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I. — GEÇEN TU' 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. —' Tasarlayarak adam öldürmek suçundan 

ölüm cezasına hükümlü Ahmet ERHAN hakkındaki 
dava dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere iadesine dair Başbakanlık tezkeresi ile; 

2. — İbrahim GÖKTEPE'nin Bütçe - Plan Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

3. — Bor, Kömür Asfaltit, Fosfat, Demir Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçil
mesi kabul edildi. 

Tasarı 
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz ve Hava Ta
şımacılığından Sağlanan Gelirlerin Çifte Vergilendi
rilmesini Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına Dair 
Kanun Tasarısı. (1/660) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.3.1983) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonuna : 31.3.1983) 

Teklif 
2. Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALPDÜN-

DAR ve 24 arkadaşının, 1.3.1965 Tarih ve 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde 'İlave Edilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi. (2/107) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.3.1983) (Sağ
lık ve Sosyal îşler Komisyonuna : 31.3.1983) 

Raporlar 
3. Danışma Meclisi Saymanlığının (Mayıs, Ha

ziran 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu 
Raporu. (5/2) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

4. Danışma Meclisi Saymanlığının Temmuz, 
Ağustos 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (5/3) (S. Sayısı : 358) '(Dağıtma ta
rihi : 31.3.1983)) 

5. Danışma Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim 
1982 Aylarına Ait Hesaplan Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonu Raporu. (5/4) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma ta
rihi : 31.3.1983]| 

TANAK ÖZETt 

4. — Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlen
mesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısının gündem
deki bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi 
onaylanarak, tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. 

31 Mart 1983 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 18.52'de son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

6. Danışma Meclisi Saymanlığının Kasım, Ara
lık 1982 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Da
nışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu. (5/5) (S. Sayısı : 360) (Dağıt
ma tarihi : 31.3.1983) 

7. Danışma Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat 
1983 Aylarına Ait Hesapları Hakkında Danışma 
Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayıştay Komis
yonu Raporu. (5/6) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma ta
rihi : 31.3.1983} 

8. Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

9. Danışma Meclisi Üyesi Feridun GÜRAY ve 
10 Arkadaşının 20.2.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (2/64) i(S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

10. Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 iSayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - 'Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S, Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

11. Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama (Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı : 366) (Dağıt
ma tarihi : 31.3.1983) 

12. Danışma Meclisi Üyesi M. Rahmi KARA-
HASA'NOÖLU ye 10 arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/52) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

13. 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 

Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31,3.1983) 

14. 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel 'Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

»»•-M 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs Türk Federe Devletine gidecek olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya KILIÇTUR-
GAY'a Gümrük ve Tekel Bakanı Ali BOZER'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/552) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Sağlık ve Çalışma Ba

kanının davetine icabet etmek üzere 1 9 - 2 3 Nisan 
1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türik Federe Devletine 
gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. 

Dr. Kaya Kıllıçturgay'ın dönüşüne kadar; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Prof. Dr. Ali Bozer'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Seçim Kanununu hazırlama çalışmalarının 
başlamış bulunduğuna ve görüş bildirmek isteyen üye
lerin Komisyon çalışmalarına katılmalarına dair Ana
yasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

— 177 — 
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BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun bir tezke
resi var, okutuyorum. 

DanışmaMeclisi. Başkanlığına 
Komisyonumuz, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hak

kında Kanunun 2 nci maddesinin (G) bendinde öngö
rülen «Seçim Kanunu» hazırlama çalışmalarına baş
lamış bulunmaktadır. 

1. — Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenme
si Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İsler 
Komisyonu Raporu. (1/592) (S. Sayısı : 345'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gündemin, «Kanun 
Tasarı ve Teklifleni ile Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

Dün Yüce Genel Kurulunuzun almış olduğu bir 
kararla Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenme
si Hakkında Yetki Kanunu Tasarısıyla Malî îşler 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere başla
mış idik ve bu Rapor üzerinde beş arkadaşımız söz 
almış bulunmaktadır. 

Daha önce, yüksek malumları olduğu üzere, aynı 
Rapor ve Tasarı üzerinde 2İ2 üye görüşlerini genişçe 
açıklama imkânına sahip olmuşlardı. Bu nedenle dün 
yapılan tespitte beş arkadaşımız konuşma isteğinde 
bulunmuşlardır. Bu arkadaşlarımızın da bu konuda 
gereken hassasiyeti göstereceklerinden emin olarak, 
Sayın Harn'iıtoğullan'nı kürsüye davet ediyorum efen
dim t 

Buyurun Sayım Hamitoğulları. 
BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Konuşmama başlamadan önce hepinizi derin say

gılarla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin içinde bulunduğu derin ve Cumhu

riyet döneminin benzerine maalesef rastlamadığı cid
diyetteki ekonomik bunalımı aşmaya imkân verecek 
bir Yasa Tasarısı dolayısıyla huzurunuzdayım. As
lında gecikmiş bir Tasarıdır bu. Onun için Hükü
metten gelen bu Tasarının yüce tasviplerinize mazhar 
olması gerektiği inancı ile Türkiye'mizin fiınans ke-

345 S. Sayılı Basmayan 16.3.1983 tarihli 71 inci 
Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

(1) 345'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan 30.3.1983 
tarihli 77 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Dunumun Genel Kurulumuza sunulması ile görüş 
bildirmek isteyen sayın üyelerimizin Komisyon çalış
malarına katılmalları saygıyla arz olunur. 

Orhan ALDIKAÇT1 
Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

simine 'ilişkin sorunları üzerinde bana verilen söz do
layısıyla zamanı da sömürmeden bir iki nokta üze
rinde görüşlerimi yoğunlaştırmakla yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mallı işler Komisyonunun düzenleyerek huzuru

nuza getirdiği Türk Malî 'Sisteminin Yeniden Düzen
lenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı bundan 
öncekine görece bir adım gelişmiş sayılmaktadır; 
ama Hükümetimizin istediği yetki değişik noktalarda 
sınırlanarak huzurunuza gelmektedir. Maddelere ge
çildiği zaman bu sınırlamaların Tasarıda şu anda bel
li olmayan gerekçesinin daha iyi bir tarzda aydınlığa 
çıkacağına ve getireceğiniz katkılarla bu boşluğun ka
patılacağına da inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mesele sadece para ve sermaye piyasası değildir. 

