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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ive Tek
noloji Bakanı Mehmet Turgut'a, Enerji ve Talbü .Kay
naklar Balkanı Fahir tlkel'in; Dışişleri Bakanı illter 
Tükmen'e, Devlet iBakanı İlhan Öztrak'ın vekillik 
etmelerinin uygun görüldüğüne dair Devlet Başkan
lığı; 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına 
Hamdi Açan'ın seçildiğine dair Komisyon Başkanlı
ğının tezkereleri Genel Kurulun 'bilgisine sunludu. 

Vehbi Muhlis Daîbakoğlu'nun hastalığı nedeniy
le 20 gün müddetle izinli sayılmasına dair Başkanlık 
tezkeresi onaylandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsilâım Kon
feransı Örgütü 'Arasında tslam Tarihi, Sanatı ve Kül
türü Araştırma Merkezinin 'İstanbul'da Kurulması 

Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna 'Dair (Kanun Tasarısının maddeleri onay
landı; tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonu
cunda kabul edildiği 'bildirildi. 

775 Sayılı Gecekondu (Kanununun Bir (Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu 'Kanuna Bir Madde (Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü ka
bul edildi. , 

17 Şubat 19ı8i2 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 1'5.20'de son verildi. 

Fenni İSLİMYELİ 
Başkan 

Başkanvekilii 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

IKâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkaravöldK M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evlliya PARLAK, Mehmet PAIMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 56'ncıı Birleşimini açıyo

rum. 

Çoğunluğumuz varıdır. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Mehmet Velid Koranın, halen aktüalitesini 
bütün ciddiyetiyle devam ettirmekte olan «Bankerlik» 
mevzuunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Köran'ın gündem dışı konuş
ması isteği var, okutuyorum. 

Muhterem Başkanlık Divanına 
Halen günlük aktüalitesini bütün ciddiyeti ile de

vam ettirmekte bulunan bankerlik mevzuunda konuş
mak istiyorum. 

Müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 
Mehmet Velid -KORAN 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 

ıMiBHMET VBUÎD KÖR ATM — Sayın Başkan, 

iDanışma iMeclisinin muhterem üyeleri; 

ilki aydan beri efkârıumumiyeyi gerek sokakta, ge
rek evde, gerek kahvede, gerek işyerinde daimi ola
rak huzursuz kılan; yılların emeğinin neticesini büyük 
umutlarla hükümetlerin tasvibine mazlhar olan kuru
luşlara yatırmış olduğu paralarının halen akıbetinin 
meçhul olduğunu maalesef üzüntüyle müşahede et
miş bulunuyorum. 
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»Öyle tahmin ediyorum ki, bendenize gelen, İntikal 
eden şikâyetler gibi, Yüce Heyetinizin bütün mümes
sillerine de 'intikal etmiş ve sizleri de benim gibi, ko
nuşma mecburiyetine getirmiş 'bulunuyor. Sizin de his
siyatınızın bir kısmına tercüman olacağımı zannede
rek, bir maliyeci olmamamla beraber, huzursuz olan 
5 milyon civarında Türk Vatandaşının, her sınıftan 
Türk Vatandaşının bu sıkıntısının daha fazla sürünce
mede bırakılmaması, mutlak; ama mutlak surette bir 
an evvel ele alınarak neticeye götürücü hükümler vaze
dilmesinin zamanının her gün biraz daha geçmekte 
olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sayın iBaşkan, muhterem üyeler; 

Hükümet bizden kanun kuvvetinde kararname çı
karma yetkisini istedi ve bu yetki aynı gün öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek verildi. Dunu takip eden 
günde, çıkartılan 'Kararname, şu anda meriyette olup 
olmadığı hukuki bir münakaşa mevzuu olabilecek 
bir mahiyette olan ve 'Maliye Bakanlığınca yeniden 
redakte edilmek için geri çekilen bir Kararnameye is-
tinaden(, bazı mahkemeler ve bazı müesseseler kurul
muş ve harekete geçirilmiş durumda; ama bu ağır yü
rüyüş ve bu Kararnamelerin gelip, tekrar redakte edil
mek: liçin geri ,ahnış sebeplerimi 'biz bilmiyoruz; anıp' 
ibizim bilmememiz bir mana ifade etmiyor. Huzur
suz olan vatandaşın huzursuzluğu, her gün biraz da
ha büyük endişeler içerisinde artmakta, beklediğini 
bulamamanın umutsuzluğu içerisinde ciddi olarak en
dişeli geceler geçllrmektediir; 

