerler felaketinin 
yaşandığı görülür bir gerçektir ve bu felaketin bu ha
le gelmesinde de ilgililer başlangıçta tamamiyle ha
talı ve geç kalmışlardır. Bunu bir maliyeci değil, so
kaktaki lalettayin bir insan olarak şöyle hesap ediyo
rum kendi kendime : 

Aslında bankerlik müessesesi durgun parayı eko
nomiye sokabilmek, harekete getirebilmek için iyi dü
zenlendiği takdirde faydalı olabilecek müesseselerdir; 
ama başıboş bırakıldığı takdirde de felaket doğurabi
lecek olan müesseselerdir. 

»Piyasada senelerdir gazeteler cayır cayır yazıyor; 
«Efendim ayda % 10 faiz veriyoruz, ayda % 12 faiz 
veriyoruz...» Bunlar hesap edildiği takdirde yatırılan 
paranın senelik faiz miktarı ı% 150'yi bulmaktadır. 
Senelik faiz miktarı % 1'50'yi bulduğu takdirde bu 
para ekonominin içine nasıl girebilir, ekonomiyi na
sıl harekete getirebilir?.. Bunu düşünebilmek, bu ha
tayı görebilmek için bir maliyeci olmaya lüzum yok-
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tur. Evvela bu parayı alıp çalıştırabilecek olan insan I 
(IKi, aradaki banker hiçbir kazanç sağlamasa dahi) I 
% 150 ile kendisine alacaktır. Senede % 150 faizle I 
alınan bir para maliyete durduğu yerde % 150 ko- I 
yacaktır, sizin piyasanız allak bullak olacaktır. Bu 
basit bir ekonomik görüştür. I 

Onun için diyorum ki, ilgililer başlangıçta bu ba- I 
sit hataları neden görmediler veyahut neden geç kal
dılar, memleketi bu felaketli duruma kadar getirdi
ler? Ancak birkaç cenaze merasimi 'seyredildikten 
sonra akıllarımız başımıza geldi. I 

Bu felaket önlenecektir, 'Hükümet gerekli tedbiri 
alacaktır. Yalnız, biraz evvel Sayın Hocamız Akif I 
Erginay'ın söyledikleri gibi, benim de üzerinde dur- I 
duğum önemli bir nokta vardır; Hükümet bu dü
zenlemeyi yapacaksa, Devlet Hazinesinden bir feda- I 
ıkârlık yapmadan kanun hükmündeki kararnameyi çı
karmalıdır. Bu memlekette vergisini ödeyebilmek 
için gece yarılarına kadar çalışan, cumartesi, pazar 
günleri çalışan insanlar vardır. Her halde bir ban- I 
kerin şahsi zevki için bu arkadaşların alın terlerini 
feda edemeyiz, bir bankerin gece kulüplerinde sev
gilisinin ismi neon lambalarla yazılacak diye bu mem- I 
leketin alın terini bu adamın zevkine feda edemeyiz. 
Ben Hocamın fikrine iştirak ediyorum, bu kanun 
hükmündeki kararname Hazineden hiçbir fedakârlık 
yapmadan çıkarılabilsin. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Buyurun Sayın Dinçer. 

RECAİ DÎNÇER — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin saygıdeğer üyeleri; 

Tasarının üzerinde konuşuyorum. Bugün Türki
ye'de l1083 tane 'banker Devletin gözü önünde, sayın 
valilerin, maliyenin, mali polisin müsaadesi içerisin
de ve gözetimi altında müesseselerini kurmuşlar, ban- I 
ker levhalarını asmışlar ve bugüne kadar bu faaliyet
lerini sürdüregelmişlerdir. 

Bugün tabandan gelen insanlar olarak halkın, özel- I 
likle memurun, dar gelirlinin ne olduğunu bilmekte
yiz. Hakikaten bugün dar gelirli insanlar büyük sı
kıntı içindedirler. Bankerlik de buradan doğmuştur 
Ve bankerlik müessesesinin bugün yaşaması lazım-
gelir, mutlaka yaşamalıdır, bu dar gelirli insanların 
birazcık yaşamaları için bunun idamesi gerekir. I 

Biz arkadaşlarımızla birlikte bir önerge vermiştik, 
aynı gün içerisinde Milli Güvenlik [Konseyi Genel 
Sekreterliğine ve Başbakanlığa gitmişti. Aradan üç 
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gün geçti, kişiler öldü, intihar etti ve ondan sonra 
birazcık kımıldama oldu. 

Şimdi biz ne istiyoruz?.. Evvela dar gelirli vatan
daşlarımızın birazcık olsun filelerini doldurur hale 
gelmesini istiyoruz ve evlerinin kirasını verir hale 
gelmesinit işiyoruz. 

Ben 20 bin kişinin bulunduğu teknik bir Genel 
Müdürlükten geldim. İki günde bir Genel Müdürlü
ğe gidiyorum; her üç arkadaştan iki tanesi; (bunlar 
mühendis, Genel Müdür Muavini, Daire Başkanı gi
bi yüksek kademedeki arkadaşlarımızdır) eşinin ve-
yahutta kendinin bileziklerini Vermişler, 100 - 200 
bin lira, bununla ev kiralarını verdiklerini söylüyor
lar ve bunu bu aybaşından itibaren nasıl verecekle
rini düşünmektedirler. 

Bankerler ne istiyor?.. Bütün bankerler bugün 
namussuz, sahtekâr insanlar değildirler. O namussuz, 
sahtekâr insanlar yavaş yavaş çekiliyor ve bugün 
Devlet bunları görmektedir; ama bunların çoğu mut
lak surette ekonomiye hizmet eden insanlardır. Bu
gün icracata para vermektedirler, inşaatlar sürekli 
bunların paralarıyla dönmektedir ve bunlar fabrika 
kurmuştur, otel inşaatı yapmaktadır. Bunlar tabii, bu 
birikimleriyle birlikte yarın kazanca geçecekler ve bu 
kazançlarını ödeyerek ancak halktan almış oldukları 
parayı vereceklerdir. 

İki öneride bulunuyorum : Bunun birincisi, çıka
cak olan Tasfiye Kanununun bir sene uzatılmasıdır. 
Bir sene uzatıldığı takdirde, esas istihsale geçecek 
olan bankerler; ki çoğu mesela Devlete karşı mü
teahhit durumundadırlar, Devletten paralarım ala
mamaktadırlar. Oradan parayı alamayınca kime pa
ra vereceklerdir? Burada müteahhit mi iflas etsin, 
bankerlik mi iflas etsin?.. Onun için, bir yıl müddet
le Tasfiye Kanununun uzatılmasını isterler. 

İkinci önerim : Ellerindeki çeklerin vadesi geldi
ği tarihte ödenmesini ve bunlar üzerinde bir muame
le yapılmamasını isterler. Eğer Bakanlar Kuruluna 
bir yetki vereceksek, bu fikir içerisinde bu yetkileri 
kullanmak suretiyle verilmesini öneriyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Kemal Dal, buyurun efendim. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Ben bu yetki kanununun üzerinde konuşacağım. 
Bu yetki kanunu getirilirken tutulan yöntemi ben 
kınıyorum. Hükümetimiz kuvvetlidir; fevkalade bir 
dönem geçmekteyiz, böyle bir yetki isterken, yetki 
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teklifini getirirken, aynı zamanda karşımıza bir 'Milli 
Güvenlik 'Konseyi kararıyla beraber geliyor. Sayın 
Hocamızın da belirttiği gibi, bu kararla gelmeye ih
tiyaç yoktu. Tasarıyı getirselerdi, Hükümetin işlerini 
kolaylaştırmak için biz burada bundan daha acele 
olarak bu tasarıyı kanunlaştırabilirdik yahutta bu
rada görevimiz ne ise şüphesiz onu yapmaya çalışır
dık. Evvela bu yönden ben Hükümetin tutumunu 
kınıyorum. Şimdiye kadar, özellikle geçtiğimiz bu 
fevkalade dönem içerisinde bankerler gözler önünde 
istediklerini yapmışlardır ve Hükümet gerekli ted^ 
birleri çok sonra almayı düşünmüştür. Şimdi ne ola
cağını bilmediğimiz çıkarılacak bir kararname için 
yetki istenmektedir. Bu yetkide ne vereceğiz; onu 
gerçekten bilmiyoruz. Çıkarılacak kararname buraya 
geldikten sonra öğreneceğiz. Ne gibi tedbirler alınacak
tır, neye yetki vermişiz; bunu biz bilmiyoruz. Bu bakım
dan, bilinmeyen bir yetkinin verilmesi gerçekten bu 
Meclisin yetkisi dahilinde midir, değil midir; ben şüp
heliyim bu yönde. 

Ayrıca, yine belirtildiği gibi, ben de katılıyorum; 
bütün bu olaylar cereyan ederken, bu olaylar üzeri
ne yürümeyen ve milleti bankerlere, tabiri caizse, soy
duranın sorumlusu kimdir?.. Bunun aranması gere
kirdi. ' 

Bunları belirtmek için sizi rahatsız ettim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Uğur, buyurun. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan ve değerli 

üyeler, 
30 Kasım 198İ1 günü, yaklaşık olarak 1,5 ay ev

vel gündem dışı bir konuşma yaparak konuya değin-
«ııiştim, malumunuzdur. Bu konuşmamda, güvensiz
lik ortamı belirtilmiş, halkın endişe ve huzursuzlu
ğu dile getirilmiş, 'toplum çıkarlarının korunması ge
reği üzerinde durulmuş, Atatürk devriyle mukayeseli 
olarak ve Sayın Devlet Başkanının bazı sözleri de 
hatırlatılarak konuyla ilgili şevki idare esaslarına de
ğinilmiş, tedbirler alınması lüzumu vurgunlanımıştı. 
Bu araıda sonucun tehlikesine de dikkat çekilmıişti. 

ıBasınımız da bu konu üzerinde ayrıca ayrıntılı 
olarak durmuştur; 'buna mukabil, Sayın Maliye Ba
kanının halka bu konu üzerindeki tavsiyeleri, endişe 
ve huzursuzluğu artırmış, hatta panik yaratmıştır. 
Mahkemeler vadesi dolmayan borçlara da haciz ka
rarları almışlar, halk parasını geri almaya kalkış
mış ve dürüst bankerler de güç durumda kalmışlar
dır. 
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Bugün tanınmadan halk arasına girilirse, söyle
nenleri duymak ve durumu görmek ilginç olur. 

Halen bugün dah'i alınacak acil tedbirler bulun
malıdır. Bu tedbirler uzmanlarca incelenerek aılrnma-
lıdır. Şu anda acil kaydıyla elimize verilen Kanun ta
sarısı bunu sağlayacaksa çıkarılmalıdır. Bu bakım
dan, alınacak tedbirlerin dile getirilmesinde büyük 
yararlar görürüm. 

Saygılarımla. {Alkışlar). 
/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Yankım, buyurum. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Tasarının üzerinde konuşacağımı. Gerçekten ka

muya mal olmuş çok büyük bir derdin içindeyiz ve 
onun halli için uğraşıyoruz. Toplumumuzda çok bü
yük bir kitleyi 'ilgilendiren bir konu bu. Bununla il
gili olarak da şimdi «Ödeme Güçlüğü İçinde Bulu-> 
nan Bankerlerin fiişlemleri Halkkında Yetki IKanunu 
Tasarısını» görüşüyoruz. 

Tasarının 'birinci maddesinde, «ödeme güçlüğü 
İçinde bulunan bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi 
ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olan
ların haklarının güvence altına ilınması amacıyla 
bu konuda IBankanlar 'Kuruluna bir yıl süreyle kanuni 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir:». 
denilmektedir. Bu Yetki IKanunu, Anayasanın 64 ncü 
maddesiyle doğrudan doğruya ilgilidir. Anayasanın 
64 ncü maddesi de, yine bugün öğrendiğimize gö
re, mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Ibir karar
la değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu değişiklikte, «Yet
ki Kanununun süresi, amacı ve kapsamı belirtilme
lidir.» denilmektedir. Şimdi önümüzde baktığımız 
tasarıda amıaç belidir, süre belidir, fakat kapsamla 
ilgili hiç bir ışey yoktur, fevkalade belirsizidir. Sayın 
Akif Erginay'ın bu konudaki bütün görüşlerine ay
nen katılıyorum; fevkalâde belirsiz bir Yetki Kanu
nuyla başbaşayız. 

Kapsam ne olacaktır?.. iBunun çerçevesi, ilkeleri, 
burada belirtilmeliydi. Aksi halde son derece belir
siz bir şeye oy verme durumuyla başbaşa kalacağız., 
Konunun önemini biliyoruz, aöi'llıiğirii de biliyoruz; 
ama buna rağmen bu konu bugünün konusu değildi. 
IBu konu, aylardan beri, yıllardan beri ortadadır. Ben1 

de isterdim ki, bu konuda Hükümet doğrudan doğru-, 
ya bir tasarıyla gelsin, konuya bütün çözüm yoları-* 
nı içeren bir tasarıyla burada başbaşa olalım. 

(Konu, (hepinizin bildiği gibi, bütün dargelıMilerim 
başvurduğu bir geçim yolu olmuştur. Bunda hiç §üp-
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be yoktur. Binleri, onbinleri değil, yüzhinleri ilgi
lendiren bir ıkonudur ve yüzde 95 dargelirlilerin bir 
konusudur. Bugün artık dargelirlilerin kapsamı da 
genişlemiştir. Sadece memur, işçi veya emekli değil
dir, dargelirll ısınıfı büyümüştür, artmıştır. Aylardan 
beri bankerlerde perişan durumda bekleyen vatandaş
ların dinlemdşseniz, görülür ki, bunların çoğu 'varını, 
yoğunu değerlendirerek, sadece evinin kirasını ödeye
bilmek, mutfağını yaşatabilmek, çoluk çocuğunun 
asigari geçimini sağlayabilmek için bu yola başvur
muştur. Bu nasıl olmuştur?.. (Bu, üç yıldan beni bü
tün yetkililerin gözü önünde yapılmıştır. Bu gizli ya
pılmış bir oyun değildir. Gizli oynanan bir kumar 
yoktur, gizli yapılan bir tefecilik ide yoktur. De
mek ki, Devletin bütün yetkililerinin gözü önünde 
3 yıldan beri bu devam etmektedir. Her gün TRT' 
den ilanlar, reklamlar, gazetelerde boy boy reklam
lar, vatandaşa bir güvence vermiştir. Vatandaş bir 
nevi, o ondan görerek ve bir geçim sıkıntısı içinde ol
duğu için de, kendine ide bir 'güven gelmiştir, Dev
letine 'güvenmiştir ve bu güven altında sanki bankaya 
yatırıyormuş -gibi götürüp parasını yatırmıştır. 

Simidi, bu vatandaşların perişan durumu seyret
me gibi bir durumla haşhaşa olamayız. Devletin bun
da, 'özellikle Maliye Bakanlığı yetkililerinim Eylül ayı 
içerisindeki açıklamalardan sonra yaratılan panik (ha
vasının büyük •etkisi olmuştur. Dolayısıyla, hem 
yıllardan beri bu konunun bir düzene sokulmayışı, 
çok alenen, açık cereyan eden bir şeyin, sanki hiç 
Devlet yokmuş 'gibi devam etmesi, hem de bunun bu 
duruma gelmesi elbette ki ortada bir idarenin, hiz
metin, açık kusurunu göstermektedir. Bugün artık 
İdarenin, devletin kusursuz tazminatının dahi bir 
hukuk devletinde yeri olduğu bir düzende, devletin 
ve idarenin açık kusurunun olduğu bir yerde vatan
daşı güvence altıma almak mecburiyetindeyiz. 

Dolayısıyla, buradan hemen tasfiye noktasına 
geçmek istiyorum. Tasfiye neyi kapsayacaktır?.. Ne
ler yapılacaktır?.. Belli değildir. Bu tasfiyeden son
ra, vatandaşın alacağı, alınamadığı takdirde ne ya
pılacaktır?.. ıBunun da belirtilmesinde yarar var. 

Asgari, bir Devlet güvencesi de getirme duru
munda olmalıyız. Bu konu, vatandaşın Devlete duy
duğu güvenin bir simgesi olacaktır. 

Bu itibarla bu iYetiki Kanununun kapsamının iyi
ce belirlenmesi, tasfiye işlemlerinin neler olacağının 
yine belirlenmesi; özellikle, bankerlerinin mallarına 
mı el konulacaktur, bankerlerin üçüncü şahıslara yap
tığı bütün satışlar muvazaalı mı adledilecektir, ban-
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kerterin yakınlarının mali durumundaki değişiklik
ler, baştan nihayete, bankerliğe başladığından bu ta
rafa gözönünde mi tutulacaktır, bunlar birer haksız 
mal iktisabı mı sayılacaktır ve bunlarla değerlendiri
lerek alacaklının haklarının 'korunması yoluna mı gi
dilecektir?.. Bütün bunlara bir bir açıklık getirilme
sinde yarar görüyorum. Konu, fevkalade önemlidir, 
buna göre bir düzenleme yapma zorunludur. 

'Saygılarımı sunarım. (Alkışlar).. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Lafkın. 
Buyurun Sayın Alksoy; (Raporu söz hakkınız mah

fuz olmak kaydıyla imzalamışsınız, buyurun efen
dim. 

AİJABDDtN AKSOY — Sayın Başkan, Sayın 
Bakanlarım, Sayın arkadaşlarım; 

'Efendim, îçtüzük görüşmelerinde, İçtüzüğün 37 
've 77 nci maddelerin ileride çalışmalarımızda ayağı
mıza falaka takabileceklerinden bahisle, bunların ta
dilini talep etmiştim, nihayet bugün geldi. 