Aslında Tasarının başlığı da bunu gösteriyor. Türk 
malî sisteminin aslında yeniden düzenlenmesi söz ko
nusudur, 

Değerli arkadaşlar; 
Finans sektörü aslında çok değişik piyasalardan 

ve örgütlü kurumlardan, Türkiye örneğinde ise teş
kilatlanmamış piyasalardan bile oluşabilmektedir ve 
genellikle göz ardı edilen bir husus vardır. Bu vesi
leyle bunu belirtmek ve vurgulamakta yarar olabilir 
diye bu nokta üzerinde birkaç söz söylemek gereği
ni duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ülkenin finans kesimini oluşturan birimlerle 

o ülkenin ekonomik gelişmesi ve ekonomik istikrarı 
arasında büyük bir bağlantı bulunmaktadır. Genel
likle ülkenin sanayileşmesi ve genel gelişmesi ile fi
nans kesimi arasında kopmaz bu ilişki sağlanamadı
ğı takdirde bunalımlar oluşur. Türkiye'nin günümüz
de % 30'lar düzeyine indirgeyebildiği enflasyonun 
da kaynağı burada bulunmaktadır değerli arkadaşla
rım^ 

Mesele kısaca ülke ekonomisinin reel akımlarıy
la parasal akımları arasındaki ahengi sağlamaktan 
ibarettir. Oysa, 24 Ocak Kararlarında maalesef bu 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ilişki yeterince kurulamam ıştır. Şimdi görüyoruz ki, 
çok gecikmeli dlarakta olsa değerli Maliye Bakanı
mız tarafından, onun aracılığıyla Hükümet tarafın
dan getirilen bu öneri, ben temenni ediyorum ki, ül
kenin reel; yani üretimden 'kaynaklanan mal ve hiz
met akımlarıyla genelinde parasal akımların tümü bir 
'dengeye kavuşsun. Zaten bu dengeyi kurmadan, ger
çekleştirmeden ine enflasyonla baş edilebilir, ne de ül
kenin sanayileşmemi ve ikalleınması gerçekleşebilir. 

Şimdi, Türkiye'ye baktığımız zaman değerli arka
daşlarım; Türkiye'de öteden beri bu ilişkinin kopuk 
dlduğu görülmektedir. Bugün nitekim fon bekleyen, 
parasal akıma bağlı olan sanayici ve diğer müteşeb
bis ve üreticilerin ihtiyaçları maalesef karşılanamaz 
bir durumdadır. Bugün piyasada büyük bir durgun
luk vardır. Hızlı enflasyona rağmen 'dün reel akımda 
bazı ürünlerin karaborsası var i'ken, bugün para âde
ta karaborsadadır. 

Değerli Arkadaşlarım; 
Sadece bu olgu finans kesiminin (Sadece para ve 

sermaye kesimi değil) bütünü ile bir bunalım içinde 
olduğunu açıklıkla göstermektedir. Oysa, Türkiye'de 
bunu mutilaka çözmemiz lazım. Türkiye'de kullanıla
bilen (fonların yatırım kesimine en kısa bir yoldan 
ve maliyeti de asgarî ölçülere indirgeyerek sağlanma 
mecburiyeti vardır. Buna rağmen; bankalar dahil di
ğer bütün para ve piyasa kuruluşları, Türkiye'de bi
linen gayri safi millî hâsıladan oluşan 'tasarrufların 
tümünü bırakın bir kenara, çökmeleri gereken bir bö
lümünü (Rakam vermek istemiyorum) maalesef çeke-
memektedir. Tabiî burada karşımıza iktisadî az ge
lişmişliğin önemli bir nedeni olan sermaye birikimi 
yetersizliği çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz ki, Türkiye'de yatırımları özlem

lerimiz ölçüsünde yükseltebilecek bir sermaye biriki
mi eğer sağlanamıyorsa, bundan sadece ülkenin ye
teri ölçüde gelişememiş olması değil, aslında içinde bu
lunduğu gelişmişlik aşaması düzeyinde bir finans 'ke
siminin oluşamamış olması yatmaktadır. Tabiî bu ta
sarrufları bankalara olsun, sermaye ve para piyasa
larına olsun çekmek de yetmiyor değerli arkadaşla
rım. Çekilmiş bulunan bu mevduatları, bu tasarruf
ları, ülkenin sanayileşmesine, ülkenin kalkınmasına 
imkân verecek tarzda yönlendirebilmek, bunları gü
debilmek de çok 'önemlidir. Maalesef içinde bulundu
ğumuz yaşanan bunalım; bankalar kesiminde olsun, 
bankerler olayı olsun ve henüz yeterince etkin bir iş
lerliğe kavuşamamış bulunan sermaye piyasası olsun, 
bu işlevi de maalesef yapamamaktadır. 