Esasında, yapılmış bulunan bu Kararname de bir 
noktada aksak bir kararname idi; çünkü vatandaşın 
bankerde olan alacaklarını tanzim ediyordu; ama ban
kerin şahsi sâliste olan alacakları hakkında ibir hü
küm vazetmiyordu. Bankerin diğer vatandaşlara, di
ğer müesseselere açmış olduğu krediler, havada ve 
ve muallakta bırakılmıştı. Bankerin ve üçüncü dere
ceye kadar akraba ve taailukatı üzerindeki mamele
kinin üzerine bazı tedbirler konulması, acaba kayıp 
olduğu tahmin edilen 200 milyarı hangi ölçüde karşı-
Ijayacağtnı temin eder?.. Bunun üzerinde hiçbir düşün
ce serdetmek - şu an için mümkün değil; çünkü neyi 
var, neyi yok bilmiyoruz; ama bir şey daha biliyoruz; 
bu bankerler almış oldukları bu paranın büyük bir 
kısmını da çalıştırmak için diğer üçüncü şahıslara ver
diler. Onlardaki alacaklarından dolayı bu Kararname
de hiçbir açıklama yok. Ne oluyor?.. Bir açık kapı. 
'Banker, diğer üçüncü şahıslardaki alacaklarını istedi
ği şekilde vadesi geldiği zaman alacak, tasarruf ede
cek; ama öbür taraftan kendisine yatırılan paralara 

.karşılık, evi varsa evi, bahçesi varsa bahçesi, yazı-
hanesindeki 2 tane kinik koltuk, bir telefon varsa, te
lefonu teminat altında tutulacak. 

'Bu, her şeyiyle aksak. Sayın Maliye Bakanının bu 
mevzuda dikkatini çekmek isterim. Vatandaşla ban
ker arasınkîaM mlevzuatı tamıztim ederken, bankerle, 
üçüncü şahıslar arasındaki meseleleri de gözönüne ge
tirmesi lazım, onları da dikkate alması lazım. 

Bir vakitler geldi, İngiltere'de Rolls-Royce Fabri
kası, dünyaya 'hitap eden bir fabrika, iflas eşiğine gel
di; ama devlet orada varlığını gösterdi, o müesseseyi 
milli çıkarları seviyesinde mülahaza edeıek büyük ser
maye ile onun hayatiyetinin devamını temin etti, 
Roflls Royce bugün dünyaya hitaben yine mal yapı
yor, yine üretiyor; ama devletin parasını da ödüyor. 

iBu mevzuda Merkez 'Bankasının bankalara kolay
lık göstermesi icap eder. Bankerlerin mamelekleri 
nispetinde, (Merkez Bankası bankalara kredi açmalı
dır. Bu kredi imkânı mutlaka verimelidir ve bu kredi 
imkânı içerisinde bankalar, 'bankerlerde vadesi gelmiş 
olan alacaklarını veya faizinden vazgeçtikleri takdir
de, yine Hükümetçe belirlenecek olan ölçüler içeri
sinde kademeli olarak bankalardan alma imkânunai 
kavuşmalıdır. Bu hadise, küçümsenecek bir hadise de
ğildir. Türkiye'deki sosyal bir afettir, sosyal bir fela
kettir; tıpkı tabii ibir afet, tabii bir felaket gi'bi. TrV 
nız memleketin bir kesimini değil, Türkiye Cumhuri
yeti hudutları içerisindeki 45 milyon nüfusun 1/8'ini 
toptan imha eden, fakru zaruret içerisine düşüren, 
yarın endişelerine sokan İbir afettir. Bu sosyal afet üze
rinde, esefle kaydetmek isterim ki, ilgililer layık oldu
ğu ciddiyetle üzerinde durmamaktadırlar. 