Görüşmekte olduğumuz Kanun tasarısının Ana
yasamızın 64 ncü maddesinin hudutları dışarısında 
düzenlenmesi zarureti karşısında, Konseyce alınan 
bir karar gereği, 64 ncü maddeye ilave yapılması su
retiyle, normal usulün dışında demeyeceğim, fakat 
bizim tahmin etmediğimiz usulün dışında bir deği
şiklik yapılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarımızda 
bu gibi konularla karşılaşmamak için İçtüzüğümü
zün 37 ve 77'nci maddelerimin ele alınmasında bü
yük yararlar görmekteyim. 

I Bankerlik mevzuu iki kısımda mütalaa edilmeli
dir. banker, resmi kuruluşlardan müsaade alarak 
ödünç para alan iveyabutta bugibıi işlerle uğraşan (in
sana denir. Fakat vatandaş, kimin bankerlik ruhsatı 

I var, kimin yok; tetkik retmiş değildir. Önüne gelene, 
işine gelene para vermiş ve onlarla arasında bir iliş-

I iki kurmuştur. Görüşmekte olduğumuz Kanun (tasa
rısı, sadece banker ruhsatı almış olanlarla ilgili işlem» 

I lerin tetkikini hedef almaktadır. Bu ise, bu işlere pa
rasını yatırmış vatandaşlarımızın tahmin ediyorum 
ki, ancak 1/110'nu kapsar. Vatandaşlar arasındaki hu
zursuzluk 9/10 nispetinde devam edecektir. Bu bakım-

I dan ileride doğabilecek huzursuzlukları önlemek yö
nünden bunun nazarı itibare alınması gerekir ve 
maddeye banker gibi uğraşanların da ithali gerekir. 

I (Kanun, bir tasfiye maddesi olmamalıdır; çünkü hüs-
I nüniyetle vazife yapmış, hüsnüniyetle işlerini yürüt

müş bankerler vardır. Bugün hiç bir bankerin ödeme 
I sıkıntısı içerisinde olmadığını kimse iddia edemez, 
I hepsi de ödeme sıkıntısı içerisindedir. (Eğer çı-
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kaçak olan kararname, kısa yolu takip ede
cek lotl'ursa, halk çoğu mağdur qlur. Bunla-
ırın büyük bir emlalkı vardır, fakat emlak para 
etmemektedir. Gayrimenkulu vardır. Bunların de
ğeri nazari itibare alınarak, Hükümetçe ıkredi veril
meli ve bunların normal yolla ödeme yapmaları sağ
lanmalıdır. Eğer bunlar netice vermezse o takdirde 
tasfiyeye gidilmelidir. 

Bu bakımdan, Hükümet bize teferruatlı bir 'bilgi 
vermemiştir. Ancak, bundan sonraki çalışmalarında 
böyle bir usulün takip edilin esini ve hüsnüniyetli ban
kerlerin korunmasının, kredi ve güç yerilmesinin ve 
onlara yardım edilmesin'in Hükümetçe nazarı itiba
re alınmasını diliyorum. Arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

ıBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Değerli üyeler; 'içtüzüğümüze göre çalışmaları

mıza saat 19.00'da son vermemiz gerekiyor. Daha iki 
arkadaşımız söz almış durumdadır. Işkı önemine bi
naen, işin bitirilmesine kadar çalışmalara devam edil
mesi konusunu oylarınıza sunuyorum: 'Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. İttifakla kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Tan, s'öz hakkınız mahfuz kalmak 
üzere imzalamışsınız. 

TURGUT TAN — Sayın ,Başkan, sayın üyeler; 
Geçici 'Komisyon üyesi olarak mahfuz tuttuğum 

söz hakkımı kullanıyorum. 
Üzerinde durmak istediğim nokta, yetki Kanunu 

tekniğine ilişkin bir noktadır; belki yalnızca bugün 
'önümüze 'gelen Yetki Kanun Tasarısıyla ilgili olma
yacak, bundan sonra gelebilecek olanları da içere
cek, yarı temenni niteliğinde bir konuşmadir. 

Getirilen Yetki 'Kanununun konusu; yani banker
lerin 'düzenlenmesi, aslında Anayasadaki kanun hük
münde kararname çıkartmaya elverişli konular için
dedir ve çok uygundur, l'i^ll yılında, Anayasanın 64 
ncü maddesinde yapılan değişikliğin gerekçesinde 
ileri sürülen görüşlere uygun hür konudur. Hatta şu 
kadarını söyleyeyim; benim kişisel kanımca, Hükü
met, Ödünç Para Verme îşıleri Kanunuyla. Serma
ye Piyasası 'Kanununda getirdiği düzenlemeleri bir 
yetki kanunuyla getirmiş olsaydı, yani bu saydığım: 
iki konuda kanun hükmünde kararname çıkartma 
yetkisini istemiş olsaydı, bugünkü bazı sorunları da 
ortadan kaldırabilirdi; fakat bu imkân kullanılıma-
mıştır. 

ıBugün önümüze getirilen Yebki Kanunu Tasarı
sıyla ilgili olarak söylemek istediğim nokta, 64 ncü 

maddede son olarak Milli Güvenlik Konseyi 'Kara
rıyla yapılan değişiklikle Yetki Kanununda bulunma
sı gerekli koşullar azaltılmıştır ve Yetki Kanununda 
'ilkelerin gösterilmesi ve bir de yürürlükten kaldı
rılacak kanun maddelerinin gösterilmesi koşulları 
kaldırılmıştır. 'Binaenaleyh, yalnızca Yetki Kanunun
da amaç, kapsam ve sürenin belirtilmesi yeterli ha
le gelm'iştir. Bu koşulları taşıyan bir Yetki Kanunu 
Tasarısı söz konusudur aslında. 

Yalnız, burada benden evvel konuşan bazı üye
lerin de üzerinde durduğu gibi, kapsam konusunun 
ben Yetki Kanun Tasarısında gerçek açıklığıyla be
lirlenmediği kanısındayım. 

Bunun şu açıdan önemi vardır: Türk Kamu Hu
kukunda, sanıldığı gibi, kanun hükmünde kararname 
çıkartma yetkisinin Hükümete verilmesi, yasama yet
kisinin devri değildir. Ya nedir?.. Kanun hükmün
de kararname çıkartma yetkisinin verilmesi, yürüt
me organın düzenleme yetkisinde bir çabukluk ve 
genişlik sağlamak'tır. Yetki, yasaıma yetkisi olmakta 
ve yasama organına ait almakta devam etmektedir. 
O kadar devam etmektedir ki, çıkarılan kanun hük
münde kararnameler çıkarıldıkları gün yasama orga
nına sunulmak zorundadır. 

O halde sorun nedir?.. Sorun temelde şudur1: Ya
sama organı diyor ki, «Çok süratle karar alınması 
gereken bir konuyla karşı karşıyayız. Bakanlar Ku
ruluna kanun hükmünde kararname çıkartması liçin 
şu çerçeve içerisinde bir yetki, veriyorum. IBu çerçe
ve içerisinde yetkinizi kullanın, gereken düzeleme-
yi yapın ve o düzenlemeyi bana getirin.» 

K<ıBana getirin» demesinin anlamı; «Acaba sizin 
yaptığınız düzenleme, benim ısize baştan çerçevesini 
çizerek verdiğim yetkinin içerisinde mi kullanılmış
tır, yoksa dışında mı kullanılmıştır; bunu ben araş-
ıtıracağım» demektir. 

IBinaenaleyh, bu araştırmanın yapılabilmesi, ya
sama organında bu çerçevenin İyi çizilmesine, daha 
doğru bir deyimle, Anayasanın deyimiyle kapsamın 
iyi belirlenmesine bağlıdır. 

İBeniım '«Söz hakkım mahfuzdur», diye Geçici 
'Komisyon Raporuna şerh koymamın sebebi, bu kap
sam konusununun yeterince Yetki Kanununda açık 
olmadığı düşüncesiyle olmuştur. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha değinmek 
istiyorum; Aslında geçmiş uygulamalarda da; yani 
İ197İ1 değişikliğinden sonraki kanun hükmünde karar
name uygulamalarında da görüldüğü gibi, zaman za
man; ki bu son değişiklikte bu şart kal'dırılmıştır, ya
ni yürürlükten kaldırılacak kanun maddelerinin yet-

13 — 
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'ki kanununda gösterilmesi şartı kaldırılmıştır artık; 
fakat 'bu şartın var olduğu zamanlarda da bu konuyla 
doğrudan ilgili olan idareler, o konuyla ilgili kanun 
maddelerini bir türlü bir araya 'toparlayıp getire
memişlerdir; başka uygulamalarda da. Bu, en azın
dan yadırganacak bir durumdur; benim kişisel ka^ 
nım. (Binaenaleyh, bu özelliklerin yerine getirilırne'sin-
de yürütme organının 'özen göstermesi gereğine 'ina
nıyorum ve bunu 'belirtmek İçin söz aldım. 

Teşekkür ederim. '(Alkışlar). 

©AŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Tutum, 1 noi madde üzerinde söz hakkı

nız saklı. Şimdi mi yoksa 1 nci madde üzerinde mi 
konuşacaksınız?.., 

CAMİT TUTUM — Şimdi kullanmak istiyorum 
efendim. 

©ASKAN — ©uyurun efendim, 
OAOtT TUTUİM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Geçici Komisyonun üyesi olarak 1 nci madde 

üzerinde söz halkkıımın saklı olduğuna dair bir kayıt 
düşürmüştüm; ancak Kanun Tasarımız 1 maddeden 
ibaret, bu nedenle tümü üzerinde yapılacak görüşme
ler sırasında fikirlerimi özetlemekte yarar buldum. 
iBu nedenle huzurunuzdayım. 

f t 
ilki noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi, Da

nışma Meclisimizin varlık nedeniyle ilgili bir husus
tur. Maalesef, bu tasan vesilesiyle Anayasada deği
şiklik yapılma prosedürü tartışma gündemine getiril
miştir. Aslında, Anayasada değişiklik yapma ihtiya
cı hükümet tarafından ısomut bir ihtiyaç olarak belir
lenmiş olsaydı, kuşkusuz son derece hızlı ve özve
riyle çalışan Danışma Meclislimiz bu hızlı tempoya 
uyarak böyle bir değişikliği pekala bu Mecliste tar
tışabilir ve prosedüre uygun bir yol izleyebilirdi; ama 
sanıyorum ki, temelde bir yanılgının eseni olduğu san
dığım. bir düşünceye dayanarak böyle bir değişiklik 
telkin edilmiş olabilir veya 'öngörülmüş olabilir. 

©ir kanun gücünde kararname yetkisi isteniyor; 
istenen kanun gücünde kararname ile sanıyorum Ana
yasanın 64 ncü maddesinde, son fıkrada sözü edilen 
bazı kayıtlamalardan bu vesileyle kurtulunmak is
teniyor.. 

Aslında, kesinlikle düşüncem odur ki, gerçekten 
böyle bir Anayasa değişikliğine gerek yoktur. Nor
mal bir kanun gelebilirdi, normal bir kanunla bunu 
pekâlâ düzenleyebilirdik; hukuki bakımdan gereksiz 
bir zorlamaya hiç, ama hiç bir neden yoktu. 
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Oeğerli arkadaşlarım, 'başta Yankın ve Tan ol
mak üzere, kanun kuvvetinde kararname yetkisini ve
ren bu kanunun 1 noi maddesinde belli bazı unsurla
rın noksan olduğunu belirttiler. Israrla 'vurgulamak 
durumundayız; evet, noksandır, o da kapsam mad
desidir, 

ıSon Konsey kararıyla değiştirilen 64 ncü madde
de aranacak unsurlar 3'e indirgenmiş; aslında 64 ncü 
maddede 5 adet unsur var, 3'e indirgenmiş; ama bu 
3'ünün içinde en önemli olan kapsam konusu ma-
lesef bizim huzurumuzdaki Tasarıya yansımamıştır. 
Nedir bu Kanunun kapsamı?., 

Aklıma şunlar gelebilir: IBir kez, biz kapsamda 
hangi bankerlik işlemlerinin düzenlenmesi ve tasfiye
sini öngörüyoruz?.. Gayet açıktır ki, bu işlemlerin 
kabaca neler olduğunu zikretmeden yetki vermek, 
aslında '64 ncü maddeye ters düşer. Örnek: Baniker 
kimdir, bu kanun kapsamına hangi tür bankerler gi
recektir; ruhsatlı olanlar mı, tescilli alanlar mı, yok
sa rubisat almadan da bol miktarda dargeliMi vatan
daşlarım ızrn parasını toplayan, fakat herhangi bir 
yerde kaydı bulunmayan bankerler mi veya banker 
sıfatı bir kararnameyle mi belirtilecek?.. Bankerle
rin geriye doğru yaptıkları muvazaalı işlemleri yahut 
yaptıkları devir temlik işlemleri acaba kararname ille 
mi düzenlenecek veya tasfiyesi cihetine 'gidilecek? 
Vadesi gelmeyen çekler ve bonolar hakkında, aca
ba bu işlemler hakkında ne gibi bir düzenleme ge
tirecek? IBaşvunma harçları konusunda acaba ne gi
bi düzenlemeler getirilecek? 

ıSanıyorum ki bütün bunlar teknik teferruat. Bi
zim açımızdan, Danışma Meclisi üyesi olarak vatan
daşlarımızdan aldığımız sürekli yakınmalar bir tek 
noktada toplanıyor. O da, batık paraların nasıl te
lâfi edileceğidir? Vatandaş olarak, kaptırdığı parası
nı. Devletin şu anda verdiği 'güvence çerçevesinde 
yüzde yüz geri alabilecek midir? Asıl vatandaşın il
gilendiği budur. /Bu konuda nasıl bir tasfiye veya na
sıl bir giderme, nasıl bir telâfi yoluna gidilecektir? 

Kanunun kapsamında, vereceğimiz yetkilerin hu
dudu konusunda bir açıklık yoktur, bu noktanın asıl 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir? 

ıJkinel nokta: ©itebildiğim kadarına göre, aslında 
kanun gücünde kararname çıkartma yetkisinin Hü
kümete verilmesinin anaamacı, değişken koşullara 
'Hükümetin uyumunu sağlamak ve kanun yapma pro
sedürünün ortaya çıkarabileceği gecikmeleri önle
mek için, gelecekte Hükümetin elini kolunu bağla
mayacak bir serbesti kazandırmaktiir; fakat burada 
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dikkat ederseniz getirıdiğiniz tasarı, geçmişe dönük iş
lemlerin tasfiyesidir, geçmişe dönük işlemlerin dü
zenlenmesidir. Oldukça anlaşılması güç bir konu. 
Bu nedenle, pekâlâ bu konuda bir kanun tasarısı ge
tirilebilir. 

Konsey kararıyla değiştirilen Anayasanın 64 ncü 
maddesi, aslında yalnız belli bir bankerlik müessese
siyle sınırlı değil, ısa'kınca orada da çıkacak. 64 ncü 
maddede belirtilen, «Vergi Kanunlarına aykırı hare
ketler hakkında kanunlarda öngörülen cezalar ile ver
gi, harç, resim ve bunlara ilişkin cezalar ve gecikme 
zamları azaltılabilir veya kaldırılabilir,» .Bu sürekli 
bir hüküm değil midir? Yalnız bu olaya münhasır 
değildir bu. Acaba bundan sonra Hükümetimiz, bu
na dayanarak, önümüze çeşitli vesilelerle kanun gü
cünde kararname mi isteyecektir? Bu yol açıldığı tak
dirde fevkalâde hatalı olur. İBu nedenle, hem bu 
değişiklik oldukça hukuk bakımından sakınca yarat
mıştır, hem de asıl önemlisi, kanun gücünde karar
namenin 1 nci maddesinde açık seçik hangi işlemle
rin düzenleneceği ve hangi işlemlerin tasfiye edilece
ği konusunda bir hüküm yoktur. Bu noktanın ta
mamlanması gerekeceği düşüncesindeyim. 

'Saygılar sunarım. (Alkışlar)., 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Ay dar. 
(MEHMET AYDAR — Saym Başkan, Danışma 

'Meclisinin değerli üyeleri; 

İ198İ1 yılı, Türkiye'de bankerler için aktüel bir yıl
dır. 24 Ocak (Kararlarının bağlantısı olarak, Türk 
Ekonomisinin içinde bulunduğu durumların iyileşti
rilmesi amacına yönelik bu aktüeli müeseseseler; dev-
leşe devleşe, büyüye büyüye, küçük tasarruf sahip
lerini öylesine bir ezdi ki, bütün Türk toplumu bu 
banker silindirinin, bu banker çarkının arasında ufa
lanan o vatandaşlarımıza ne tür bir tedbir alınacağı 
hususunda işte şimdi karşısınıza gelen, «Fevkalade 
âcil» diye karşınıza gelen bir kanunla kendisini gös
termiş oldu. 

İSayın yetkililer ve sayın sorumlular 198li içerisin
de cereyan eden bu trajik tablo karşısında sükûnet
lerini muhafaza ©derken, «Atı alan Üsküdar'ı çok
tan geçmişti.» 

Şimdi bir yetki isteniyor. Ben şunu Danışma Mec
lisinden öğrenmek istiyorum. ıBu yetki kanununu, 
yetki vermeyi, kendi özümüzden vermeyi kendimiz 
için bir yetki sayabilir miyiz? Eğer, bu yetkimiz var 
ise 64 ncü maddenin değiştirilmesi gerekmezdi. Eığer, 
Danışma Meclisi, tcra Organının, bir bakanlığın 1981 

— 15 

yılı içerisindeki acı tablo karşısındaki suskunluğun
dan doğan sorumluluğuna iştirak vottirilmek isıteni-
yorsa, bu da ayrı bir konu. 