— 179 

Onun için, Hükümete yetki verinken bu önemli 
iki olgunun, düşüncenin hem gerçekleşmesini temen
ni ediyoruz, hem de bu nedenle Hükümete istedik
leri biçimde; çünkü arz ettiğim, kısaca özetlemeye 
çalıştığım bu iki temel olgunun; yani sermaye biri
kimini sağlayabilmek ve bunu ülkenin 'kalkınmasına, 
hem de sosyal adaleti gerçekleştirebilecek biçimde 
yönlendirebilmek için finans kesimini yeniden düzen
lemek: lazımdır ve bunun düzenlenmesinin sorumlu
luğu Hükümete aittir; sorumluluğu taşıyan Hüküme
tin de bunu nasıl düzenleyeceği yönündeki taılebine 
de zannediyorum ki, duyarlı olmak lazımdır ve on
lardan gelmiş olan Tasarının bu noktada daha büyük 
bir ağırlığı olduğunun da göz ardı edlmemesinde bü
yük bir yarar vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maalesef Türkiye'mizde banka sistemi yeterince 

gelişebilmiş değildir. Bunun ötesinde bugünkü yapı
sı da, bu arz ettiğim iki olguyu gerçekleş'tirmeye de 
pek müsait görülmemektedir. Aslında, oligopolcü ya
pısı dolayısı ile bankalarımız rekabete de kapalıdır. 
Bunun ötesinde, aslında 1980'den önce'ki hızlı enf
lasyon dönemine göre oluşmuş rahat kâr gerçekleş
tiren bir alışkanlık içerisindedir. Yıllarca mevduat sa
hiplerine ancak '% 5 oranlarında bir faiz verilmiş; 
ama buna karşın % 20 - 30 oranlarında bir faiz ile 
bu para yatırımcılara aktarıldığı için, bankalarımız 
kendilerine bir çeki düzen vermek ihtiyacı da duyma
mışlardır. Bu duruma göre, yapısı oluşmuş bankala
rımız, 24 Ocak 'Kararlarından sonra değişen ekono
mik konjonktüre göre kendilerini maalesef uyumlu-
laştıramamışlardır. Bugün bankalarımız faiz yüksek
liğinin ezici ağırlığı altında bunalmaktadırlar ve ban
kalarımızın harcamalarında artık personeli, fazla şube 
açma ve diğer rantabl, verimli olmayan çalışmala
rın getirdiği yükten ziyade, faiz yükünün altından 
ka'lkamamaktadırlar. Şimdi bankalar derken, karsı
mıza bankalar yönünden bir faiz sorunu çıkmakta
dır; öbür taraftan, yatırımcılar bakımından bir faiz 
sorunu çıkma'ktadm 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısaca arz ettiğim gibi, ben birkaç nokta üzerin

de durmakla yetineceğim. Onun için, bu arada faiz 
sorunu çok önemli bir sorundur. Hemen şunu arz 
edeyim; «Temmuz Bankacılığı» yaklaşımı ile faiz so
rununu çözmek mümkün değildir. Faiz sorunu bu
günkü Türkiye'de kurumsal düzeydeki kararlardan 
itibaren değil, ekonomik bazdan itibaren, konjonktü-
rel durumlara göre bir çözüme kavuşturulmalıdır ve 
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burada maalesef bugün sanayiciye, kredi talebinde I 
bulunana faiz % 60 - 70'lere kadar yükselebilmekte
dir. Bu yükseklikteki faizlerle yatırım yapmanın, he
le böyle uzun vadeli ya!tırım yapmanın mümkün ola
mayacağı ortadadır. Onun için, buna rağmen dikkati- I 
nize arz etmek isterim, bugün faizler üzerinden alı
nan vergi nispeti son derece yüksektir; % 20'lere va
rabilmektedir. Oysa, madem İki durumu düzenlemek 
durumundayız, iherşeyden önce faizlerden alınan ver- I 
gileri düşünmek gerekir. 

Şimdi, Maliyeci yaklaşımı ile konuya baktığımız 
zaman, faizlerden Devletin aldığı vergilerden vazgeç
tiğimiz takdirde, bunun yaratacağı bir kayıp ileri sü
rülebilir; ama değerli arkadaşlarım; hemen şunu arz 
edeyim; faiz aynı zamanda, arz ettiğim seviyelerdeki 
bir faiz, Türkiye'de bugün kendisini büyük ölçüde 
hissettiren maliyet enflasyonunun da başta gelen ne- I 
derilerinden biridir. Eğer biz bunu düşürmezsak, enf
lasyonla da mücadelede bu noktada başarısızlığa uğ- I 
rayabiliriz, 

Bu nedenle, Devletin aldığı bu faizden vazgeçme
si hem enflasyonun seviyesini aşağıya indirmeye hiz
met edecektir, ihem de kredi talebinde bulunanları 
yatırımlara teşvik edecektir. Kısaca, ulusal ve ulus-
llararsı ekonomik düzeyde sebebiyet vereceği ekono
mik canlılık dolayısıyla sağlayacağı katkılar, zanne- 1 
diyorum vergi bazında sebep olacağı kayıptan daha I 
büyüktür. Maliye Bakanlığımız bunun hesabını yap
tığı takdirde, inanıyorum ki, bunu düşürmekten ya- I 
na bir tavır takınmakta yarar görecektir. Şimdi, işe I 
müdahale ederken, Devlet kesiminden kaynaklanan I 
böyle bir yaklaşımın faiz düzeyinde yarar getirece
ğine kaniim. 

Değeri! arkadaşlarım; 
Şimdi, finans sektörüne yaklaşırken, bir diğer I 

önemli sorun da, yine kredilerden alınan vergileri, bu 
arz ettiğim yaklaşım içinde düşünmekte yarar olabi- I 
lir, 

Diğer önemli bir nokta, düzenlemeler düzeyinde I 
konuya baktığımızda mevduat munzam karşılıkları I 
oranlarını yeniden düşünmekte yarar olduğu kanısın- I 
dayım. Çünkü, bunlar da Türkiye'nin hızlı enflasyon I 
döneminde oluşmuş oranlardır. Bugün içinde bulun
duğumuz duruma göre bunların da gözden geçirilme- I 
sinde yarar olabileceği düşüncesindeyim. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
ıSöz gelimi vadesiz mevduatın '% 10 ila % 15 ara- 3 

sında, (Asgarî % 10 ila azamî % 15 diyorum. As- I 
lında bugün de % 15'tir.) yani % 11 düzeylerinde | 
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olmasında yarar olabilir. Vadeli mevduatta ise bu
nun % 2,5 ila % 5 arasında bir yerde tespit edil
mesinde; ki, benim için ı% 2,5 düzeyinin daha yarar 
sağlayacağı yönünde bir kanaatim bulunmaktadır. 