Bir iKararname, Öncelik ve ivedilikle geliyor ve ay
nı hassasiyetle Yüce Meclisinizce değerlendiriliyor; 
ama onu takip eden günde çıkartılmış olan Kararna
me, her ne sebeple olduğu bizce malum değil, nata
mam olduğu, bazı noksanlıkları tamamlamak için ge
ri çekiliyor. 

(Benim hukuki görüşüme göre, o kararnameye gö
re; yani bugün geri çekilmiş bulunan Kararnemeye, 
göre kurulmuş olan mahkemeler de yetkisizdir. Geri 
çekilen bir kararname, tümüyle hukuki neticelerini 
de ortadan kaldırmıştır; ama olabilir bunun aksini id
dia eden. Ben şu görüşten hareket ederek buna da 
«Evet» diyebiliyorum, vatandaşın bir ölçüde bir ümit 
ışığı görmesi, «Çok şükür, davamıza sahip çıkılan bir 
mevzu ele alınmıştır» diye müsamaha ile karşılamak 
istiyorum, yoksa hukuki açıdan bunu makul bir se-
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bep ve makul bir kanun gücünde (kararname kabul 
etmek mümkün değildir. 

IKuruluşları ciddiyetten, kontroldan ve her türlü 
endişeyi ortadan kaldıracak şekilde ele alınmadan 
fâaliyete geçen hu kuruluşların, hayatiyetlerini sür
dürmekte de yine aynı ciddiyetten mahram ve aynı so
rumsuzluk duygusu içinde ele alındığını esefle kay
detmek istiyorum. 

Vatandaş huzursuzdur, vatandaş endişelidir. Dev
let her kesimde olduğu 'gibi, hu kesimde de yalnız va
tandaşla banker arasında değil, bankerle şalhsi salis 
arasındaki durumları da ele almalıdır. Bunun üzerin
de ciddiyetle durulması, her kaybedilen dakikanın 
vatandaşın aleyhine puan olduğunu, umutlarının yıkıl
masına sebep olduğunu üzüntüyle belirtmek isterim. 

(Beni dinlemek lütfunda bulundunuz, hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar).. 

iBAlŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
RIFAT 5BAYAZIT — !Bu konuda Komisyon adı

na bir açıklama yapacağım müsaade ederseniz. 
IBAIŞKAN — ©uyurunuz efendim. 
ıRllFAT ©AYAZIT — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin kıymetli üyeleri; 
Kanun (Kuvvetindeki Kararname, Komisyonumu

za geldi; ayın 8'inde Komisyonumuzda görüşmesine 

başlandı. Devlet (Bakanı, Hükümet namına, Komisyo
na teşrif ettiler. Görüşülürken, Komisyon üyeleri ve 
Komisyona katılan diğer kıymetli üyeler bazı tenkit
lerde bulundu, Kararnamede bazı noksanlıklar oldu
ğu ileri sürüldü. Bunun üzerine, Devlet Bakanı «En 
yakın zamanda 'biz Kararnameye yeni hükümler geti
receğiz, noksanlıkları gidereceğiz.» diyerek Komisyon
dan müsaade aldı. 'Halen Kararname yürürlüktedir. 
Bu mahkemeler Kararname hükümlerine göre kurul
muş ve vazifelerini görmektedirler. Kararname de Ko
misyonumuzdan geri alınmamıştır. Yakın bir zamanda <•-
başka 'bir Kararname gelecek, Kararnameyi birleştirip 
görüşmelere devam edeceğiz. 

tki-üç gün evvel yine Devlet Bakanı bize (((Komis
yona) telefonla bildirdi: «Kararname hazırlandı, Dev
let Başikanına bazı izahat verdik, imzaya açıldı, bir-İıki 
güne kadar getireceğiz.» dedi. 

Bilgi olarak arz ederim, saygılanmla. ı(Alkışlar). 
'0ASJKIAN — Teşekkür ederim ıSayın Bayazıt. 
Değerli üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka bir konu bulun

madığı için yarın saat l̂ .OOde toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 14.20 
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