Fevkalade şartlar yaşayan bir ülkede, fevkalade 
özenle seçilmiş bir Meclis ve fevkalade görevleri olan 
bir Meclis, elbette ki birtakım ıstıraplarda kendi 
ağırlığını koyacaktır. (Bugün toplumun bir kesimi 
fevkalade büyük ıstırap içerisindedir. Bu ıstıraba, 
vatandaşı 24 Ocak IKararları mı sürükleyip getirdi, 
yoksa 24 Ocak IKararları içerisinde olması gereken 
bir uygulamanın amacına yöneltilme durumu içeri
sinde ıstıraba yönelmiş olması mı getirdi? IBunun so
rumluluğu elbette ki açık seçik ortaya konulmalı
dır ve Danışma Meclisinin de bu ıstırabı giderici yol
da Hükümete destek olduğu vurgulanmalıdır, 

Arz ederim. (Alkışlar). 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KAZIM ÖZTÜRJK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Üzerinde söz söylenmesi son derece müşkül bir 

konu jile karşı karşıyayız. Ancak, bir iki usuli mesele
yi arz etmeye, de kendimi mecbur hissettim, sabrı
nızı istirham ediyorum. 

(Anayasa Düzeni Hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desini ıttılaınıza sunmak istiyorumı: «Milli Güvenlik 
Konseyince kabul edilerek yayımlanan bildiri ve ka
rar hükümleri ile yayımlanan ve yayımlanacak olan 
kanunların Anayasaya aykırılığı iddiası ileri sürüle
mez.» 

(Kuruluş Kanunumuzda da aynı espri işlenmiş ve 
Danışma Meclisine vücut veren Kanun muvacehesin
de çalışmalara girişmiş bulunuyoıruz. 

Yeniden bir Milli Güvenlik Konseyi kararı te
sis etmeksizin, burada Bakanlar Kuruluna yetki ve
ren Kanun, bu karara gerek düyulmaksızın çıkartı-
labilirdi. Zannımca, olağanüstü dönemin hukuk ya
pısı içinde bir usulsüz yola başvurulduğunu naçizane 
düşünüyorum. 'Bankerler konusundaki kapsam ve 
bankerlerin durumu bendenizin konusuna girmemek
tedir; ama tüm toplum olarak, bir facia olarak önü
müzde yaşamaktadır. :1'2 Eylül sonrasında (Mili Gü
venlik Konseyinin alma ihtiyacını duymadığı tedbir
leri bugün almak durumuna gelinmiştir. Hepimiz için 
son derece üzücü bir sonuçtur. 

(Bunu böylece noktaladıktan sonra, yetki kanu
nunun biçimindeki bir hususu da belirterek huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

(«Madde 2. — IBu Kanunu Bakanlar (Kurulu yü
rütür.»! 
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ı«IMadde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür- I 
lüğe girer.»; 

Tüm şekli olarak evvelâ kanunu yürürlüğe koya
rız, sonra yürütecek makamları belirtiriz. Bunu da I 
arz etmiş olayım. 

Saygılarımı sunarını 
ıHAlŞIKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Doğu. I 
AHMET SENVAfR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; I 
IBenden 'önce konuşan değerli üyelerimiz kanun 

gücündeki kararnamenin kapsamının ne olacağına 
dikkatleri çektiler ve hu konuda bir açıklık 'bulama- I 
diklarını dile getirdiler. Ben de cam gönülden katı
lıyorum., I 

Şimdi, «Bankerler» diyoruz, ödeme güçlüğü olan I 
bankerler. Bu bank ederin bir kısmı Maliye (Bakanlı
ğımızca makbul sayılan 'bankerler, bir kısmı makbul 
sayılmayan bankerler. Hatta hatta daha ileri gide
ceğim, belki de tefeciler. Bunun kapsamı ne olacak?. I 
'Hükümet üyelerimizden bu konuya açıklık (getirme
lerini istiyorum. I 

İkinci bir konu: Bankerler kâr akdinin tarafla- I 
larından bir tanesi. Bir de bankerlere para veren ve 
bizi en çok üzen, günlerdir rahatsız eden, bankerlere I 
para kaptıran vaifcandaşlarımız var. Onların zararları I 
ne olacak?. Zararları var. Bir faizden mi kayıpları: 
var?.. Bir anaparadan kayıpları var. ikincisi, bunlar
da yapılacak birtakım vergi incelemeleri var. Bunların 
bir kısmı eski kanunlarımıza göre, yani geçen sene, 
198'1'de meri olan kanunlarımıza göre vergi mükelle-

lefleridir. Eğer aldıkları faiz üzerinden stopajlar ya- I 
pılmıyor idiyse, böyle bir karmaşa ortamından aca
ba hu vereceğimiz yetki kanunuyla Hükümetimiz na- I 
sil çıkacak?.. Ben endişelerimi burada dile (getirmek I 
isterim. 

Sonra, mevzuatımıza kanun gücündeki kararna
melerin nasıl girdiği cümlenizin malumu. Parlamen
tonun sağlıklı biçimde çalışmamasından dolayı gir
miş bir konu, bir müessese. Bugün için aynı şartlar I 
.söz konusu değil. Biz, Yüce Konseykn'izim 26 tane 
vergi, kanununu çok kısa sürede, geceyi gündüze ka- I 
tarak nasıl çalıştığını, nasıl çıkardığını 'bilenlerdenim 
ben şahsen. Danışma Meclisinin de nasıl 'bir çalışma I 
içinde, nasıl bir hızlı tempoda konulara yakllaşmaikta I 
olduğu cümlemizin malumu. Durum böyle iken, ne- I 
den huzurunuza hir yetki kanunuyla yetki isteyen ta- I 
leple gelinmiştir?.. Cidden bu da calibi dikkat bir 
konu ve Sayın Anayasa Komisyonu Başkanımız da | 
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burada, üyelerimiz de burada. (Bir temennim olacak 
naçizane; bu yetki meselesini hazırlayacağımız ta
sarıda, Anayasa ıtasansında lütfen yer vermeyelim. 

İkincisi, kapsamı konusuna değineceğim gene. Bu
gün Resmi Gazetede yayınlanan kararı eğer banker
ler için uygulayacak olursak, vergi eşitliği, vergi adia-
leti yönünden çok büyük hatalara uğrayacağımızı hu
zurunuzda dile 'getirmek isterim. Ne olacak?.. Bakın 
ne olacak sayın üyeler: Bir banker düşünün hüsnü-
niyetsiz, hileli iflas durumunda. Bunu Devlet Baba 
himayesine alacak. Bununla ilgili kesilmiş vergi ce
zalarını affedecek miyiz?.. Hükümet olarak. Hükü
metin vergi cezalarını affetme yetkisi tartışıılabıillıir; 
fakat vergi mevzuatı açısından bunun son derece 
mahzurlu olduğunu dile getirmek isterim. Eğer böyle 
bir imkân tanırsak, yarın memleketin hayrına yıllar
dır hizmet eden üretim sektöründe çalışan bir sana
yicinin de iflası söz konusu olduğunda, Hükümetin 
huzuruna acaba aynı taleple gelmeyecek mi veyahut 
daha da ileri gideceğim; bir kiracısıyla ihtilâfı olan 
bir Vatandaşımız, icraya müracaat ettiğinde harç öde
yecek de, acaba bankerden canı yanan bir vatandaşı
mız icraya müracaat ettiğinde harç ödemeyecek mi
dir?.. Buradaki vergi adaletini, buradaki haksızlığı 
üyelerimizin dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

Son olarak, benden önce birçok hususlara değinen 
değerli konuşmacılar dile getirdiler. Hakikaten Da
nışma Meclisinin huzuruna böyle bir yetki maddesiy
le değil de, mazbut bir kanun tasarısıyla çıkılması
nı temenni ederdim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
'BİASKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Tasarı üzerinde üyelerimiz görüşmüşlerdir. Sa

yın 'Komisyon?.., 
DEVLET BİAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa

yın Başkanım.ı 

BAJŞKAN — Efendim, Tüzüğümüze göre 'öncelik 
IKomisyonundur. Bilahara sizlere de söz vereceğim. 

Komisyon şimdi mi görüşmek ister?.. 
GEOİDİ KOMİSYON IBAŞKANI FEYZİ FEY-

ZİOĞLU —Sayın Bakan açıklama yaptıktan sonra 
görüşmek İsteriz., 

IBASjKİAN — Görüşmek ister. 
Buyurun Efendim, buyurun Sayın Öztrak. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, Danışma Mıeelisinin değerli üyeleri; 

Bulgun huzurunuzda memleketin önıemKi bir der
dinin çaresini aramaktayız. Bu konuda sayın üyelerin 
ileri sürmüş oldukları değerli ve ilginç fikirleri dik-
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katle dinledik. Şimdi, müsaadenizle kendlerine arzı 
cevapta bulunacağım, 

•Evvelâ şu noktayı açıklıkla belirtmek gereık'ir iki; 
Anayasanın 64 ncü madddsi değiştirilmeden 'herhangi 
bir kanun gücünde, kanun hükmünde kararnamenin 
Meclislerden geçmesi çok zordur. Sebebi şu: O tak
dirde normal kanun yolluna gitmek gerekir. Zaten 
1961 Anayasasında da 'hemen hemen hiç işlememiş, 
ölü kalmış bir maddedir. Personel Kanunu dışında bu 
maddeyi işletmek hemen hemen mümkün odimamı/ştır. 
Mühim olan şudur: 64 ncü madde de ikinci ve altıncı 
fıkralarda bazı değişiklikler olmuştur. İkinci fıkrada 
yapılan değişiklikte, sadece ilkeler ve ilgili maddelerin 
belirtilmesi konusunda bir değişiklik vardır. Bunun 
dışında a/maç, kapsam ve yeltkliyi kullanıma süresi bü
tün açıklığıyla kanun metninde yer aılmış bulummıaık-
tadır. Onun dışında, altıncı fıkradaki değişiklik vergi 
'konusuna ilişkin olımasından doğmaktadır. 61 nci 
madde, Anayaslamızın 4 ncü bcilümünde yer alır, 
«'Siyasi Haklar ve Ödevler» kısmında yer aılır. Bu sa
dece vergi 'konulmasını düzenler; «Kanunla vergi ko
nulur» der. Herhangi bir vergi getirmiyoruz; ama 
bazı vergilerde, vergi cezalarında bir af getiriyoruz. 
Vergilerde değil, sadece vergi cezalarında bir alf ge-
'tiriyoruz. Bunu da niçin getiriyoruz?.. Hepinizin 
derdine çare bulunmasını istediğiniz borç veren va
tandaşlarımız için, 61 nci maddenin yer aldığı 4 ncü 
bölüm dolayısıyla vergide lehe yapılacak değişiıklğin 
dahi açikça temel yasada yer alması gerekirde. Bu al
madan lehe dahi değişiklik yapmak mümlkün dieğüdli. 
'Bunu sağlamak için, lehe olan bu değişikliği yapabil
mek için 64 ncü maddenin altıncı fıkrası değiştiralımıiş-
(tir. Burada mühim olan şudur: Temel halklar ve ödev
ler konusunda hiç bir kanun hükmünde kararname 
çıkarılamaz. Kişinin halklarıyla ilgili konuda çılkarila-
nıaz. 65 nci madddenin altıncı bölümünde yer alan 
vergi getirmek konusunda herhangi bir kanun hük
münde kararname çıkarılamaz. Yani, huzurunuza ge
tirdiğimiz, yetki kanununa dayanarak getirdiğimiz 
son değişiklik, Anayasanın 65 nci maddesiinin ruhun
da hiçbir değişiklik yapmamıştır. Bunu giönüil rahat
lığı ile söylemek zorundayız ve aksimi iddia isabetli 
bir iddia olmaktan uzak o'lur. 

Şimdi, müsaadenizle bir hususa daha değinmek 
isterim. Bu değişikliği yapmadan kanun getirseydik, 
derde çareyi süratle getirebilir miydik? 

Hemen şunu söylemek lâzım: Konu tizlerinde zan
nedildiğinden çok uzun süreden beri çalışimıiştır. Tas
vibinize mazhar olur ve Kurucu Meclisçe kabul edi

lir çıkarsa, buna dayanarak getireceğimiz bir gün 'sOn-
ra veya hemen aynı gün gdCkıeceğimdz kanun hük
münde kararnamede görülecek ki, konu bütün ince
liği *ile değerlendirilmiştir. Sadece o kanun hükmün
deki kararnameyi hazırlamak için aşağı yukarı 31 
Aralıktan önceki üçüncü günden İtibaren, ayın 29' 
undan itibaren yıllbaşı tatili yapmadan, bütün ilgililer, 
'kanunu uygulaması gereken hâkimler, kanunu uygula-
caık vergiciler, kanunu uygulayacak Maliye Bakanlığı 
mensupları, üniversite öğretim üyeleri ve tamamen 
sanki bir komisyon üyesi gibiymiş gibi, ilgili baKanlar 
çalışmışlar, anealk yeni bitirdbilmiışlerdir. Huzurunuza 
geldiği zalmıan değerli eleştirilerinüzi ve fikirlerinizi ser-
dedeoeğıniz tasarı^âlet'tayin, böyle gökten iner gibi. 
hemen hazırlanmış bir şey değildir; büyük bir emek 
mahsulüdür ve huzurunuza getirilmeye değer bir nite
lik taşımaktadır. 'Bundan emin ollun, müsterih olun. 

Ondan önloeki dönemde de bu konudaki denetleme-
1er yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılimıış-

tır. Ödünç Para Verme İşleri Kanıunıu çıkarılmıştır. 
ödünç Para Verme İşleri Kanunu 15 Eylül 19811, ser-
'maye piyasası ile ilgili Kanun 31 Temmuz 193)1 tari
hinde çıkarılmıştır. 

Yeminli banka murakıpları aylardır bankerlerin he
saplarını incelemektedir, raporları yapmaktadır. Bazı 
komnJar çdk oazlikıtlir, acele karar atadığı zaman bu ka
rarı ataasaıydımıiız 'bu lOİlmazjdı deriler. Nitekim, bazı arka
daşlarımız diyor kli; «ıMaliye Bakanının ve Bakanlığı
nın 'beyanları olmasaydı, bu olmazdı.» bunlar öyle na
zik 'konulardır ki, bunfllarda çok dikkat etmek, acele 
etaemek gerökir. Yalnız şunu rahatlıkla kabul edebi-
liriz; bu bir patlak verecek idi, patlak vermesi mukad
der idi. Bunun zamanı meselesi, birkaç gün önce, bir
kaç ay önce olur muydu olmaz mıydı? Herkesiin fikrine 
saygı ıgösıberiılir; ama zannediyorum ki, Maliye Bakan-
lığımız ve Hükümetimiz bu 'konudaki gereken dikkati, 
'titizliği göstermiş 've tam basiretli olarak davranmıştır. 
Herkesin değer yargısı tabii ki ayrıca mukaddestir. 

'Bir noktayı kısaca belirtmek isiterüm. Eğer bu de
ğişiklik olmasaydı, 20 gün içinde bütçeyi bitirmek zo
runda olan Danışma Meclisimiz bu teknik kanunu tar
tışmak imkânını bulamayacaktı. O zaman haklı olarak 
bize diyecektiniz ki, «Niye yetki kanunu ile düzıenle-
mediiniz; vatandaşların parası gidiyor?» diye soru so
racaktınız, haklı olarak soracaktınız. 

ÖZER GÜRBÜZ — Yine de diyeceğiz. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bazı 

şeyleri daha evvel söylemek çok kolaydır, ama uygula
manın ne kadar zor olduğunu arkadaşlarımızın takdir 
edeceğini zannederim. 
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Hazırlanan yetki tasarısı, kanun hükmündeki ka
ramamla derthal ilân edilecek ve ayını gün Anayasanın 
emri iealbı huzurunuza (gelecektir* 

Şimdi, arkadaşlarımızın bazı tereddütleri var. Di
yorlar İki, «Her şey açık olmalı, bu bakımdan acaba 
'bazı yanlışlıklar var «mı?» 

Bir kere şunu katiyetle belirtmek gerekir ki; her
hangi bir mahkeme kararı olmadan kimsenin malına 
el sürülemez. Huzurunuza gelecek olan kanun hükmün
deki kararnamede bu 'kurala saygı gösterilmiştir. Mu
hafaza tedbirleri dahi mahkeme hükmü olmadan alı
namaz. Bunlar hukukun temel 'kurallarıdır. Bunlara ge
reken bütün saygıyı, Danışıma Meclisinlin itimadımla la
yık olacak saygıyı göstermişizdir ve gösterilecektir. 

Ayrıca bir noktayı daha belirteyim. Banker k'imdir? 
Acaba sadece kayıt eden midir, yoksa ilân verip para 
toplayan mıdır? Bunların hepsi, bütün ayrıntıdan ile 
yer almaktadır. Bir hususu daha tekrar belirtmek iste
rim. O kadar çok kanunda değişiklik yapmak gereki
yor ki, hatta değişiklik değil, o kamunun maddeleri 
yürürlükte, yürürlükte olan o maddelerin geçici bir 
süre sadece bu işlemlerle ilgili olarak başika şekilde 
uygulanmasını sağlayacağız. Bir taraftan omlar uygu
lanacak, bir taraftan da bu bariker işlemleri ile ilgili 
olarak uygularken, onu değişik bir tarzda uygulayaca
ğız. Hemen söyleyeyim, Türk Ceza Kanunu değişecek; 
değişmiyor yalnız, bu olaya mıa'hsus olarak değişiyor. 
Maliye Vekâleti Teşifcilalt ve Vazifeleri Hakkındaki 
Kanun bu olaya mahsus değişik olarak ta't'bik edilecek. 
'Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, bu olaya değişik 
olarak uygulanacak, tcra iflâs Kanunu, ödünç Para 
Verme İşleri Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergilsi 
Kanunu, 6802 sayılı Gider Vargısı Kanunu, 7129 sa
yılı Bankalar Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
munu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 492 sayılı Harç
lar Kanunu, 2641 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
'Kurulu Kanunu; çünkü Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurudu, Ankara, Isıfcanlbul, izmir'de ve Türkiye'nin be
lirli yerlerinde bu işle görevli mahkemeyi tespit edecek. 
«Ankara'da ticaret mahkemesi» diyecek, lisıtanlbul'da, 
izmir'de, «Asliye ticaret mahkemesi» diyecek, diğer 
yerlerde de asliye hukuk mahkemelerini görevlendire
cek. Çünkü maksat, muamelelerin çalbuk bitmesi, va
tandaşın zarara uğramasının önlenmesidür. Aynı şekil
de, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu. 