Bankaların Devlet tahvili alma zorunluluğu piya
sa ekonomisi prensipleri ile de bağdaşmadığından, 
bunun da yeniden düşünülmesi gerektiği kanısında
yım* 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce sermaye birikiminden söz açmıştım. 

Sermaye birikiminde zannediyorum ki, önemli nok
talardan biri; mevduat sahiplerine güvence vermek
tir. Bu da, zannediyorum ki, Hükümetin Programın
da isabetle yer almaktadır; bankalar ve diğer mev
duat kabul eden bütün (kuruluşlar 'için, mevduat si
gortası zorunluluğunun getirilmesinde büyük bir ya
rar olacaktır. 

Bir diğer önemli nokta; mevduat sigorta kuruluş
larının denetçiler tarafından onaylanmadıkça, harika 
bilançolarının yayınlarimamasıdır. 

Ayrıca, (Ayrıntılarına girmek gereğini duymuyo
rum, bunlar bilinen konular uzmanlarca en azından.) 
bilançoların yılda en az iki kez yayınlanmasında; al
tı ayda bir olmak üzere yayınlanmasında yarar ola
cağı kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu arada, bankalar kesimini düzenlerken, uzman

laşmış bankalara gidilmesinde de büyük yarar vardır. 
Tasarruf bankalarından yatırım bankalarına değin 
uzanan çizgide zannediyorum ki, ithalat ve ihracatla 
da ilgili olarak yeni bankasal oluşmalara büyük bir 
gereksinme vardır. 

Şimdi, bankalardan sonra izninizle 1 - 2 düşün
cemi de sermaye piyasasına ilişik noktada arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geleneksel bir banka sisteminin yanında, güçlü 

bir sermaye piyasasının oluşamamış olması da finans 
kesiminde bir boşluğun meydana gelmesini doğurmuş
tur. 20 yılı aşkın bir planlama döneminde bile finans 
sektöründeki kargaşa giderilememiş ve 24 Ocak ka
rarları bile parasal kaynak ve akımları bu noktada da 
maalesef sağlığa kavuşturamamıştır. 

Para ve sermaye piyasalarındaki hukukî boşluk 
ve denetim eksikliği bildiğimiz örgütlerce kapatılmış
tır. Burada sadece dramatik boyutları ile banker ola
yını hatırlatmakla yetiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu sermaye piyasası dolayısıyla bildiğiniz 

gibi yeni bir yasa çıkarılmıştır. Yalnız ne varki, bu 
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çıkarılan yasa, Türkiye'mizin bu alandaki gerçekle- I 
rinden daha çok Batı dünyasının gerçeklerini öne al
dığı için, şimdi Sermaye Piyasası Yasası ile bugün 
gerçekte bulunan kuruluşlarımız arasında bir çelişki 
bulunmaktadır değerli arkadaşlarım. I 

Bu çelişkiyi gidermek lazımdır. Zannediyorum ki, I 
Hükümetimizin alacağı yetki dolayısıyla Sermaye Pi
yasası Kanununa ve olgusuna burada bir işlerlik ka- I 
zandırılacaktır. Bu yapılmazsa, büyük umutlarla bek
lenen Sermaye Piyasası Yasası maalesef hedefine va
ramayacaktır. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu arada, önemli bir konu da şudur : Yine biraz 

önce faiz konusunda Devletin başlatması gereken bir 
olguya değindim. Şimdi, bu sermaye piyasasında da 
zannediyorum ki, Devletin başlatması gereken önemli 
bir konu vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Devlet iç borçlanma tahvilleri çı

karmaktadır. Hazine, bildiğiniz gibi, bonolar çıkar
maktadır. Bu arada Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası, Türkiye Emlak Kredi Bankası tahvilleri gibi 
kamu kökenli menkul kıymetler, özel sektör kuruluş
larına ilişkin hisse senetlerinden oluşan özel sektör I 
menkul kıymetlerine göre daha büyük boyutlara var
maktadır. Bu ekonomik gerçeğe rağmen, (Bir kısa 
rakam vermekle yetineyim izninizle) Devletin kamu 
kökenli menkul kıymetlerinin toplam sermaye piyasa
sı içindeki payı; 1978'de % 85,6, 1979'da % 74,9, 
1980'de % 65,5 ve 1981'de bunun üzerine çıkmakta, 
1982'de ise % 74'e inmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Devletin bu konudaki büyük işlevine ve 

payına rağmen Devlete düşen bir başka vecibe var
dır; bu noktada Devletin bir piyasa oluşturması ge
rekir. Tabiî, bu bir ofis de olabilir, ismi önemli de
ğil; ama sermaye piyasasını takviye etmek üzere zan- I 
nediyorum ki, Devletin burada yasal ve ekonomik 
bakımdan güçlü bir örgütlenmeye gitmesinde ve bu 
konulan, artık böyle mecburî halden çıkarıp, gönüllü 
bir yaklaşımla çözülebilecek bir duruma kavuşturma- I 
sı gerekir kanısındayım. I 