Sayın üyeler; 

Şimdi, takdir buyurursunuz ki, bunların her biri
nin hangi maddelerinin değiştiğini söyleyecek bir hükü
met Türkiye'de mevcut değildir, olamıaz; çünkü henüz, 
maalesef hukukta sibernetik sistemini geliştirmiş deği
liz. Vergi kanunları, vergiyi uygulayan Danışma Mec
lisi üyesi arkadaşlarım takdir ederler; «Bu kanuna ay
kırı olan hükümler mülgadır.» denir, kolayına gidilir; 
çünkü hangisini, nereden oynadığınızı bilemezsünliz. 

Şimdi çok rica ederim; bütün bunları zikredersek, 
bir yetki kanunu getirmıeimiize imkân yoktu, imkân ol
madığına göre, fevkalade zamanların çalbuk işleme'sli 
gereken, sadece, sadece vatandaşın hakkını korumak 
içlin çabuk işlemesi gereken siıs'temi huzurunuza getir
mek zorunda kaldık. Bunu bu şekilde kabul etmenizi 
özellikle rica ediyorum. 

Danışma Meclisi Türkiye'nin demokratik parla
menter rejime geçmesinde yasama görevimi yasama 
yöLJKİs'M Milli Güvenlik Konseyi ile paylaşan çok de
ğerli bir rükündür. Bunun yeiMsine tecavüz asla aklı
mızdan geşımez. Bunu, nitekim getireceğimiz, kanun 
hükmünde kararname huzurunuza gelecek, huzurunuz
da tasvibinize mazlhar olmazsa değişir; ama o arada 
vatandaşların paralsı yansın mı? 

Diyorsunuz ki, bazı arkadaşlarımız diyor ki, haklı 
olarak; «Peki ama, bir itür ihtiyati hacizler çıktı.» İhti
yati haczi hepimiz biliriz, çek vadeli verilmez; ama çe
ki vadeli vermiş baniker müessesesi. Vatandaşımız da 
bunu almış. Çek görüldüğünde ödenir. 

Şimdi, tabii gidince bankaya «ıkarşılığı yok» deni
yor. «Karşılığı yok denince de damgayı basıyor, he
men gidiyor icraya haciz. O zaman, gücü olan alaca
ğını alıyor, gücü olmayan alacağını almak imkânından 
mahrum kalacak. Biz, herkesin bir eşitlik içlinde alaca
ğına kavuşmasını istiyoruz. Mümkünse, hepsine değilse 
belirli bir oranına; ama herkes eşit olsun. 

Sayın üyeler; 
Şimdi, getireceğimiz kanun hükmündeki kararna

mede neler getiriyoruz? 

Getireceğimiz kanun hükmündeki kararnamede va
tandaşa kolaylık getiriyoruz. Bir tek dilekçe kâfi. Harç 
ödemeyecek, masraf yapmayacak, avukat tutmayacak. 
Onun hakkını biz takip ©delim diyoruz. Giderlerden kur
tarmak istiyoruz. Bu konudaki ilanlar parasız clsün diyo
ruz. Vatandaşın alacağı para ilanla gitmesin,, erimesin di

yoruz. Muhafaza tedbirlerini hemen alalım diyoruz. Her
kes garâmeten bir pay alsın diyoruz, muvazaalı temlik
lere karşı vatandaşı koruyoruz. Bütün bunları görecek
siniz. Hakikaten çok Zor hazırlanmış bir kanundur. 
Aksi takdirde huzurunuza 150 - 200 maddelik bir ka-
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nunla gelmek zorundaydık. Bunu ben size hemen böyle | 
afaki bir şekilde söylemiyorm; bu kanunu uygulayacak 
yüksek hâkimlerimizin ifadesini dile getiriyorum. 

Şimdi, bir sorumlululk meselesi ileri sürüldü. 
Tabii ki, her zaman tedbirlerin 'alınması veya 

gecikmesi söz konusu olduğu zaman veya böyle bir I 
kanaat, şüphe uyandığı zaman bu ifadeler dile geti-
rilıir. Bu konunun 24 Ocakla birtokte ele lalınması ge
rekirdi; ama ne yazık ki, o tarihte parlamentomuz
dan kanun çıkmıyordu. Ondan sonra konu her 'alın
dığı zaman birtakım vatandaş zor durumda kalacaktı. 
' Maksat, bu zararı en az ne zaman müdahaleyle 

ve hangi müdahaleyle sağlarız konusunda isabetli ka
rar alabilmektir. Ben ona 'inanıyorum 'ki, bu konu
da çok isabeti zaman seçmek ve kararları isabetli 
genişlik içinde almak imkânınla sâ hip olduk. Yalnız, 
tabii ki, bazı arkadaşlarımız «Biraz geoikiiidüı» diye
bilirler, onların takdirine de inanıyorum; ama bazısı 
da derdi ki, «'Erken müdahale ettiniz, o yüzden 
oldu...» ıBu da mümkün, ibu fikre de saygı ğösterile- I 
bilir. 

Değerli üyeler; 
Olaylar olup, bittikten sonra söylemek çok kolay

dır; ama olaylardan önce alınacak tedbiriin hangi so
nucu doğuracağını da her zaman tam olarak kestir
mek insanoğlu «içini mümkün olmadığını takdir ede
ceğinizi tahmin ediyorum. 

ıBurada bir hususu tekrar belirtmek isterim : 
'Danışma Meclisimiz yasama erkini kullanan çok j 

değerli organlardan biridir. Onun yetklisiine saygımız I 
sonsuzdur. Ona herhangi bir müdahalede bulunma
dık. Yalnız 'hemen ilave edeyim; kanun getirseydik 
yetişemezdi. Sonra, bunlar öyle konulardır ki, ka
nunla aldığınız tedbirde bir müddet sonra eksiklik 
çıkarsa yemişimi almak gerekir. O yüzden bir yıl sü
reyle yetki istiyoruz. Hızlı gidersiniz sıkıntı doğurur
sunuz, yalvaş gidersiniz, zamanında yetişemezsiiniz. 
Şimdi, biz bütün bu endişeler içerisinde hareket ettik 
ve şundan emin olun, bu konuda sorumluluk taşıyan 
Hükümet üyeleri belki ıbu Kanun hazırlanırken bazı
ları ancak İki saat uyku uyuyabildiler, ©undan emin 
olmanızı (isterim. I 

Şimdi, bu kadar büyük 'bir fedakârlıkla ve fera
gatle çalışmış olan hükümet hakkında arkadaşlarımı
zın da çok müsamahakâr olacaklarından eminlim. 

©azı konularda arkadaşlarımızın endişelerine ce
vap vermek listerim. I 

)Biz, vergiyi affetmiyoruz, ona zaten hakkımız 
yok. Sayın Erginay ve onun gibi konuşan değerli üye
ler emin olabilirler ki, biz de kendileri kadar devlet | 
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gefirlerine sahip çıkmak zorundayız. Aksini düşün
meye imkân yoktur; ama vatandaş hakkım alsın, 
korkmadan her şey beyan edilsin diye cezadan vaz
geçiyoruz. Aksi takdirde alacaklı korkacak, banker 
müessesesi korkacak, vatandaşın hakkı arada gide
cek, o kaybolacak. Buna çare bulmamızı sizler de 
zaten 'Bütçe konuşmaları sırasında ve diğer vesileler
le emıretmemiş miiydiniz?.. Sizin emirleriniz doğrul
tusunda vatandaşın hakkını ıgü'venoe altına almak için 
biz vergi cezalarında ve gecikme zamlarında vazgeç
me yaptık. Ayrıca bir şey daha yaptık : Vatandaş pa
rasını daha önce alsın diye İcra İflas Kanununda
ki sırayı değiştirdik; önce vatandaş alsın, geri kalanı 
biz alalım, dedik. Tabii buna para yetmezse o zaman 
o zatı her zaman takip etmek hakkına sahibiz, gü
nün birinde paraya sahip olur o kişi veya o banker 
müessesesi, o zaman vergiyi alırız. Devlet zaten ala
cağını hiç bırakmaz. Mıaliye ona her zaman sahip 
çıkar, onu hepimiz biliyoruz. 

Danışma Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Şimdi, sizlerin endişdlerinize biraz cevap verdiği

mi zannediyorum. Daha fazla cevap vermeye hazı
rım. Yalnız, daha fazla cevap verdiğim zaman çıka
cak kanun hükmündeki kararnamenin vatandaşları
mızın hakları korumasında bazı zararların doğmasın
dan korkuyoruz. 

Onun için müsaade buyurursanız bu izahlarımı 
yeterli sayıp, dert içinde olan vatandaşa elbirliği ile 
çare aramak yoluna gidellim. 

Hepinizi saygılarla »damlarını. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztrak. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, Sayın 

Bakana Ibir soru sorabilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Yalnız soru, Sayın Yeğenağa, buyu

runuz efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Bakan konuş

maları esnasında vergi cezalarının affının hem ban
kerler yönünden beyan edemeyecekleri bazı şeyleri 
beyan edebilsinler diye beyan etmekten korkmama
ları içıin kaldırılabileceğimi buyurdular. Biir de bu işe 
para yatıran vergiden korkarak beyanda bulunmama
sı halinden bahsettiler. O halde biz iki tane suçluyu 
müdafaa ©diyor durumdayız. 

'Bu kanaate iştirak ederler mi, etmezler mi? Onu 
soruyorum. 

'BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Yeğenağa beni bağışlarlarsa suçlu değil de derde çare 
aramak durumundayız. Para veren vatandaşların da 
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gider vergisi yönünden 'bir sıkıntiarı olması ihtima
lini düşünerek bu noktada 'bir ferahlık getirmek iste
dik. Maksat, herkes korkmadan -beyanda 'budunsun 
diye. Bir hastalık geçti, .bunu kabul etmek lâzım. Bu 
hastalık bazılarının canını yaktı. Bu yanma çok az 
olsun ve mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızın, 
hemen hemen hepsinin hakkını kurtaralım. Zaten, 
kaJbul etaek gerekir ki, bu müesseselerin büyük bir 
kısmının bunu karşılayacak mal varlıkları vardır. 
Bunları teminat atoma aldığımız zamaın vatandaşları
mızın zararlarını önlemenin muftuluğuma erişmiş ola
cağız. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben de !bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — ©uyurunuz Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Bakan dediler ki, «Ver

gi azaltılması açıkça kapsam dışında kajlmaktadur.» 
Şimdi, 64 numaralı Konsey kararınıinı 2 moi fıkrasının 
sonunu akuyoruım : «Vergi 'Kanununa aykırı hareket 
edenler hakkında kanunlarda öngörülen cezalar ile 
vergi, harç, resim ve 'bunlara illişkıin cezalar ve gecik
me zamları azaltılabilir,» iBu ilfade, bu 'azaltma kap
samı içerisinde değil mi acaba? Bunu sormak istiyo
rum. 

IDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Yal
nızca cezalar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztrak. (Al
kışlar) 

Maliye (Bakamı Sayın Erdem, buyurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Danışma Meclisinde görüşülmekte olan yetki ta
sarısı münasebetiyle bankerler konusunda sayın üye
lerin: fikirleri, tenkitleri ve özellikle Bakanlığım ve 
Hükümet İçin geç kalındığı 'hususumda ileri sürdük
leri fikirler oldu. Bunlara kısa da olsa Sayın Bakan 
arkadaşım genelde değindi. Ben, bir iki konuya dalhaj 
i'laive yapmak istiyorum, müsaadelerimizle. 

(Bugünkü banker problemi neden ortaya çıkmış
tır?.. încdlediğimiz zaman şunu (görüyoruz : Hakika
ten gayet ciddi çalışan bankerlerin yanında bu işi 
hiç (bir zaman yapmaması lazım gelen, hatta gazete
lerde hepiniz okudunuz bir bamburgercinin yanımda 
çalışan bir memurun, taksilere deynıekçi dediğimiz 
kimselerin, bu işle hiç bir zaman uğraşmaması lâzım 
gelen kimselerin 'bu mesil'eği ifa ettiklerini ve dolayı
sıyla (bugünkü sonuca gelişte buna ait bir meVzuatir» 
yer almadığını görüyoruz. 

I Kanuni mevzuat bankalar için bundan 3 0 - 3 5 
sene evvel Türkiye Kanuni Hukukuna girmiştir. Ban
kalar için nasıl çalışacaklar, bir banka nasıl kurula
cak, nasıl demetlenecek, halkın tasarrufumu bu ölçü-

I derde nasıl kullanacağı bir mevzuatla ortada ve her 
önüne gelen banka kuramıyor. Kurulan bankaları 
da denetleme imkânı oluyor ve çalışamadıkları tak
dirde de Hükümete ©ankalar Kanununun verdiği 
yetkilerle süratle tedbir almak imkân dahiline giri
yor. 

Bu, söz konusu bankerler için incelediğimiz zajman 
görüyoruz ki, bir mevzuat yoktur. Evet, bu mevzuatı 
eğer çok daha evvelimden bankalar gibi Türk Hukuk 
sistemine yerleştirmiş, mali sistemline yerleştirmiş ola-
'bilseydik belki bu'gün bu karşılaştığımız 'Sorunlarla 

I karşı karşıya gelmezdik. 
Bu mevzuat için neler yapılmış?.. Bir HASTA Ş 

olayı Türkiye umumi efkârında, hepimizin önünde 
I cereyan etti, (bunu hepimiz yaşadık ve bunun üzerine 

gazetelerde, basında Hükümet birçok tedbirler almak 
I İstedi, raporlar bazırlandi ve bunun üzerime 1967 yı

lında Sermaye Piyasası Teşviki, Düzenlenmesi ve De
netlenmesi hakkında bir kanun hazırlandı. Mal'ıiye 

I Bakanınım hazırladığı bu tasarı M'eclise verildi, Mec-
I Üslerin kornisyonlarından geçti, 1969 yılımda Genel' 

Kurula geldi, Genel Kurulda yarısı konuşulduk'tian 
I sonra kanurilaşamadan kadük oldu. 
I Sene 1970, aynı kanun Maliye Bakanlığı 'tarafın

dan tdcrar hazırlandı, Meclislere sunuldu, komisyon^ 
I iardan 'geçti, Genel Kurula geldi, 1972 yılında kanum-

laşamadan kadük oldu. 
1972 yılından sonra Meclistlerim hepimizin bildiği 

I nedenlerle kanun çıkaramadığı da ortada. 
Hükümet olarak birçok arkadaşlarımızın, ısorum-

I lu, olarak, 'sorumlusunun tespit edilmesi arzusunu 
I ileri sürdükleri Hükümetin bir Maliye Bakamı olarak, 
j 21 Eylülde göreve başladığımızın 15 nci günü, 20 se-
I nedir Türk mevzuatı içerisine girememiş olan Sermaye 
I Piyasası Kanunu Maliye Bakanlığı tarafından Ba-
I kanlar Kuruluna sunuldu. Süratle vergi kanunları ka-
I dar acele olan bu kamum Bakanlar Kurulundan geçe

rek Milli Güvenlik Konseyine ve oradan da geçerek 
I 28 . 7 . 1981 tarihinde kanunlaştı. Bu kanumlaışma-
I sini müteakip çok büyük, çok önemli ve Türk mev-
I zuatına girse idi bugün Türkiye'nin kalkınması, sa-
J nayisıi, her şeyi değişecek olan şu kanun yürürlüğe 
j girdiği zaman yürürlük tarihi kanunla'şıtığı tarih ola

mazdı; yani neşredildiği tarihte giremezdi, intibak 
için altı 'aylık bir zaman verildi. 1 Şubat 1982'de yü-

I rürlüğe girecek. 

20 — 



Danışma Meclisi B : 31 12 . 1 . 1982 O : 3 

Bu kanun bankerlik (müessesesini de tanzim edi
yor, buraya girecek olanlarda belirli vasıf ve şarlt-
lar arıyordu. Müktesep halk (kazanmak gayesi ile 'bu 
kanunun neşrinden itibaren bugün sorun olan bam-
Ikerllier anonim şirket şeklimde ve belirli mercilere 
yalnız Ibir dilekçe ile müracaat etmek suretiyle Iku-
rulmıası imkân dalhülinde olan; bugün bir bakkal 
dükkanı dalhi kurarken banker faaliyeti göstermek 
için kurulan kuruluştan daha zordur, (bir ibaikkal 
dalıa zor kurulur, »bir banker daha kolay kurulur; 
Ibugünkü mevzuatımız, yani Sermaye Piyasası Kanu
nu yürürlüğe girmeden evvelki mevzuatımıza göre. 
(Bu şartlar altımda piyasada bir faiz 'yarışı başladı; 
bunlar 19811% Ağustos ayında oldu. Birbiriyle ya-
ırış halinde bankerler ortaya çıktı ve faiz nispetlerini 
yükselttiler. Arkadaşlarımızın da söylediği gibıi, 
'% 10 ille Ibir gelir vaat eden bir kimse, aylık % 10, 
senelk ı% 180 eder. Bunun imkânı yoktur. 

liste bunun üzenine derlhıail Hükümet tarafından 
ilave ikinci 'bir kanun; yani Sermaye Piyasası Ka
munu çılkmuş olmasına nağmen likimci bir Ikanun ile 
belirli yetlkiler alımdı ve bunumda bu gibi banlker-
llenin kuruluşu yasaklandı. Mevcutların da bir ayılık 
ıslüre içerisinde yeniden ruhsat alma şarktı getirildi. 
işte Ibu kanunun ylürürılüğe girmesinden sonra söz-
konusu edilen beyanaiıila bunların çeik, boıno gibi 
/konularla çalışmalarının yasak olduğu söylenildi; 
faJkaıt gördıüik ki, yaıpltığımız incelemelerle ki, o ıtarlı-
ten sonra bankerler üzerinde Maliye Bakanlığı in
celeme yetkisini aldı, bu incelemelerimizde sumu gör
dük : 

Birçok bankerin hakikaten me hesaplarında, def
terlerinde mevcutlarını kaydetmiş; yami aldıkları 
parayı ne de mevcutliaırımı gerçek olarak göstermiş
ler. Neden?.. B l̂kiı vergi konusunda endişeleri, ver
gi 'ödememek bakımından; fakat orada arzu edilen 
Ibir .sonuca varamadık. 