Değerli arkadaşlarım; 
Zamanınızı fazla almak istemem. Maalesef bir 

grup adına konuşma imkânını bulamadığımız için ve 
çok sayıda arkadaş konuştuğu için bir sorun üzerin
de bütün boyutları ile arzu ettiğimiz gibi konuşmak 
imkânına sahip değiliz. I 
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Şimdi, diğer arkadaşlarıma da konuşma fırsatı ver
mek için 1 - 2 noktada daha düşüncelerimi söyleye
rek huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısaca belirtilmesi gereken bir diğer önemli nok

ta şudur : Son zamanlarda yayın organlarımıza yan
sıdığı için belki bazılarımızın yadırgayabileceği bir 
nokta üzerinde durmakta yarar görüyorum. Elbette 
ki, Özel kesime kalkınmada önemli görevlerin düştü
ğü ve özel kesimin önemli bir dinamik boyutu oldu
ğu bir yerde, Devletin özel kesimi kısırlaştıracak uy
gulamalara girmemesi temenni edilir; ama burada 
bankaları düzenlerken, özellikle yöneticilerle ilgili; 
sermaye piyasasını düzenlerken, para piyasasını dü
zenlerken, karşımıza önemli bir sorun çıkmaktadır. 
O da, herşeyden önce büyük bir sorumluluğu olan 
bankaların, para ve sermaye piyasalarının gerçekleş
tirdikleri kazançları meşrulaştırmak için çok sağlıklı 
bir işleyiş gerçekleştirmek durumundadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu da nasıl olur?.. Herşeyden önce bu işte yeter

li, yetenekli, deneyimli yöneticilere sahip olmakla 
olur. Onun için, Hükümete vereceğiniz yetki sonu
cunda, bankaların en üst kademelerinde görev alacak 
kimselerde de belli vasıfların aranmasından daha ta
biî bir şey olamaz. Bu, sadece Devlet bakımından de
ğil, bizatihi o bankalar, o kuruluşlar bakımından da 
zannediyorum yerinde olur; ama önemli olan, arz et
tiğim şekilde, verimi çoğaltan bir yaklaşım içinde ol
maktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, son noktaya geçiyorum. 1 - 2 noktayı be

lirtmekle burada yetiniyorum. Asıl önemli son nokta 
şudur : 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Hükümetimize, ben inanıyorum ki, yetki 

vermekte isabetli bir karar alacağız; ama bu yetkiyi 
vermek yetmez. Bu yetkinin etkinlikle kullanılması, 
yetkiden de önemlidir bence. Çünkü, aslında bugün 
yürürlükte olan Kanun da Hükümete belli ölçülerde 
yetki vermektedir. Tabiî, bu yetkinin yetmediği, iste
nen ek yetkilerle de ortaya çıkıyor; ama bu yetkile
rin isabetle kullanılması son derece önemlidir. Onun 
için, konuşmamı noktalamadan önce, Sayın Maliye 
Bakanımızın huzurunda unutmayacaklarından emin 
olduğum bu noktayı yeniden hatırlatmak gereğini ve 
yararını duydum. 

Zamanınızı daha fazla almamak için konuşmamı 
burada kesiyor ve bu yetkiyi vermenin memlekete ya-
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rarlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Buyurun Sayın Akyol. 
ŞBNER AKYOL — Sayın Başkanım, değerli ar

kadaşlarım; 
Birazı yıllardan beri biriken ve birçoğu son bir

kaç sene içinde toparlanan ve günümüze gelen bir kri
zi çözmek için Hükümetin ve bu arada Maliye Ba
kanımızın istediği yetkiyi kendisine verip vermemek 
üzere toplanmış ve kendisine sınırlı, belirli bir yetki 
verilmesi yönünde beliren Genel Kurul eğilimi çerçe
vesinde mesele Komisyona gitmiştir. 

Komisyonda, Sayın Bakanın ve teknisyenlerinin, 
teknokratlarının katılmasıyla süren uzun tartışmalar 
ve görüşmelerden sonra mesele yeniden Malî İşler 
Komisyonumuzun bir raporu olarak huzurlarınıza 
gelmiştir. 

Bu aşamada bazı noktaların altını çizmek gere
kir. Çünkü esasına ve maddelere geçtiğimiz zaman, o 
maddeler içinde söylenmeyecek hususları daha önce 
Heyetinize arz etmeyi bir vazife bildiğim için huzuru
nuzu işgal ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde yetki istenen konu, doğrudan doğruya 

kalkınmamızın, ekonomimizin finansmanı ile ilgili ve 
bir noktada her ailenin, her ferdin tasarrufu ile il
gilidir. Bu itibarla bu meselenin bir tarafı bütün mev
duat sahiplerini, bütün tasarruf sahiplerini, diğer ta
rafı bu tasarrufları alarak yatırıma dönüştüren bütün 
girişimcileri; yani özel girişimcileri ve kamu girişim
cilerini ilgilendirmekte; fakat tasarrufçu ile girişimci 
arasında; yani parasını biriktirenle, bunu yatırıp, 
işletecek arasında bankaların durumuyla ve onların son 
durumuyla ilgili bir meselenin, krizin çözülmesine yö
nelik bulunmaktadır. 

Ben özellikle böyle bir fırsat ortaya çıktığı için, 
tasarruflarla yatırımın finansmanı arasındaki aracı ro
lünü onaylayan, bir monitör enstrüman olan banka
ların son durumu ile ilgili olmak üzere özellikle iki 
mesele üzerinde durmak istiyorum,: 

Bunlardan birincisi, mevduat sahiplerinin korun
masıdır. Sayın Bakan lütfetmiştir; hem buradan, hem 
basın yoluyla mevduat sahiplerinin mevduatının Dev
let güvencesi altında olduğunu beyan etmiştir. Yani bir 
başka deyişle, mevduat sahiplerine huzur ve güven 
vermiştir. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
Ancak aynı güvenin, «Kredi müşterisi» dediğimiz, bu 

tasarrufları kredi tarzında alıp yatırıma çevirmek is
teyen sanayiciye de verilmesi, aynı güvenin tasarrufçu 
ile yatırımcı arasında aracılık yapan bankalara da ve
rilmesi lâzımdır. 

'Sayın Bakanımız ve değerli arkadaşları takdir ede
ceklerdir ki, finansal yapı bu üç temele dayalıdır. Bun
lardan tasarrufunu bankaya götürenlere güvence ve
rilmiştir. Kredi müşterisi olan sanayici, banka ile iliş
kilerinde Devletin yapıcı, dürüst ve koruyucu müda
halesini beklemektedir. !Bu konu huzurunuzda görüşül
memiştir. Kısaca bu noktaya değinmek istiyorum. Bu 
nokta şudur : 

Bugün Türk sanayicisi, bankalardan aldığı kredi
nin bir görünen maliyetini, bir de gerçek maliyetini 
ifade etmektedir. Yani, bir sanayici % 40 ile % 50 ile 
kredi aldığı zaman, yıl sonunda görülmektedir ki, bu 
kredinin maliyeti ı% 40-50 değil, i% 80-90-100'dür. 
Bu, birtakım banka teknikleriyle, birtakım banka iş
lemleri teknikleriyle geliştirilmiş metotlarla ve hukukî 
olmayan yollarla, kanunî olmayan yollarla, hatta iz
niniz olursa, ahlakî olmayan yollarla sanayiciden çe
kilmektedir. 

Pek tabiî olarak denecektir ki, «Efendim, sanayici 
faiz için verdiği şu veya bu bedeli maliyetlere intikal 
ettirebilir ve gereksiz olduğunu tartışmaksızın bunları 
tüketiciden sağlayabilir...» Huzurunuzu almamak için 
bunun detayına girmiyorum; bu mümkün değildir. Bu 
nedenle de ekonominin unsurları olan sanayicilerle, 
ekonominin diğer unsuru olan ve onun finansmanına 
aracılık eden bankalar arasında artık antişambr'a (an-
ti-chambre) taşmış, Bakanlık koridorlarına taşmış, 
gazetelere yansımış bir tartışma çıkmıştır. Sanayici 
demektedir ki, «Bu verdiğim kredi faizleriyle üretim 
yapma imkânım yoktur.» Bunun için yapılan çeşitli 
sübvansiyonlar, teşvikler, birtakım önleyici tedbirler 
yetmemektedir ve sanayimiz zannediyorum finansma
nı bakımından yeniden dertleriyle dinlenmelidir, bir 
güvenceye kavuşturulmalıdır. 

işte şu anda sanayicinin istediği bu güvencenin, bu 
açık kredi sisteminin, açık kredi faizi sisteminin ken
disine sağlanmasıdır ve bunu açıkça söylemektedirler. 

Finansal sistemin üçüncü ayağı olan bankaların 
emniyet altına alınması ise günümüzün konusudur ve 
burada tartışılan konudur. Benim arzım, bu vesileden 
yararlanarak, mutlaka ve kesin olarak banka-kredi iş
lemlerinin yasa dışı olan, kanun dışı olan, hatta ahlâk 
dışı olan birtakım hükümlerinin ve uygulamalarının 
sona erdirilmesi dileğidir. 
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Bankacılığa gelince : 
Bugün bankalarımızdan bazıları güç durumdadır 

ve iki bankaya Maliye Bakanı, Bankalar Kanununun 
60 inci maddesindeki yetkisine dayanarak el koymuş
tur. Ümit ediyorum ki, Sayın iMaliye Bakanı ve Hü
kümetimiz el koyduğu bankaları, artık birer evlat edin
miş duruma düşmüş olduklarının bilinci içindedirler. 
Çünkü ve kesinlikle el konulan bankalar olayı, el ko
nulan bankalar olayı değildir; yani o çerçeve içinde bu 
meselenin hapsedilmesi, bu meselenin sınırlandırılma
sı imkânı fevkalâde zayıftır. IBU bankalarda başlaya
cak olan herhangi bir kanama, tasarruf alanına ve 
diğer alanlara sirayet edebilir. Bu itibarla arzım ve 
dileğim odur ki, bu düzenlemeler yapılırken, Maliye 
Bakanlığına verilecek yetkiler içinde her (halde ve mut
laka bu koruyucu yetkilerinde verilmesinde bir zorun
luluk vardır ve gördüğüm kadarıyla, hazırlanmakta 
olan 60 inci maddede bu yoldaki eksiklikler tamam
lanmaya muhtaçtır. 

Bu meselenin; yani finansal yapının tasarruf, kre
di müşterisi, banka üçlüsü arasındaki ilişkilerin iyi ol
mamasından dolayı birinci derecede etkilenen Tür
kiye'deki yatırımlar ve ekonomik yapıdır; ama özel 
olarak ülkemizde bir başka problemden daha geçmi-
şizdir. Bu da bankerler olayıdır., İmdi hatırlayacaksı
nız, burada bütün iyi niyetimizle Hükümete banker
ler konusunda tam manasıyla mükemmel ve kâmil bir 
açık çek verdik, bono verdik; «IBu meseleyi halledi
niz» dedik. Bugüne kadar bu mesele halledilmemiş
tir. 

'Buna temas etmemin nedeni şudur: Yetki almak 
ve yetkiyi vermek değil, onu gerçekten amacına uy
gun olarak kullanmak lazımdır. Burada yetkiyi veri
riz veya vermeyiz; ama verdiğimiz takdirde mutla
ka bizi sorumlu kılmayacak ölçüde ve itina ile kul
lanılmasının takipçisi olmalıyız ve takipçisi olmak zo
rundayız ve takip edeceğiz. (Bu yetkiler verilirken fi-
nansal yapıda hiçbir yapı bozukluğu doğmamalıdır. 
Tekrar ediyorum; görmekte olduğumuz bazı uygula
malarda olduğu gibi, meselâ sanayie olan kurtarma 
tedbirlerinde olduğu gibi, bu bazı güçlü bankalar ara
cılığıyla bu bankaların yutulması tarzında bir simili 
veya profü devletleştirme yolu olmamalıdır. Aksi 
takdirde sistemin dışına düşeriz ve umumî olarak 
tasarrufları azaltırız, yatırımları güç duruma soka
rız. 