'Bir aylık süre içinde Bakanlığımıza 278 kişi 
müracaat etti. İlan yasağı getirdik, hiç bir suretle 
vatandaşı aldatmamalarını sağlamak için ilanları 
korttrol altına alındı ve hiç lbir banker şu faizi veri
yorum diye reklam yapma imkânı ortadan kaldı
rıldı. Bir ay sonra 278 banker Mıaliye Bakanlığına 
ruhsat için müracaat etti. Bir arkadaşımızın söyle
diği gibi bunun miktarı bin küsur idi, Biz de öyle 
zammediyorduk; fakat bunlar bu faaliyete devam et
mek istemediklerini'. bi'ldirdiiler ve müracaat etme
diler. Bir ay sonra 16 Ekimde Maliye BakanJhığı 
neşrettiği tebliğde halk efkârına şunları duyurdu. 

«L IBize müracaait eden 278 'kişidir, ey vatan
daş bu kimseler dışındakiler bankerlik yapamaz. 
'Bunların dışında banlker faaliyelbi ancak eski mua
melelerini tasfiye içindir, yoksa yeniden bankerlik 
yapamaz vatandaş bilim.» 

Orada önemli ikinci madde: «Bunların çek, bono 
gibi vesikalarla vatandaşltan para almaları yasaktır. 
Vatandaş bil, çek ve bono karşılığında paranı bun
lara verme.» Bu da ortaya konuldu. Ayrıca kanun 
çıktığı gün 15 Eylülde bunların «Mevduat kabul' 
etmeyecekleri» de ayrıca halika duyuruldu. 

Arkadaşlarımızın söylediği en ufak ıbir değişiklik 
olmadı, bizim yaptığımız incelemelerde şu ortaya 
çıktı: Çek ve bono karşılığı para yatırmalar devam 
etti. 

Maliye Bakanlığı ruhsaıt konuşumda her birim 
inceledikten sonra ruhsat vermek içim genel şartları 
(ilan etli. İşte sermaye mevzuu, iyi ahlak, anonim 
şirket, belirli vasıflar getirdi. Fakat ne zaman ki, 
Eylül ayında Maliye Bakanlığının, arkadaşımızın 
söylediği beyanat üzerine değil, biz çünkü onu 16 
Ekimde, de resmen Resmi Gazetede ilan ve gazete
lere intikal ettirmek suretiyle «çek ve bono karşı
lığında para yatırıimıamasını» bildirdik. Bütün bun-
îara rağmen vatandaş maatteessüf devam etti. Bu 
ne zaman?.. Aralık ayı 20'sinden sonra. Gazeteler
de bankerlerin iflas, battı ve neticede bu beyanatların 
«Vatandaş kumar oynamıştır», tabirinin devamlı 
olarak yer alması ve bunların basında yer alması 
ve hakikaten bankerlerin de iflasla karşı karşıya 
kalmaları karşısında söz konusu hadise hadiseler or
taya geldi. Bunun üzerine Sayın Devlet 'Balkanımızın 
ortaya koyduğu; bütün yetkililerle beraber çalışma
lar tamamlandı ve huzurunuza Yetki Kanunu ile 
gelinmiş oldu. 

'Ben gerek Bakanlığımızdaki fedakar, çalışan ar
kadaşlarımın ve Hükümetim bu konuda geçmiş dö
nemlerde 20 senedir yapılmıamış olan ve şu Türk 
mali mevzuatıma çok faydalı kanun olarak girecek 
olan şu başarılarından dolayı kendilerini daima 
.şükranla ve bunda emeği geçen bütün yetkililere bu 
işin yetkilisi olarak şükranlarımı sunarım ve her şey
den eVvel de şunu, şu problemi en asgari düzeyde 
zararla ıgeoiştirileceğane de kani bulunuyorum. Bu
rada bu tedbirlerin alınmasında meydana gelecek hıer 
Itlürl'ü gecikmenin çok daha büyük boyutlarda kendi
simi göstereceğine de kaniyıim. Bu yönünden Yetki 
Tasarısı hakkında arkadaşım, meslektaşım, Bakan 
arikaidaşım bu konuda gerekli İzahatı verdiği için 
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ıbu yönde daha fazıla devam etmeyeceğim, yalnız 
vergi ıkıonusunda şunu oritaya koyduk İki, mükellef 
banker de olsa vatandaş da olsa ^çdkinıiyor, gerçeği 
Ibeyan etmiyor ve hatta gazetelerde hepiniz gördü
nüz, bankerler şunu ortaya koydular: «Eğer vaitan-
daş olaraik stiz bizi mali polise, mahkemeye ihbar 
'ederseniz Maliye de sizi vergi kaçakçısı olarak ya
kalar.» İşte biz 'bunun aksini ispat edip, vergi mav-
zuu olmadığını iddia etmek... Banker hu durumda 
olduğu gibi gerçek mallarını, alacaklarını, borçla
rını göstermeyecek, vergi kendisine tahakkuk ettiri
lip büyük cezalarla karşı karşıya (kalacağını bilirse, 
bundan ıvatandaş zarar (göreceği için bu yönde de 
yalnız vergi cezalarım affeden 've devlet alacağını 
vatandaşım ailacağından geriye atan bir düzenlemeyi 
de düşünmekteyiz. 

iBen bir arkadaşıma cevap vermek işitiyorum. 
«Maliyenin elinde yetki vardır, incelemeye gitHiği 
zaman vergi yönünde haciz koyar, malılarına el 
Ikoyabiiir» dedi. 

IBvet, biz bunu tespit ettik ve ha'leiikaiten adam 
vergli kaçırmış ve el koymamız gerekiyor. Arkadaş
lar, eğer ben bu kararı uygulasaydım Maliye şu yö
nüyle suçlanacaktı: «Maliye, bankerin bütün malıla
rına, bankadaki parası da dahil, haciz koyarak va
tandaşın parasının alınmasını önledi» diye. Çünlkü 
haciz konulması hailinde bunlar, bu hadiselerle karşı 
(karşıya kalınacaktı. Hadise hakikaten Türkiye mali1 

bünyesinde gelecekte incelenecektir, gerçek değerlen
dirilmesi tahmin ©diyorum o zaman yapılacaktır. 

Saygılarımı .sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, bir 

sorum var. 
'BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
(MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, Sayın 

Bakan acaba her menfaat karşılığı para vereni ban
ker mi addediyor?.v 

IBAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Yanılmıyor-

ısam bundan 3-3,5 ay kadar evvel 67 ilin Defterda-
rayla Sayın Bakanımız bir toplantı yaptı. Bunun 
üzerine Türkiye'deki bütün vergi mükellefleri kont
rol edildiler, özellikle bu toplantıda bankerlerin de
netimi üzerinde durdu mu?.. Kendisi tarafından bir 
emir verildi mi? Buınlların cevabını işitiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeğenağa. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Bakan beyan 

ettiler, «Şimdiye kadar alınan tedbirler, bugün 
doğmuş 'Olan hadiseleri önleyebilecek tedbirler ol-

maısına rağmen, bugünkü durum meydana geldi.» 
Şimdi efendim, kanun niteliğinde kararna

me çıktığı zaman, acaba bu banker piyasası üzerin
deki etkisi daha iyi bir yöne gidecek mi gitmiye-
cak mi?. Onu bilmek istiyorum. Çünlkü konu o 
kadar hassas bir konu ki, şimdiye kadar alınan ted
birler ıbu neticeyi getirdiğine göre, bundan sonra 
çıkarılacak kararnamenin neticesi me olabilir?.. Na
sıl kestirelbiliyorlar?.. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER. — Sayın İBaJkan dediler 

İki, «1 000 küsur kişi bankerlik için müracaat et/ti 
ve bunların içerisinden 278 ban/kere müsaade ettik.» 

MALÎYE BAKANI KAYA EDEM — Hayır, 
bize müracaat eden 278 oldu, yani halihazırda o ta
rihe kadar... 

MUZAFFER ENDER — «Barikerlk yapabilir 
diye bunları duyurduk» dediniz. 

MALÎYE BAKANI KAYA (ERDEM — «Ban
kerlik ırulhsatı alabilmek için bize geldi, biz ruhsat 
vermedik, incelliyoruz, bankerlik yapma durumunda 
göfdüğümiüz takdirde bilahara vereceğiz. Yalnız 
şimdiki halde bize bu faaliyette dövam etmıek arzu
sunda olaii 278 kişi çıktı, vatandaş bunu bilin» de
dik.» 

MUZAFFER END'ER — Peki bunları inceleyip 
'doyurabildiniz mi efendim?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bunla
rın hepsini Resmi Gazetede adres ve isimleriyle yaz
dık ve «Bunları biz inceliyoruz, uygun gördüklerimi
ze ruhsat vereceğiz, olmayanları size duyuracağız. Yal
nız bu 278 dışında piyasada faaliyet gösterenler bu ta
rihten sonra bir daha faaliyet gösteremeyecekler; an
cak eski işlemlerini tasfiye edeceklerdir, vatandaş bi
lin» dedik. 

MUZAFFER ENDER — Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Ender, lütfen; usulümüz gere

ğince sorunuzu tam sorunuz, soru ve cevap şekline 
dönüştürmeyelim. 

MUZAFFER ENDER, — Bakan Bey, konuşmamı 
kesiyorlar da o balkımdan efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — 278 bankerin Resmi 

Gazetede ilan edilmesi demek, devlet tarafından vatan
daşa bir nevi garanti yerilmesi demektir, teminat ve
rilmesi demektir. Vatandaş bunu böyle anlamıştır. 
Bu müracaat edenler içerisinde... 
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(BAŞKAN — Soru şeklinde lütfen Sayın Ender-
MUZAFFER ENDER — Bu müracaat eden ban

kerler içinde iflas edenler var mıdır, Resmi Gazetede 
ilan edilenler içinde ... 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Ender. 
©uyurun Sayın Balkan. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, 'not alabildiğim ölçüde arz edeyim. 
67 'ilin Defterdarlarıyla yaptığımız toplantı, Ara-

lılk ayının ilk h'alfftasında olmuştur ve bu toplantı biziiım 
tamamen vergi denetimiyle halkalı ve defterdarlarım 
gendi sorunlarıyla alakal bir toplantıdır. Yalnız ben 
şunu ortaya koyayım, 15 Eylül'de 'ikinci Sermaye Pi
yasası Kanunu dışında, 'ikindi çıkardığımız Ödünç 
Para Verme Kanunu 15 Eylül'de yürürlüğe 'girdiği 
zaman, hemen ertesi günü Maliye Bakanlığı olarak 
denettim elemanlarımızı toplantıya çağiiimıaık suretiyle 
bunları büyük bankerlerden 'başlamak: üzere derhal 
görevlendirdik ve burada bizlim gayemiz hiçbir za
man vergi denetimli değildi. Onlara intikal ettirdiğimliz 
konu da şu oldu : 

«Siz bunların maili bünyelerini inceleyecefcsinliz. Ne 
almışlar, karşılığında ne yermişler, teminat olarak ine 
göstermişler, zayıf olan nedir, mülkleri nedir?...» Ya
ni bir risk var mı yok mu, bu yönde bir inceleme yap
tırdık: ve ilk planda 20 büyük bankere yaptırdık, pe
şlinden 25-30 tanesini yine gönderdik, yine yaptik ve 
her biri için oldukça yüklü dosyalar geldi ve bunlar
la bir değerlendirmeye gitmek suretiyle ondan sonra 
aldığımız 'karartan bu ölçüde, ıbu değerlendirmeyle 
yapmış olduk. Bunlar 15 Eylül'dem litîbaren Maliye 
iBalkanlığına verilen yetkiden sonra yapılan işlemlerdir 
ve bugüne kadar da tahmin ediyorum 70-80 bankeri 
denetleme ve onların herbiri hakkında da rapor al
ma imkânına sahip olabildik. 

Şunu ortaya koymak istiyorum, biz bankerler konu
sunda bu getirdiğimiz yasalarla belirli mesafelerin 
alnıdığını; fakat herşeyden evvel bugün şu noktaya 
geldiğimiz kanaatındayım. Halkikaten bugünden son
ra veya bundan bir 10 gün sonra dahi Türkiye'de çek 
ve bono gibi hiçbir garantiye dayanmayan bir para 
'karşılığında herhalde vatandaşın bundan böyle para
sını yatırmayacağını ve böllMi teminatlar karşılığı; 
mevduat sertifikası, tahvil 'gibi belirli bir menkul 'kıy
metin satın alınması karşılığında parasının yatırılaca
ğını ve dolayısıyla bugün karşılaştığımız durumun hiç
bir zaman tekrar gelmeyeceği ümidini muhafaza edi
yoruz. Her şeyden evvel de, 1 Şubattan itibaren Ser
maye Piyasası Kanunu, işleyecek Kanun, yürürlüğe 

girecek Kanun ve Kurul bu konuda görevini yaptığı 
talkdirde (Ki yapacaktır) artık bundan sonra karşı
mızda bu sorunların olmaması gerekir ve alacağımız bu 
yetkilerle de geçmişteki hadiseleri ortadan kaldıralbil-
diğimiz takdirde, bir mesafe almış oluruz. 

278 bankerle alakalı o tebliğimizde, açık açılk be
lirttik, 278 bankere ruhsat vermediğimizi' belirttik 
«isimlerini yazmamızla beraber, «Bunlar bize bu talep
te bulunanlardır» dedik. «Bunun dışındakiler artık bu 
faaliyeti yapmamayı düşünenlerdir, yapamayacaklar.» 
deıdik. «Çek, bono karşılığında vatandaş paranızı ya
tırıma, dedik aynı tebliğ ile ve bunları inceleyeceğiz, 
bakacağız, şartlarımıza uyduğu takdirde ruhsat vere
ceğiz. Verdiğimiz zaman da vatandaşa İlan edeceğimi
zi söyledük aynı tebliğ ile. 

Çak özür 'dileyerek, nolt alamadığım için, Sayın 
Muzaffer Sağışman sualini bir dala tekrar edebilirler 
mi acaba?... 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, her borç 
vereni, söz gelişi şöyle dediniz; «Taifesi duraklarında 
değnekçilik yapanlar 'bile bankerlik yapıyor...» Her 
•borç vereni her menfaat karşılğı 'borç vereni de banker 
olarak mı alacaksınız?.., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
Sermaye Piyasası Kanunu, menkul kıymet, bankerin 
tarifini yapmıştır. Yani bizlim mevzuatımızda banker 
tarifi Sermaye Piyasası Kanunu ile hukuki veçhesini 
almıştır. Buradaki tarif, «Hisse senedi, tahvil ve men
kul değerlerin allım satımına aracılık eden kimseye 
banlker denir.»; 

Ayrıca, ödünç Para Verme Kanunu da ödünç pa
ra verme işleriyle uğraşanlar hakkında belirli bür ta
rif getirmiştir; fakat bizde mevzuatın yeni konulması 
ve bunların da hiçbir hukuki mesnedi olmadığı, yani 
bir hukuki çerçevesi mevcut ufaladığından dolayıdır 
ki, Türkiyelide Ibu verdiğim örneklerle bankerlik faal-
yetini yapan kimseler ortaya çılkmıştır. 

Gerçekten bunlar, bu fiaalyeti yapamayacak klim-
'selerdir ve zalten bunlara ruhsat da verilmez, zaten -bun
lar bunu bildikleri için bize müracaat da etmemişler
dir; fakat mevzuatın olmamasından istifade ederek 
'bunlar piyasaya çıkmış ve bu faaliyeti ıbu dönem içe
risinde icra etmişlerdir. Nereye (kadar?... Bu bahsetti
ğim ikinci mevzuatla Hükümete verilen yetkiye kadar. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Bir sualim daha var: 
Tasfiyede bunlar dikkate alınacak; mı bu dereceye ka
dar?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen-
ıdim, ıbu konuda kanun kuvvetindeki kararnamede 
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görüşülüp karar verilecek; fakat hıepimıiz (biliyoruz 
ki, gazetelerde hepiniz muhtelif vesilelerle şunu or
taya koydunuz : 

1. (Ruhsat almaş olan. Ruhsat almak kolay (idi. 
Vilâyete bir müraıcaaitlia bundan evvelki mevzuata 
göre, ruhsat aıluın&bjliyorıdu. ıBu ruhsat alanlar, çünkü 
biz Hükümet olanak vatandaşı ruhsat altmış bir kim
seye para verdi ıdiye bunun dışına atamayız, o gire
cek. 