;Bu itibarla bankerlik olayına dönüyorum; banker
lik olayındaki fiyaskonun ana nedeni, bu meselenin 
bir kararname çıkarılarak halledileceğine dair yanlış 

inançtan doğmuştur. 'Kararnameler, yetkiler, beyaz 
üzerindeki siyah yazılar finansal meseleleri çözmez
ler. Bunları takip etmek lazımdır, yanaşmak lazım
dır, müzakere etmek lâzımdır, ilgililerle konuşmak 
lazımdır ve çareyi o müessesenin işleyişi içinde ara
mak lazımdır. 

Ben, ümit ediyorum ki, banker olayında olduğu 
gibi; çıkar kararnameleri, ver tasfiye kurullarına yet
kiyi, sonra fevkalade acı, fevkalade kötü sonuçlarla 
karşılaşma imkânı söz konusu olacaktır; ama ümi
dim odur ki, burada ve huzurunuzda verilecek somut, 
belli, net, sınırları iyice çizilmiş yetkilerle Maliye Ba
kanlığımızın ve Hükümetimizin kullanacağı yetkiler 
bankerler olayındaki derslerle yüklü olarak isabetli 
olacaktır ve mutlaka başarıya ulaşacaktır, başarıya 
ulaşmasını diliyorum; ama tekrar ediyorum: IBu me
selelerde, özellikle sorumluluk taşıyan değerli Baka
nımızın ve değerli teknokratların son derece dikkatli 
olmasında büyük yarar vardır; bugün için yarar var
dır, yarın için yarar vardır ve genellikle ekonomimizin 
ve kalkınmamızın finansmanı meselesi bakımından 
yarar vardır. 

Kendilerine Allahtan yardım diliyorum, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

Sayın Seçkin, söz sırası sizin efendim; buyurun. 

HAYR!t SEÇKıİÎN — İSaym (Başkan, muhterem ar
kadaşlar; 

16-17 Mart tarihlerinde iki gün süren görüşmeler 
sırasında Hükümetin istemiş bulunduğu, Türk Malî 
Sistemindeki Değişiklikler ile Alakalı Yetki Tasarı
sı görüşmelerinde ilgili ihtisas IKomisyonumuz, kendi 
anlayışları içinde o sıralarda, Hükümetin vermiş bu
lunduğu izahat ve ekonomik anlayışlarının tartışması 
sonucunda Yüce Genel Kurulumuza bu yetkinin ve
rilmemesi, yetki talebinin reddi yolunda bir Komis
yon raporu ile gelmiş idi. 

Bu raporun Yüce Meclisimizde görüşülmesi sıra
sında söz alan arkadaşlarınızdan biri olmak sıfatıyla 
Genel Kurulun nihaî temayülünün, IKomisyonun bu 
yetkinin verilmesine karşı olan anlayışına iltihak et
memek şeklinde tecelli ettiğini hatırlatmakta fayda 
mütalaa ediyorum. Ancak, birinci gününde 9 arkada
şımın, ikinci gününde 13 arkadaşımın hatıraları taze
lemek bakımından zabıtlardan almak suretiyle özet 
olarak Genel Kurulda yaptıkları görüşmelerde Hükü
metimize bugünkü ekonomik sıkıntıların halledilebil-
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mesi bakımından talep etmiş bulundukları beş ana ko
nu üzerinde yetki verilmesinin uygun olacağına ağır
lıklı lisanla altını çizerek belirttikleri ifadelerin ya
nında, çok önemli olarak bir hususun vurgulandığını 
tespit etmiş bulunmaktayım. O da, «Hükümetimizin 
isabetli olduğuna kanî olduğumuz bu yetki talebini, 
temenni ederiz ki, maddeleriyle, ölçüleriyle, çerçeve
siyle kapsamlı olarak getirsinler» demişler idi ve 
Parlamento teamülünün verdiği anlayıştan hareket 
ederek de Yüce Genel Kurulun burada çok değerli 
konuşmalardan esinlenerek, hatta o güne mahsus olan 
bir hava ile de ad okumak suretiyle bir oylama usulü 
yaparak Muhterem Komisyonumuzun bu samimî an
layışını Genel Kurulunuz reddetti ve aksi manada 
şöyle bir karar verdi): «Evet, Hükümete yetki vere
lim; bize bilgi veren bu 22 arkadaşımızın 19 unun 
tebarüz ettirdiği gibi, mesela (Bankalar Kanununda 
çerçeveleri belli etsinler, kapsamını göstersinler, mad
delerini getirsinler...» dedi. IBu kararın, benim anladı
ğım kadarıyla hukukî ve fiilî anlayışı böyleydi, bu 
çerçeve içinde idi. 

Şimdi hangi safihada bulunduğumuzu tespit etmek
te fayda var: 

Muhterem (Komisyonumuz, Hükümetimizle uzun 
süren görüşmeler karşısında raporunda çok isabetli 
olarak ve hürmetkar bir lisanla belirttikleri gibi, «Ge
nel Kurulun temayülüne uygun olmak suretiyle dar 
uygun olmak suretiyle dar kapsamlı bir yetki veril
mesi anlayışından hareket edilmiştir.» cümlesini net 
olarak ifade etmekte ve fakat kapsamla alâkalı olan 
ikinci maddenin birinci fıkrasından bahsederlerken, 
«(Bankalar düzeyindeki anlayış için maddede de gö
rüleceği üzere...» denilmekte, bir Bankalar Kanunun 
birinci maddesinden sekseninci maddesine kadar tü
münü değiştirme yetkisini vermektedirler. Hatta bi
raz daha, hukukçu arkadaşlarımın müsamahalarına 
sığınarak söylemek mecburiyetindeyim ki, cümleyi 
biraz. Türkçe anlamı içinde almaya kalkıştığımız za
man, «Merkez (Bankası Kanununun dahi değişebile
ceği» şeklindeki çelişkili bir cümleyi kanun maddesi 
olarak ifadelendirmişlerdir. 