2. Girecek olan. Tabii bu görüşülüp karar veri-
(Ilip ondan sonra. Denıim tamamen şahsi görüşüm. 

İBir de gazetelere ilan vererek, halika bu yönde bir
takım menfaatler vaat /ederek para almış olan kimse
ler de bu banker deyiımıi içline girerek tasfiyede naza
rı (itibara alınması lâzım.' Onum ruhsatı olmasa bile. 
Çünınkü, halk efkârıma gazetelerle lilian vermek sure
tiyle bu yönde bir talepte, 'bir şeyde bulunmuş kimse
dir demekki. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİİF ERGİNAY — Bir sual da ben sorabilir mi

yim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Brgiinay. Kısa ol

masını rica -edebilir miyim sualin ve cevabın... 
AKİF ERGİNAY — Serbest faliz rejiminin ka

bulüyle bu bankerlik faciasının ortaya çıkacağı her
halde kısmen tahmin edliyondu. Eğer böyle lise ne
den tedbir alınmadı? 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bu konu taıhi sayım meslektaşım tarafından, İl
han Öztrak tarafından da ortaya konuldu. Bu şeyin 
'hür defa parlamentonun bu yönde, 24 Ocaktan son
ra en acil vergıi kanunlarını dahi çıkaramadığı bir dö
neme tesadüf ettiğimi ve bunların da çıkmadığı orta
da Adlî. Ondan sonraki dönemde de ıbu mevzuda yap
tığı Hükümetlin, vergi kanunlarıyla bir arada tutarak 
bu mevzuat için yaptığı çalışmaları ve ortaya koydu
ğu neticeleri arz etmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederini. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Komisyon bir açıklama yapacak mı efen

dimi? 
GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sözcümüz konuşacaklar ben de 
daha sonra ekleyeceğim.. («Olmaz, ölimıaz» sesleri) 

JBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ 

FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
llznün'izle ben bir benzetaıeyılle konuşmama gire

ceğim. Ortada ameliyat masasına yatırıllmış kanama-
!h bir hasta var .Diyoruz ki, eğer bu kişi vaktinde ge

rekli tedbirleri almış olsaydı bu 'ameliyat masasına 
yatmazdı; doğru, 'ama ne yapalam ki, ö tedbirleri vak
tinde almamış ya da bu tedbirleri alması gerekenler 
almıamış. Buna rağmen gerçek ortada, hasta masada 
yatıyor ve kanama devam ©dliyor. 

Bu durum karşısında hangimiz, vaktiyle yapsay
dı yahut vakitliyle tedbirler alınsaydı böyle bir du
rum hâsıl olmazdı, diyerek sırtımızı çevirip oradan 
uzaklaşabiliriz? 

Yapılacak şey, hiç olmazsa o aşamadan sonra, o 
safhadan sonra şu kanamayı durdurmak ve hastayı 
ölüm durumundan çıkarmaktır. Meseleye bu espri 
içlinde bakmak lazım. 

Böyle olunca, hazırlanan Yetki Tasarısının üzerin
de gerçekten çok tartışılacak yönleri bulunmasına 
rağmen, ehveni şerri ihtiyar etme tarzında da değer-
(lendirsek bile, böyle bir yetkiyi Bakanlar Kuruluna 
vermek ve bu yetki kanunu ile birlikte, hazırlayacak
larını ifade buyurdukları kanun hükmündeki karar
nameyi huzurunuza getirmelerine imkân sağlamak ve 
o kararname üzerinde daha derinliğime gerekli tar
tışmayı yapıp, lüzum görülecek değişiklikleri sağla
mak.. Bu yönden konuya giriyoruz ve bu sebepten 
dolayı Komisyonumuz, birçok noktaları, üzerinde 
hukuki yönden tartışılması mümkün odan birçok nok
taları bile bile bu Yetki Tasarısını biraz değiştirmiş 
'biçimde Yüce Kurulun tasviplerine sunmuş bulunu
yoruz. 

'Bile bile dedim; çünkü Anayasanın 64 ncü mıad-
desıiriiın bu şekilde değiştir'ilmiesi hukuken mümkün 
müdür, değil midir? Bu, tartışılan ve tartışılabilecek 
blir konudur. Milli Güvenlik Konseyinin böyle bir 
yetkiyi haliz olmasına rağmen, bugüne kadar bu yet
kisini kullanmamış olması, Yüce Mıecllise gösterdiği 
'inancın bir ifadesidir ve Danışma Meclisi Üle birlik
te Kurucu Meclis olarak, bundan sonra çıkacak ya
salarda güç ve fikir birliğini yürütene arzusunun bir 
işaretidir. 

Buna rağmen, bu çok acil 'durum karşısında 
işin daha fazla zaman kaybına tahammülü olmayışı 
ve normal prosedür ilcinde hazırlanacak bir kanunun, 
kanun hükmündeki kararnamenin taşıdığı avantajla
rı taşıyamayışı yönünden; gerek gizlilik, gerek sürat 
ve gerekse Bakanlar Kurulunun ihtiyaç duyduğu an
larda kullanılmasına müsait olan esneklik yönlerinden 
kanun hükmünde kararname yollunu daha rahat hir 
şekilde çıkmasına İmkân verecek bir değişikliği yap
mıştır. 

24 — 
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Umarız bu tamamen istisnai bliır uygulanma ofllur, 
bundan böyle Danışma Mecl'isiınliz bütün yasalları, 
tabii Milli Güvenlik Konseyinin gündeminde olanla
rım dışında bütün yasaları yine Kurucu Meclislin ka
nununun yetkileri içinde birilikte müzakere ederek 
•sonuçlandırır. 

Bu noktaya böylece değindikten sonra bir, iki 
hususu daha açıklığa kavuşturmak zorunlu olmuş
tur : 

Biz burada sadece yetki kanununu^ görüşüyoruz. 
Halbuki, muhterem üyelerimizin büyük bir kısmı bu 
yetki kanununa dayanılarak çıkartılacak kamun hük
mündeki kararname hükümlerinin tartışmasına gir
diler. Bu bir ölçüde anliamlı. Çünlkü, biz yetki kanu
nu veriyoruz; ama nasıl bir kararname çıkartacaksı
nız bunu bilmek isteriz? Bu soruyu sormakta hepi
miz halklayız. Sayın Bakanlar bu konuda açılayabile
cekleri ölçüde açıklamaları yaptılar; fakat karama^ 
ime çıktıktan sorara huzurunuza gelince bunun enline 
boyuna tartışıJtmasımım mümkün olduğunu hiç bir za
man dikkatJerden uzaklıaştuımamıak icap eder. 

O halde, biz sadece yetki kanunu içinde kalmak 
durumunda bulunduğumuza göre, yetki kanunu yö
nünden meseleye bakacağız. Mili Güvenlik 'Konse
yinin son karan Anayasanın 64 ncü maddesinin 2 nci 
bendinde yetki kanununun çukartı'lmıası için gerekli 
olaın beş unsurdan ikisini ıbir tarafa bırakmış ve üçü
nü muhafaza etmiştir. Acaba bu üç unsur tasanda 
mevcut mudur?... 

Unsurlardan bir tanesi amaç. Amaç, gayet açık 
bir şekilde gözüküyor; gerek Bakanlar Kurulunun 
sunmuş olduğu Kanun Tasarısında, gerekse Komis
yonumuzun ukaibül etmiş olduğu şekilde, «ödeme 
güçlüğü 'içfinde bulunan bankerlerin' işlemlerimin 'dü
zenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi ve bunlara para ya
tırmış olanların haklarının güvence altına almmıası 
amacı ile....» deniyor, izninizle devam ©diyorum Ta
sarıya, 

İkinci olarak kapsam; «...amacı İle ve bu konuda 
Baikanlar Kuruluna bir yıl süre lile Kanun Hükmün
de Kararname çıkartma yetkM verilmüştir.» diyor. 

/Şimdi, aımaç beli. Bu amaca uygun konuda ka
nun hükmünde kararname çıkartmak yetkisinin' Ba
kanlar Kuruluna verilmesinin bir başka anlamı, çı
kartılacak kararnamemin kapsamımın, sadece ve sa
dece bu konuda ve bu amaca bağlı olacağı şeklinde
dir. «Kapsam» kelimesinin 'başka bir şekilde yorum-
lanıması da mümkündür, daha net bir şekilde «kap
samına şunlar şunlar dalhıiMir.» dermek de mümkün

dür; fakat amaç beli, o amaca bağlantılı konu bel
liyse, onun kapsamı da belirlenmiş saıyıJmak icap eder. 
Biz bu görüşte olarak, kapsam unsurunun da Tasan
da mıevcut olduğunu lifade ediyoruz. 

Üçüncü unsur; bu yetkiyi kulûanma süresi. «Blir 
yıl süre» üe denmiş; binaenaleyh, her üç unsur da 
Tasanda mevcuttur. 

[Bizim Komisyon olarak Hükümetin tekliflinden 
ayrıldığımız nokta şurada olmuştur : Hükümetim tek
lifi, Tasarının isminde de ve muhtevasında da görü
leceği üzere; «ödeme güçlüğü içinde bulunan ban
kerlerin işlemlerinin tasfiyesi hakkında kanun...» 
biçimindedir. Halbuki, Komisyonda yapılan müza
kereler sonunda şu görüş hâkim olmuştur': Amaç, 
ödeme güçlüğü içine düşmüş buîıunam bankerlerin 
ıbir 'anda tasfiyesi değildir. Amaç, onlıann da bozulan 
durumlarının: düzelmesi ve yaşama imkânına; yenli 
kanunun hükümleri, çerçevesinde tabii kavuşturulı-
masıdır. O halde, Yetki Kanununda doğrudan doğ
ruya tasfiyesi yerine, evvela bu tür bankerlerin du-
numîarının 'düzenlenmesi ve şayet gerek hâsıl olursa 
o zaman bunların tasfiyesi yoluna gidilmesidir. Ka-
rannamede bunun ne şekilde düzenleneceğini şu anda 
biz bilemiyoruz; fakat bu çerçeve içinde düzenlıenmliş 
olarak geleceğini ümlit ettiğimiz kararname, burada 
daha ayrımtılıı bir şekilde değerlendirmeye elbette ta
bi tutulliacaktıır, 

;Bir diğer önemli mofcta da; konuşmalar arasın
da üzerinde durulmuştur; «Banker» sözünün kimleri 
kapsadığı, burada söz konusu olan bankerle kimile
rin kasıt edildiği konusudur. Açıkça ruhsat almış 
olan bankerler üzerinde zaten bir tartışma söz konu
su olamaz. Sanırım 22 Ekim 198/1 tarihli Resmi Ga
zetede isimlileri sıralanmış bulunan 278 kişinin yahut 
kurumun da bu Yasamın kapsamı içine girdikleri hu
susunda da bir tereddüde düşülmez. O halde, bunla
rın dışında banker gibi hareket edenlerin de banker 
sayılıp sayılmayacağı, ya da ne vaziyette olanların 
banker sayılarak bu Yetki Kanununa dayanılarak 
çıkartılacak kararname hükümlerine tabi olacağı so
rusu kalmaktadır. 

(Muhterem arkadaşlar; -, 
IBurada fazla açılmayı tehlikeli görmek icap «der; 

ama kendilerini alenen «Banken» diye takdim etmiş, 
gazetelerde veyahut sair araçlarla kendilerini «Ban
ker» diye takdim etmiş ve vatandaş üzerinde banker 
limajını yaratmış olan kişilerim de herhalde bu kav
ramın içinde mütalaa edilmesi mümkün olacaktır. 

Bumun dışında, tamamen kendi muhitimde, gizü -
kapaklı şekilde çalışan kimseleri de düşünmeye kal-
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karsak, bunun sonucunu alımıamız mümkün olmaz. 
Biz Komisyon olarak, «Banker» 'sözünün, «Ödeme 
güçlüğü içlinde bufaıan bankerler» cümlıesinıin, Ka
rarnamede açıklığa kavuşturulacağı umudunu taşı
dık; fakat Muhterem Kurulunuz, (herhalde Sayın 
(Başkanlık biraz sonra açıklayacaklar) verilmiş olan 
ıbazı önergelerde belirtildiği üzere, «Banker ve ban
ker gilbi İşlem yapanlar...,» sözünü de mutlaka isti-
lyorlıarsa, biz bu şekilliyle bu -teklifin karşısında öJlaca-
ğız; fakat... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, önergeler hıenüz 
okunmiamııştır. Bu itibarla, o önerge sırasında ıbu 
kısma ait izahatınızı verin efendim. 

/GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
önergeler hakkında değil de, bu genel konuşmalar 
dolayısıyla da bu noktaya değinildi. O itlibarla ma
ruzatta bulunuyorum. 

IBAŞKAN — Zamanımızı daha iyi değerlendirme 
imkânını verecektir zannediyoıruım, 'lütfen efen'dliım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ 
FEYZİOĞLU — Ayrıntılı bir şekilde o zaman görü
şürüz hay hay. 

Bizim görüşümüz; arz ettiğim ıgliibi, banker iiımajı-
nı yaratanlar şekline münhasır kalınsa olumlu olabi
lecektir. 

ıBir üçüncü şekli, usulü noktaya Sayın öztıürk de
ğinmişlerdi. İkinci ve üçüncü maddelerin takdim (te
hiri. Bu, mümkündür. Herhalde Hükümet telkihin
den de aynı sekili görüyoruz, geldiği şekli lile buraya 
'a'hnnıııştır; ama bunun da hiç gerekçesli yok 'değildir. 
'Burada bir normal kanunun Bakanlar Kurulunca yü
rütülmesine geçilmesi söz konusu değil, burada ve
rilen Yetki Kanununa dayalı çıkartılacak Iblir karar
namenin yürürlüğe konulması slöz konusudur. O ıııtli-
barla, alışılanın dışında olan bu takdim tehirin bir 
anlamı da bulıunmak gerekir. O husus yüksek takdir-
leriniize mevdudur. 

(Şimdilik maruzatım bundan ibarettir, teşekkür 
ederim Sayın Başkan. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 
Komisyon adına yapılan çalışmalar böylece ni

hayete ermiştir. Tasarının tümü üzerinde görüşmeler 
bitmiştir, 

•Maddelere geçilmesiirii oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul! 
ediümliştır. Madde 1 '<i okutuyorum : 
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Ödamıe Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan 
bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse 
tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olanların hakları
nın güvence altına alınması amacı ile bu konuda Ba
kanlar Kuruluna bir yıl süre ile Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
listeyen?... Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; " 

Bu geç saatte şu çok kısa Yetki Kamunu ile lillgili 
olarak söz aldığım için üzgünüm. Sabrınızı taşurma-
maya dikkat edeceğim. 

jSaıyın Maliye Bakanımız, «Bu banker problemi 
nereden ortaya cılktı?» dediler ve cevap olarak, «Mev
zuat yoktu o zaman, bundan ortaya çıktı,» dediler. 
Arkadan «Bıiz sermaye piyasasının tanzimline dair 
kanun getirdik, bunun arkasından ödünç para verme 
işlerini tanzim eden yeni bir yasa getirdik ve defter
darlarla yaptığımız toplantıda; gidin bakın, bu işte 
risk var mı, yok mu? diye talimat verdik» dediler. 
Şimdi, ben şunu öğrenmek istiyorum : Bu işte risk 
var mı, yok mu?.. 

Hiçbir ekonomist, aldığınız 100 bin liraya bir sene 
sonra 120 bin, 150 bin lira faiz Ödeyeceksiniz, ayrıca 
siz de kazanacaksınız...» şeklini kabullenemiyor. Ben 
çok kimse ile temas ettim, iktisatçı değilim, anlamam; 
ama bir hayat içinde yaşıyoruz, «hiçbir ticari işin bu
nu sağlaması kesinlikle mümkün değil, bu akıl kârı 
değil», diyorlar. «Türkiye ekonomisinin içinde hiçbir 
iş; 100 bin lira aldığınız zaman, bir sene sonra sahi
bine 120 bin lira, 150 bin lira ödeyeceksiniz ve siz 
de kazanacaksınız» fikrine katılmıyor; «ancak bu si
lah kaçakçılığı ile mümkün olur bu eroin, morfin 
kaçakçılığı ile mümkün olur, bunlar kanunsuz işler 
olur, bunun yasal bir tarafı yok, akıl alacak iş değil 
bu» diyorlar. 

Şimdi, risk var mı yok mu?.. Risk olduğu apaçık 
meydanda; battı memleket. Şimdi, tabii önce bu ba
kımdan Hükümet etmek demek, Devleti yönetmek 
demek, benim anlayışıma göre, herhalde 13 aydan 
beriy Hükümet eden sayın bakanlarımızın, «Risk var 
mı, yok mu?» diye defterdarları toplayıp, sorup, bu 
zaman mı öğrenmesi lazımdı, yani bugün nasıl gö
rülmedi?.. «Hani, bu duruma nasıl gelindi?» deni
liyor bir de, banker para buldu ki, bankere para ya
tıracak kişi vardı ki, bankerlik bu duruma geldi ve 
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dar duruma, çok kötü duruma düşen vatandaş mec
bur kalıp bu kapıya gitti; bir yerde vatandaş intihar 
etti tabii. 

Sayın Maliye Bakanımız, Bütçenin görüşme arife
sinde bulunduğumuz bugün, bankerliğin neden bu 
hale geldiğine cevap verdiler ve «Mevzuat yoktu» de
diler. Ben ona katılmıyorum. Bankerlik neden bu ha
le geldi?.. Sayın Bakanım; iki çocuklu bir aile gün
de dört tane kuru,ekmek yese 2 400 lira ediyor ay
da, dört kilogram zeytin yese, ucuzundan ayda 800 
lira ediyor, çay 500 lira, beş kilo şeker 550 lira, tüp-
gaz 720 lira, günde bir paket birinci sigarası ayda 
450 lira, elektrik - su - kira 5 000 lira, yakacak 2 500 
lira ile 13 270 lira ediyor. Et yok, süt yok, yumurta 
yok, peynir yok, sebze yok, meyve yok, yağ yok, sa
bun yok, deterjan yok, ayakkabı yok, çamaşır ve ötebe
ri masrafları yok, çocukların okul parası yok, hiçbir şey 
yok; çay, zeytin, ekmek, tüpgaz, yakacak, elektrik, su
yu tabii kullanması lazım ve 13 270 lira... Bir ilçede 
500 memur arasında inceleme yaptım, 100 kişiyi bu
lamadım bundan fazla para alan, 100 kişinin altında; 
500 kişide 100 kişinin altındadır bundan fazla 
alan. Bankerlik neden bu hale geldi Sayın Bakanım?.. 
îşte, Türkiye'deki dargelirlilere verilen bu paralar 
yüzünden, bu ücret yüzünden bankerlik Türkiye'de 
bu hale geldi. Ticaretle uğraşan insanlar bankere pa
ra vermediler. 

Ben şunu açık yüreklilikle belirtiyorum, aramız
da bulunan arkadaşlardan da bankere belki para ver
miş olanlar vardır; ama söyleyemiyorlar tabii. Bir 
gerçeği burada söyleyeyim; efendim bir hâkimin yap
tığı bir tespitte, kaçtığı ihbar edilen bir bankerin 'bü
rosunda yaptığı tespitte, kasasında barlarda artistlerle 
çekilmiş bir resim ve altında «Bilmem kimlerin para
sını meleklerle yedik» diye kafiyeli bir (Birinciyi söy
lemeye dilim varmıyor) cümle ile karşılaşıyorlar. Böy
le bir şey olur mu efendim?.. 

Düşününüz, Kızılay'da bir büfe açılmış, Belediye 
buna ruhsatı vermiş, zabıtası her gün kontrol ile mü
kellef bunu; ben oraya konan buzdolabındaki meş
rubatı içiyorum, zehirlenip ölüyorum «îçmeseydiniz 
efendim...» Nasıl içmem?.. Ben, Devletin güvencesi 
altında olduğumu kabul ediyorum. Mevzuat yok idiy
se müsaade edilmez efendim, kapısına kilit vurulurdu. 

Aklıma şöyle bir şey geliyor : 
Yani, bu durumun tahmin edilmemesi mümkün 

değildi ve de Danışma Meclisi açıldıktan sonra Sayın 
Uğur ve Sayın Mustafa Alpdündar Beyefendiler bu 
kürsüden belirttiler. Uğur arkadaşımız çok önceden 
belirttiler; bankerlik durumunun Türkiye'yi mahvet

tiğini. Sayın Alpdündar'ın sözüdür; gerçekten helâl 
paralar battı Batan paranın içinde tek haram para 
yok. Çok müşkül durumda olan insan, namuslu olan 
insan; memur, ücretli kendi oturduğu meskenini sat
tı, karısının kolundaki altın bileziğini sattı buraya pa
ra verdi kî, onurunu korumak, soluk almak için verdi 
bu parayı. Yaşamak için demiyorum, bilerek kulla
nıyorum tabiri; soluk almak için... Bugün ücretliler 
soluk almaya çalışıyorlar; kesinlikle yaşamaya çalış
mıyorlar. Verdiğim bu rakamlar lüks değil, zeytin, 
ekmek, çay efendim, 13 270 lira... Bütçe gelince gö
rüşeceğiz tabii. Bugün hâlâ dişe dokunur bir şey ge
tirilmemiş kuru vaatlerden öteye... 

Ben esas konuya girmeden önce şunu belirtmek 
istiyorum : Hükümetin getirdiği teklif ile Sayın Ko
misyonun tanzim ettiği metin arasında amaç ve kap
sam farklılığı doğdu. Hükümet, «Biz aylardan beri 
çalışıyoruz. Mevzuatı hazırladık. Sizden yetki aldı
ğımız zaman hemen bir torba halinde tüm yasaları 
yürürlüğe koyacağız, bir bir uygulayacağız, hepsi ha
zır, gece gündüz çalıştık» diyorlar. Kabul ediyorum 
gayet tabii ve ismine «Tasfiye kanunu» demişlerdi. 
Şimdi, Komisyon tarafından, «İşlemlerinin düzenlen
mesi ve gerekirse tasfiyesi»; gibi bir tabir kullanılıyor, 
bir kısmını da yaşatalım deniyor. 

Efendim, bir de Anayasanın 64 ncü maddesi ile 
ilgili Milli Güvenlik Konseyince yapılan değiştirge
nin konusunun bu yasa ile, yetki yasası ile çok ya
kından ilgili olduğunu Sayın Hükümet yetkilileri izah 
ettiler. Doğrudan doğruya ilgili olunca, insanın aklı
na ister istemez .şu geliyor efendim; amacının, kap
samının ve bu yetkiyi kullanma süresinin belirtilme
si... İkisi arasında, Hükümetin kendi düşündüğü ve 
nasıl bir kapsam düşündüğünü, hangi amacın tahak
kuku için nasıl bir kapsam düşündüğü ve buna dair 
hazırladığı yasal paket belli iken, bu paketten, ayrın
tılarından sanıyorum ki haberi yok Komisyonun. Şim
di bu amaç ve kapsamı değiştiriyorlar. Şimdi Hükü
metin kapsamı ile Komisyonun kapsam ve amacım 
bağdaştırmak biraz zor oluyor. 

Konseyin değiştirdiği, 64 ncü maddenin değiştiri
len ikinci fıkrası, kararın ikinci fıkrasını okursak, 
«Bu kanun hükmündeki kararnamelerle (Ki, bununla 
bu değiştirge neden olarak çok yakından ilgili) mali 
yükümlülük getirilemez.» Kime?.. Ben anlamadım 
bunu, gerçekten kavrayamadım; Devlete mi mali yü
kümlülük getirilemez; mesele, şu değiştirge banker
lerle yakından ilgili olduğu için bankere mi mali yü
kümlülük getirmeyeceğiz acaba?..» .. ve mevcut yü
kümlülükler artırılamaz. Buna karşın, vergi kanun-
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larına aykırı hareketler hakkında kanunlarda öngö
rülen cezalar ile vergi cezaları azaltılabilir.» Vergi
lerle ilgili kısım, bankerlerle yakından ilgili olduğuna 
göre, üstteki bu, «mali yükümlülük getirilemez ve ar
tırılamaz» hükmü de bankerlerle mi ilgili acaba? 
Acaba, ufak tefek bazı girişimleri olan bankerlere 
Devlet kredi vermeyi mi düşünüyor ki, bu işletmeleri 
daha geliştirilip, bir gün kârlı duruma geçsinler de 
bu kazançlarından yine kemali afiyetle güzel yerler
de yiyip içtikten sonra, artan bir kısmını da bu za
vallı kişilere mi ödeyecekler?.. 

Bütün bunların sonucunda şunu düşünüyorum : 
Amaç ve kapsam bakımından bir farklılık var yasa 
yönünden, bunu düzeltiriz. Şu farklılık var, şunu be
lirtmek istiyorum; acaba Hükümet, para politikası 
bakımından, hani bankalar da faizi artırdılar. Mer
kez Bankasının öncülüğünde Hükümet bu işi resmen 
yaptı. Vatandaş parayı bankalara yatırsın, piyasadan 
paranın çekilmesini sağlamak bakımından. Acaba ban
kalara yeterince para yatırmayınca vatandaş, bu sa
hayı açıp, vatandaşın parasının piyasadan çekilmesi 
için bu banker sahasını bilinçli olarak.mı açtı gibi bir 
şey aklıma geliyor. Çünkü, bunu bilmemeyi kabul 
edemiyorum. 'Bu rizikoyu, bu sonucu görmemeyi ka
bul edemiyorum. Bunu, Hükümetimize de ben yakış
tırmak istemem bugünkü sonucu görememeyi. Onun 
için bu iş, bilinçli olarak piyasadan para çekilme 
amacına mı yönelikti? Çekilsin de (Devletin banka
sına gelmese bile) nereye giderse gitsin, bu piyasa
dan ve ortadan kalksın gibi mi düşünülüyordu?.. 

•Bu nedenle ben sözlerimi bitiriyorum efendim. 
Hükümet teklifi ile Komisyon teklifi arasında amaç 
ve kapsam bakımından farklılık doğdu. Zaten ben 
Sayın Komisyon Başkanının, kapsamını izahta, «gü
vence sağlamak amacıyla bu konuda» gibi cümleleri 
alarak, «bu da kapsamı ifade ediyor» sözünü yeterli 
bulmadım. Bence kapsam henüz belli değil; fakat 
Hükümetin tasarısı ile Komisyonun düzenlemesi ara
sında bu farklılık doğdu. 'Bunun giderilmesini ben is
tirham ediyorum. Eğer bir şeyler kurtarabilirsek ben 
mutlu olurum, bu insanlara yardımcı olmak bakımın
dan. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen başka 

üyemiz?.. Yok. 
Komisyon ek bir izahatta bulunacak mı?.. 
GEçtc i K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü H İ L M İ SA

B U N C U — Müsaadenizle Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Komisyon ve Hükümetten sonra son söz hakkı 

üyemizindir, onu kullanmak imkânına sahipsiniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİLMİ SA

BUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Son derece önemli bir konuda, finansal kuruluş

lardan şu anda bir yıldan beri Türkiye'nin ekonomik 
hayatında büyük bir önem kazanan... 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, lütfen 1 nci mad
deye münhasır bir konuşma yapılmasını rica edece
ğim. 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİLMİ SA
BUNCU — Ben de ona gelecektim Sayın Başkan. 

Bir yetki kanunu tasarısı huzurumuzda bulun
maktadır. Sayın Devrimsel'in «Amaç ve kapsam 
farklılığı var, tasarı ile Komisyonun kabul ettiği me
tin arasında. Ayrıntılardan haber yok» şeklindeki gö
rüşüne Komisyon olarak katılmıyoruz. Esasında bizim 
Komisyon olarak başlıkta yaptığımız düzeltme, mad
de l'de yararlı düzenlemelerden sonra tasfiyeye gi
dilmesini öngördüğümüz için düşünülmüş bir konu
dur. Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin iş
lemlerinin tasfiyesi hakkında yetki kanununu tasarı
sında biz tasfiyeyi, bankerler ve özellikle alacaklı 
kişilerin lehine getirilebilecek bazı düzenlemelerin 
mevcudiyeti halinde ikinci planda tasifye düşünülsün 
şeklinde bir düşünce ile getirmiş bulunmaktayız. 

«Mali yükümlülük getirilemez» sözüne değindi
ler Sayın Devrimsel, «Kime?..» dediler. Burada mali 
yükümlülük getirilmesi söz konusu değil, mali açı
dan ceza ve ilgili vergi, resim, harç istisnası söz ko
nusudur. 

Kapsamı konusunda bir tereddütlerinden bahset
tiler; ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin iş
lemleri, kapsamı teşkil etmektedir kanımızca. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Hükümet adlıma bir konuşma yapıtonak isteniyor 

mu?.., 
ıDEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ufak 

bir açıklama yapmak fetiyorum sayın Başkan. 

BAŞİKAN — Buyurun Sayın ÖzJiralk. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — He

men belirtmek 'istenim ikli, Komisyon tarafımdan ya
pıdan değişiMlilk, bıMm düşüldüğümüzün dışında bir 
değişiklik degüldlr. Buna tam'aımıenı katnlıyoruz. Za
ten (hazırlanan kamun hüifcmünıdiökii kararnamede de 
(hemen tasfiye düşünülmemlîş, tasfiye ancak gerekirse 
düşünülmüştüv Bu da zaiten mahkeme kararıyla ola-
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çaktı. O bakımdan Komisyona, bizim tasarımıza da
ha çok açıklık getirdiği için huzurlarınızda teşekkür 
ederim. 'Böylece Komisyonla Hükümet arasında 
maddeyi anlama bakımından hiç bir görüş farkı ol-
-madığımı arz etmiş hülunuyorum. 

İKapsamı konusunda da Komisyon Başkanının 
açıklamalarına aynen katıldığımı, kapsamı bu tasarıda 
oîaıyımı özeliğinü gözönünde tutarak daha fazla açık
lamak imkânından mahrumduk. Huzurunuza yeni bir 
taamını gücünde kararnameyle başka bir vesileyle gel
mek gerekirse, orada kapsamı daha fazla açıkla
maya özen gösterileceği şüphesizdir. Ancak bu se
ferkimi bir lihmal olarak telâkki etmemenizi, konu
nun özeliğinden doğduğunu kabul buyurmanızı rica 
ederim, (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztrak. 
(Sayın Alatlı, buyurun efendim^ 

ERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Danış
ma Meolisiniin Sayın üyeleri; 

'önümüze getirilen bu 'teklifi kabul etmek mec
buriyetiyle karşı karşıya kalındığımın! bilindi içinde
yim. Bir arkadaşımızın ortaya koyduğu gibi, kanı 
akmakta olan yaralı operasyon masasına yatmış, ona 
'ilk yardımı yapacağız ve kurtaracağız, Maalesef Sa
yın Hükümet bizi bü durumla karşı karşaya 'bırak
mıştır. O sebeple bu kanuna, bu 'isteğe maalesef «Evet» 
dernek zorunda kaldığımı arz etmek işitiyorum birin
ci olaraktan. Yalnnz bu şimdi söyleyeceklerimi ifa
de etmekten beni ahkoymayacakti'r. 

Balkan arkadaşlarım burada, 26 Ocak 1980 de 
yeni bir ekonomik düzene girmiş bulunan Türkiye'de 
bu 'Skonomlik düzenin işlemesi için gerekli tedbirlerin 
'alınmasına, parlamentoların çalışmaz hale gelmiiş bu
lunmasını sebep gösterdiler, yanlış anlamıyorsam ve 
za'fcen Türk Silahlı Kuvvetlerini 12 Eylül' 1980 saba
hı harekete geçmeye mecbur kılan sebeplerin birisi 
de buydu. Şimdi Sayın Hükümet Üyelerine soruyo
rum, 12 Ey*lül 1980 sabahımdan bugüne kadar ne 
manii olmuştur kendilerine bu tedbirlerin alınmasın
da gecikmelerin e?.. O halde sorumlu Vardır., Çünkü 
ameliyat masasına yatan Türlk insanının kesiti, son 
derece önemli bir kesittir. O, orta sınıftır. Banker
lerde toplanan parayı, benim anlayışıma göre müs
tahsil vermemiştir. Çünkü müstahsil ürettiği mala 
koymuş olduğu kâr miktarı, bankere vereceği para
nın riskinden daha esaslı 'bir şekilde alacak durum
daydı'. Bankerin almış olduğu parayı işleten kimse 
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ise, birtakımı ümiıtlertle bu parayı almıştı; ya sanayide 
ya ithalatta ya ihracaltta ya ticarette kullanacak. Ama, 
bankere parayı veren sınıf, orta sınıftır. Bu sınıfın 
büyük bir kısmını bürokratlar teşkil eder. Bürokrat
lar, silahlı bürokratlar, terazili bürokratlar, kalemli 

t bürokratlar, kitaplı bürokratlar, nıeşterlli bürokratlar, 
bilinçli kimselerdir bunlar ve bunlar memleketin için
den geçmekte oliduğu bu çok «darboğaz içerisinde fe
dakârlığa hazırdırlar. Devletin kendilerine sağlamış 
olduğu maaş ve gelirle geçinmeleri mümkün olmadı
ğını gördükleri halde «esterimi çıkarmamışlardır ve 
bunu ancak daha evvelki mükltesebatını bankerlere 
yatırmak suretiyle idare etmişler, bugüne geltmiişter-
dir. Şu durumla karşı karşıya bırakıyoruz, bırakmış
tır idare kendilerini; şimdi hem müfctesebatlannı 
kaybetmişlerdir, hem de zaten ellerine geçen paray
la geçinemıez halde oldukları için, onun' düşüncesi 
İçerisinde intiharlara kadar gitmişlerdir. 

Sözümü ibağlıyoruım; 26 Ocak 1980 günü Türkiye 
yeni 'bir model iç'ine girmiştir. 'Bu modelin yürümesi 
için gerekli tedbirlerin alınmamasına parlaımento'lann 
çalışmamaları sebebiyet vermiştir, doğru ve bunun 
sonucu 12 Eylül 1980 kolla ve koruma harekâtı baş
lamıştır. Tekrar soruyorum; 12 Eylül 1980 günümden 
bugüne kadar bu Sayın Hükümeti, hangi sebepler bu 
tedbirleri almaktan önlemiiştlir? 

.Saygılarımı, sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alatlı. 
'Bir ek açıklamaya ihtiyaç iduyuyor musunuz?.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
saade ederseniz yerimden kısaca arz edeyim ef en
dim, 

ıBAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başkan, Sayın Alatlı'yı dikkatle dinledik. Yalnız he
men şunu söyleyeyim ki, kanun denen şeyler sabah
tan akşama hazırlanmazlar. Bir Sermaye Piyasası Ka
nunu bir günde hazırlanmamıştır, bir Ödünç Verme 
İşleriyle 'ilgi! Kanun bir ıgünde hazırlanmanı iş t ir. 
Şimdi en büyük, en ince ayrıntılarına kadar hazirla-
mış olduğumuz Kanun Hükmürtde Kararname bir 
günde hazırlanmamıştır. 'Bütün bunları değerli Mec
lisin Sayın üyelerinin insaf içinde takdir edeceklerini 
tahmin ediyorum. 

Saygılarımla. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztrak. 
IMadde üzerinde görüşmeler bitmiştir. Madde ile 

alâkalı iki önerge var, okutuyorum. 
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Damaşmıa MeclM ıBaşıfcamîkğıma 
Klanımı ıtasarjsu başlığıyla 1 mci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde düzemleranesi arz ve 'talep olunur. 
Eşref Akıncı Fikri Devrimsel 
İnşam Göksel Nazmi Önder 

Fikret Alpaslan Erdoğan Bayık 
Enlis Muratoğlu Feridun Güray 
Alâeddim Aks oy Şadan Tuzcu 

Recep Meriç A. Mümim KavaDalı 
Kanunun başlığı : Ödeme güçlüğü içimde bulu

nan bankerler hakkımda yetkıi kanun' tasarısı 
Madde 1. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan ban

kerlerle bunlar giübi çalışanlarım işlemilerinim düzen-
lenmesli ve bunlara para yatırmış olanların haklarının 
güvence altına ataması amacıyla bu konuda Bakan
lar Kuruluna bir yıl1 süre 'ile kanun hükmünde karar-
nıamıe çıkaırmıa yetkisi verıimiştıir. 

(BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak iste
yen?.. 

S. FERİDUN GÜRAY — Önerge sahibi olarak.. 
'BAŞKAN — Buyuran öf endim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Görüldüğü gibi getirdiğimiz önergeyle tasarıdan 

«Tasfiye» kelimesfimiî çıkaırtaaMiayalz, Ayrıca, tered
düde mahal bırakmamak için banker gibi çalışanla
rı da ıtasarı kapsamıma almış bulunmaktayız;. Ana 
ilke tasfiye olduğu takdirde, (ki, maalesef Hükümet 

Jasansımdan bu açıkça amlaşıtaaktadır) konunun pa
ra yatıranlar lehline halli mümkün değildir. Herşey-
denı önce «Taslfiye» kelimesi ürkütücüdür. Bir be
yanıyla binlerce kliiş'iyii üzünıtü ve jgöz yaşları içine dü
şüren Sayın MalliVe Bakanımız, bu kez Danışma Mec
lisli aracılığıyla iklimdi şoku yaratimııış olmaz mı?.. 

Bankerlerin işlerine elkoymak, varsa emlâkından 
yararlanmak ve hatta muvazaalı yatınmlarınn mey
dana çıkarmak ve bu suretle mağdüriların haklarını 
güvence altona almaktır. Tasfiye halinde paraların 
kurtarılmasından bahsedilemez. Bu durumda Hükü
met, kolay olanı seçmlişfttir. Kamuoyu bazı konularda 
hükmünü vermiştir. Bunlardan birincisi, ne kadar 
aksli 'iddia edilse de, Sayın Maliye Bakanımızın, 
banlkerlerin 'kapılarımda' kuyruklar oluşturulmasına 
nedeni olan beyanlarıdır. Paralarım kaptıranlar, ken
disim? soramflu itutım f̂ctadıdiar., (Oysaki, böylesine has
sas konularda çok dikkati olmak gerekirdi. Bir ne
vi maliü Ihis iptali anlayışı içinde ürkütmeden, çarklar 
dönerken sirketT-er murakabe altına al'ımmaluvdl. Bu
ma karşıımı, Hlüklümetlilni ekomamlislini düzenleyen Sa
yın Başbakan Yardımcısının, bankerlerle İlgili blir 

•konuda, bir yıl kadar önce kendisime tevcih edilen bir 
soruyu, «Böyle bir şey olamaz.» şeklimde karşıladığı 
yine malumlarınızdır. 

ı«Tasfiye» kelimesinin çıkartılması hallinde, konu
mum daha olumlu şekilde gelişeceği kamasımdayız., 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Saygılarımla, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİLMİ SA

BUNCU — «Taslfiye» deyimimin teknik bir deyim 
olarak getirildiği kanısındayız. Gerekirse diye de, 
Komisyonumuzda benimseneni metinde bir esneklik 
getiiirjilm'iştir. Bu konudan, «Tasfiye» deyiminim: kaldı
rılmasına katılmıyoruz. 

«'Bunlar gibi çalışanlar...» konusunda ise, Sayın 
Bakamlarımızın!, Komisyonumuzun müzakereleri sıra
sında verdikleri bilgiler muvacehesinde, (Sayın Ali 
Bozer ©eyefendi'mim) «Kamuoyunda imaj yaratımıs
lar, 'kamuoyunda imaj yaratamamışlar...» olarak ay
rımından da esinlenerek, «Bunlar gibi çalışanlar...» 
yerine, 278 adet, zamanında müracaat eden banker
ler yanı sıra, karnuoyunıda basım ve yayın orp-ı'v 
la halka beyanda, reklamda 'bulunarak kamuoyuna 
mal olmuş bamkerllertimj de teşmil edilebileceği kanı-
sımıdayız. 

Arz ederiz, 
BAŞKAN — Lütfen kısaca, bu önergeye katılıyor 

musunuz, katılmıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ FEY-

ZİOĞLU — Efendim; arz ediyoruz; «Tasfiye»nin 
kaldırılması görüşüne katılmıyoruz. Bizim öneriımıiz-
deki gibi, «Bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi 
ve gerekirse tasfiyesi.,.» sözlerinim muhafazasını isti
yoruz. 

Buna karşıılik, «Bankerler» deyimıiinin bıiırtakım 
tereddüdü davet edeceği görüşümle kısmen katılarak, 
.«bankerler ve banfcer iımaiını ilanlarla. vermiş olan
lar...» üfadesli şeklimde düzeltilmesinin mümkün ola
bileceğimi... 

IBASJKİAN — Sayın Komisyon, lütfen, kanun met
nine 'girecek 'bir ibare söyleyeceksiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ FEY-
ZlOÖLU — Sayın Başkan; madde metinlinin şu şe
kilde 'olması halinde Komiisyonıumuzun katılabile
ceğini arz ediyorum: «Ödeme güçlüğü içinde bu
lunan bankerlerin ve banker olduğu imajını yara
tanların..» («Olur mu?» sesleri) 

AHMET SENVAIR DOĞU — İmaj girer mi 
içine Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI FEYZİ FEY-

ZİOGLU — Başka türlü bir değişikliği kabul etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, aynı mahi-
yetitse ve zannediyorum Komisyonun istediği bu ila
veyi de 'kapsamaktadır. Onu da okuituyorum. Aynı 
mahiyettedir, beraberce müzakeresinde fayda müla
haza ediyorum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin iş-

lemllerirtin talsfiiyesi hakkında Yetki Kanunu tasarı
sının 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bahtiyar Uzunoğlu Fevzli Uyıguner 

MADDE 1. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan 
Bankerlerin veya bunlar gibi işlem yapanların iş
lemlerinin düzenlenmesi ve gerekiriss tasfiyesi ama
cıyla bunlara para yatırmış olanlliarın haklarının 
güvence altına alınması konusunda Bakanlar Kuru
luna bir yıl süre ile kanun hükmünde kararname 
çılkarma yefflkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Miüsaade ederseniz efendim, bir 
ilâve izahatta gerek olur »ise, rica edeyim. Bu öner
gede, tespit edebildiğim kadarıyla «bankerlerim ve
ya» bu ve de olabilir, «ive bunlar gibi işlem yapan
ların» tabiri var. Eğer Komisyon bu tabire iştirak 
ediyor ve Hükümet de iıştiraik ediyor ise.. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Başlkan; bir noktayı arz etmeme müsaade buyu-
rulursa, bu noktada yapılacak bir değişikliğin bazı 
sakıncalar doğurmasından endişe ederim. Arikadaş-
larımızın düşündüğü her iki önergeye de, kapsam 
içine alınmasını istediklerini biz zaten hazırladığı-
mıız Kanun Hükmünde Kararnamede fek, tek say
dık. Bu altı ıtane bentten oluşmaktadır, dört bent ve 
iki ayrı fıkradan oluşmaktadır. Bu konuda açıklık 
vermek hakikaten güç. Şimdi bakın, «ve banker
ler ve banker olduğu imajına yaratanlar..» Kanuna 
doyacağız !bu ifadeyi, miüsaade buyurulurisa Sayın 
Başlkan. Veya, «...Bankerler veya bunlar gibi işlem 
tyapanlar..;» Bunu da kanuna koyacağız. Burada, Uçu
nunun içinde bunun yer almasının birtakım zorluk
lar doğurabileceğini kabul buyurmak gerekir. Diye
lim ki, bir mahalle bakkalı bazı kimselerle ödlün? 
verme işi almış, yapmışsa mahallesindeki bir kişiyle, 
bunu da bunun içine almamız sonucu doğar. Bu ka
dar genişe gütmeyelim; reklam yapan, gazeteye ilan 

veren, izin alan, almadan da bu işleri reklam yapıp 
çalışsa, hepsiini biz bunların inceledik, kapsamın 
içine aldık Sayın Başlkan. Daha faizla detay vere
mememizi! Ibağışlasın Sayın M'edlis. Bu, ancak ani 
olaralk yapıldığı zaman etki doğurur. Burada bizi 
anlayışla karşılamalarını ve Komisyon metninde 
bir değişiklik yapmamalarını!, meselenin selametle 
çözümlenmesi bakımlından zaruri gördüğümü arz 

ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, bu açıklama karşısında zanne

diyorum siz görüşünüzü daha sarih olarak bildir
mek imkânına sahipsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ FEY-
ZlOGLU — Evet, biz, teklifimizi, me/tnimlizi aynen 
muhafaza ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla, birinci önergeyi bir 
daha okultuyorum efendim. 

l(Feridun Güray ve arkadaşlarının lönergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. («Geri allıyorlar önergeyi» ses
leri) 

BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz 
efendim? 

FERİDUN GÜIR'AY — Geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bu itibarla oylanmasına gerek kal
mamıştır. (Alkışlar) 

Sayın Uzunoğlu, önergemizi geri mi alıyorsunuz. 
oylanmasını mı iıstsiıyomunuz?, 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Oylanmasını is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim, aynı mahi
yettedir. 

(Bahtiyar Uzunoğlu ve Fevzi Uyguner'in önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ FEY-

ZİOĞLU — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka

tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeye 
katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde l'i, Komisyonumuzun teklifi veçhile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde 1, kabul edilmiştir. 
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Madde 2 ve 3'ün yer değiştirmesiyle alakalı bir 
önerge var; zannediyorum, bu maddeler üzerinde söz 
almak isteyen üyemiz yok. 

Önce madde 2 ve 3'ü okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
MADDE 3. — Bu Kanun yayjmı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 2 nci ve 

3 ncü maddelerinin yer değiştirmesini ve madde nu
maralarının buna göre düzeltilmesini 'arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FEYZİ FEY-

ZİOGLU — Israr etmiyoruz efendim, değişebilir; 
•katılabiliriz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka

tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu itibarla, tekrar okutuyorum 2 nci 

maddeyi, 3 ncü madde olarak. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi 3 ncü madde olarak okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAiŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümünü oylamadan önce Kanun Tasarısının leh 
ve aleyhimde söz almak isteyen sayın üye?.. Buyurun 
Saym Muratoğlu. 

ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Huzurunuza getirilmiş olan bu Kanun, daha ev
vel değerli arkadaşlarımızın da bahsettikleri gibi ger
çekten bir fada ile alâkalıdır. Sayın arkadaşlarımın 
temas ettikleri gibi, acaba daha evvel bu konuda ra
dikal tedbirler alınamaz mıydı, mevzuatta şayet boş

luklar varsa bunlar doldurulamaz mıydı?.. Hiç şüp
he yok ki bu tedbirler zamanında alınabilir ve gere
kiyorsa cezai müeyyidelere de bağlanabilirdi. 

Bu itibarla, naçiz kanaatime göre bu tedbirleri 
zamanında almayan ve bugün huzurunuza getiren il
gililer hatalıdırlar, bu hatayı kabul etmemek bence 
mümkün değildir. 

Kapsam keyfiyetine gelince : Arkadaşlarımız pek 
haklı olarak bu kapsamın açıklığa kavuşturuilmamış 
olduğunu ifade eylediler. Ancak, şu hususu yine ka
bule mecburuz ki, mademki facia olarak tesmiye et
tiğimiz bir tablo karşısındayız, o halde halin icapla
rına göre ciddi tedbirlerin alınması gerekecektir ki, 
bu da ancak bahsettiğim gibi, lüzumunda ve anında 
alınacak tedbirlerdir, bunları yegân yegân, ayrı ayrı 
teferruatıyla burada göstermek mümkün olmayacak
tır, 

Yet'ki devri meselesine gelince : Yüksek Meclisi
niz kanun hükmünde kararname çıkartmak yetkisini 
Hükümete vermekle hiç bir zaman yasama yetkisini 
devretmiş olmamaktadır. Çünkü, bu kararnameler 
bilahara yüksek huzurunuza gelecektir, o endişe de 
varit değildir. 

Bazı arkadaşlarımız bunun kanun olarak getiril
mesini, daha fazla bir vuzuhla tetkike tabi tutulma
sını istemişlerdi ki, bunun da iki tane sakıncası var
dı ve olamazdı. Birincisi; alınmak istenen tedbirle
rin Sayın Bakanın açıkladığından daha fazla açıklı
ğa kavuşturulması her halde doğru ve yerinde ol
mazdı. İkincisi; kanun olarak gelmesi ve yüzden faz
la maddenin evvela komisyonlarda ve sonra Yüksek 
Heyetinizde ayrı ayrı görüşülmesi, hiç şüphe yok ki, 
çok büyük bir zamana vabesteydi. Halbuki bugün 
sizlerin de bildiğiniz ve arkadaşlarımıizın ehemmiyet
le belirttikleri gibi, zaman geçirilmemek icap etmek
tedir, hadise ve hastalık oldukça had safhaya varmış
tır. Bunu bir an evvel önleyebilmemiz için en kısa 
bir zamanda harekete geçmemiz gerekiyordu. 

Bu itibarla bendeniz, Kanunun kabul edilmesi 
kanaatindeyim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Muratoğ
lu. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı çoğunlukla ka
bul edilmiştir. Hayırlı olmasını diliyorum. 

Komisyonumuza ve Sayın Bakanlarımıza teşek
kür ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Uzun bir mesaiyle bizlere ışık verdiniz. Değerli 
katkılarınız için sizlere teşekkürlerimi sunmak iste
rim. Bu Kanunun memleketimiz için hayırlı olmasını 
ve yarayı süratle sarmasını temenni ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 13 Oca'k Çarşamba günü saat 

14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 21.05 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 52 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerinin Tasfi
yesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Mali İşler, Anayasa, 
Adalet, Bütçe - Plan ve İktisadi İşler Komisyonlarından 3'er Üye 
Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu. (1 /115) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 11.1.1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-1160/01120 

DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 1 . 1982 tarihinde kararlaştırılan «Ödeme Güçlüğü İçinde Bu
lunan Bankerlerin İşlemlerinin Tasfiyesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı» üe gerekçesi ekli olarak gön

derilmiştir. 
Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 

G E R E K Ç E 

Bir kısım bankerin, son günlerde ödeme güçlüğü içine girdÜklerİ ımüşahade edilmekte, bunun sonucu olarak 
da, bankerlere para yatırmış oton kişilerin alacak ve haklarının tehlikeye düşmesi ihtimali ortaya çıkmış bin 
lunmaktadır. 

Bu nedenle, ödeme güçlüğü içine düşen bankerlerin işlerinin kısa sürede tasfiyesi ve bunlara para yatırmış 
olanların alacak ve haklarının korunması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması zaruret haline gelmiş
tir. 

Bu konuda gerekli yasal tedbirlerin süratle alınabilmesi için, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar-* 
name çıkarma yetikisinin tanınmasında büyük yararlar görülmektedir. 

Geçici Komisyon Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 12 Ocak 1982 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/115 

Karar No. : 1 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemlerinin tasfiyesi hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 
12.1.1982 tarihinde Komisyonumuzda incelenmiştir. 

Bakanlar Kurulunun Yetki Kanunu Tasarısında ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin doğrudan 
4oğruya tasfiyesinin öngörüldüğü, oysa tasfiyeden önce bu Bankerlerin işlemlerinin bir düzene konulması 
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çalrşmalarınm yerinde olacağı düşünülmüş, bu sebeple birinci madde Komisyonumuz kararı 
değiştirimiştk. 2 acı ve 3 neti maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edü&miştir. 

Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

doğrultusunda 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Başkan 

A. Avni ŞAHİN 
Kâtip 

Cahit TUTUM 
Üye 

1 nci maddede söz hakkım 
saklıdır. 

Halil Erdoğan GÜREL 
Üye 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur. 

Muammer YAZAR 
Bafkanvekili 

Turgut TAN 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur. 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Hilmi SABUNCU 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Orhan CİVELEK 
Üye 

Hamdi ÖZER 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 52} 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ödenme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemlerinin Tasfüyeslî Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

MADDE I. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemlerinin tasfiyeci ve bunlara para yatır
mış olanların haklarının güvence altına alınması amacı ile bu konuda düzenlemeler yapmak üzere Balkanlar 
Kuruluna bîr yıl süre ile kanun hükmünde 'kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

11 . 1 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Dışişleri Balkanı V. 
/. Öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Öncdp 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Mili Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayüîken 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Mıüli Eğitüm Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakara 
Prof. Dr. K. Kdıçturgay 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof., Dr. A, Bozer 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Balkanı 
/. Evliyaoğlu 

Ulaşturma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M, Turgut 

İmar ve iskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabi Kay. Bakanı 
Fa tikel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 52) 
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ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİNİN TASFİYESİ HAKKINDA 
YETKİ KANUNU TASARISINI İNCELEMEKLE OÖREVLt GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 

IMETİN 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri HakJkuıda Yetkü Kanunu Talsansı 

MADDE 1. — Ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesi 
ve bunlara para yatırmış olanların haklarının güvence ailtına alınması amacı Sle bu konuda Bakamlar Kuruluna 
bir yıl süre ile Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 ncii maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyonumuzjca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 52) 