Ben, çok yakından bilmekteyim ki, öyle bir mu
ratları yoktur Merkez Bankası için. Belki beş madde, 
belki yedi madde, belki on madde ne ise onu kastet
mişlerdir, onu bilmekteyim; ama çok sarih olarak 
tespit ettiğim kadarıyla bankalarla alakalı mevzuatı 
çıkmış olan kanun kuvvetindeki kararnameler ve 
her türlü kararlar, daha neler; özel kanun
la kurulmuş olan bankaların kanunlarını da tü-

| müyle değiştirebilme imkânını veren; (bana di
yecekler ki, Bankalar Kanununun değişiklik
leri çerçevesi içinde; detayı tartışmaya girmek 

I istemiyorum) ama netice itibariyle bir tespitim, bir 
teşhisim şu olmuştur ki; Yüce Genel Kurulunuzun, 
burada konuşan arkadaşlarımızın verdikleri bilgi ışı
ğında kullandıkları oyun saptırılması suretiyle bir Ra
porla karşı karşıya bulunmaktayız. O dar çerçeveli 
muayyen maddelere inhisar eden, kapsamı belli olan 
bir 'Bankalar Kanununun değişikliği yetkisini vermek 
şeklindeki karar idi, fakat bugün önümüze gelen ka
rar veyahutta rapor; yüce kararlarınıza iktiran ettiği 
zaman bilesiniz ki, daha önce vermiş bulunduğunuz 
Komisyon IRaporunun reddi mahiyetindeki karara 

I çelişki teşkil edecektir. Hatta, bu 22 muhterem arka
daşımın 19'unun cümleleri içinde mevcut olan «Mad-
deleşsin, çerçeveleşsin» konuşmalarının dışında, yanlış 
hatırlamıyorsam, Sayın Maliye Bakanı da bu kürsüye 
2 defa çıktıkları zaman «Maddeleştirmek suretiyle, 

j çerçevelendirmek suretiyle böyle bir yetkiyi almamı
za da Yüce Kurulunuz karar verirse, onu da hürmet
le karşılarım» dediler. 

Sayın Maliye (Bakanımın birinci gün yapmış ol-
J duğu konuşmadaki hususlardan, huzurunuzda tuta

naktan tespit ettiklerimi söylüyorum; «IBu sebeple 
şunu Yüce Meclisinize acizane fikrim olarak ifade 
ediyorum; gerek (Bankalar (Kanununu tek metin ha
linde tedvin etmek arzumuzdan ileri gelen Bankalar 
'Kanununun tamamını yazma fikrinizden derhal rücu 
etmek mümkün olur. Hangi Bankalar Kanununun 
hangi maddeleri için değiştirme yetkisi istiyorsanız, 
Kanunu yazabiliriz.» dediler. Hatta bir aralık, «Bize 
tümüne ait yetki verirseniz biz memnun oluruz, ama 

I vermezseniz ı(Yine kendi tabirleri) bu görüş Yüce 
Mecliste ekseriyet bulmazsa, !2 nci tercihi Maliye Ba
kanı olarak bana olan güveninizin limiti o kadardır 
diye düşüneceğim, bu takdirde hangi maddelerle iliş-

I kili yetkilerinizi istiyorsak, yalnız onları söyleyeceğim, 
I onları isteyeceğim.» diye buyurdular ve hatta ikinci 
I günkü konuşmalarında, Komisyonla ters düştükleri 

şeklindeki bir atmosferin içinde tespit ettiğim, teşhis 
I edebildiğim kadarıyla buraya çıktıklarında, Komis

yonu eleştirirlerken, (Yüksek müsaadeleriyle) «Banka-
I 1ar Kanununda ne ihtiyaç var, Hükümet olarak söy-
I le bana, ben sana yetki vereceğim; ama verdiğim yet-
I kinin hududunu bilmek istiyorum, efendim şu şu şu 
I maddelere ihtiyacım var, öyleyse tamamına veriyo

rum yahutta bu maddelere veriyorum yahutta şuna 
I şuna veriyorum, şu maddelere vermiyorum diye bir 
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suale muhatap olmadım ki, maddeler şeklinde bir 
yetki talebiyle huzurunuza geleyim.» dediler. Bu ha
liyle, bu izahlar karşısında Yüce Kurulunuz Maliye 
Vekilimizin, demek ki maddelerle ilgili olarak bir 
yetki talebiyle donatılması şeklindeki yüce kararınızı 
muhterem sayacaklarına angaje oldukları anlamına 
aldım; iSayın İBakanın buradaki konuşmalarından. 
Hatta yine konuşmalarında, «Şu şu şu maddeleri ka
bul ediyorum, bunları kabul etmiyorum derseniz, ben 
yine gelir burada söylerim, siz neyi kabul ederseniz 
o olur, maddeler o şekliyle çıkar.» diye buyurdular. 

ıBu kadar sarih ifadeler karşısında, «T l^ sayılı 
Bankalar Kanununun tümünün değiştirilebilmesi» şek
lindeki bir yetkinin verilmesinin, bir defa Parlamen
to görüşmeleri usulüne bu haliyle bir tarihçesini nak
letmek suretiyle ters düştüğünü işaret ettim ve bu ve
sileyle biraz zamanınızı da aldım, özür dilerim; be
nim, olmayan parlamenter tecrübeme bağışlamanızı 
rica edeceğim., Çünkü, yetkinin verilmesinin lehinde 
olan bir arkadaşınız sıfatıyla, «Neden bu yetkinin ve
rilmesi lazımdır» şeklindeki konuşmamı daha önce 
yaptığım zaman açıklamadığım bir hususu net ola
rak ifade etmek istedim. 

Anayasamız yeni bir icra anlayışı getirmiştir, yeni 
bir hükümet etme anlayışı getirmiştir. Bunu 2 keli
meyle hülasalandırmak mümkündür; «Güçlü hükü
met anlayışına kayan bir Cumhuriyet idaresi bu 
memleket için daha hayırlı olacaktır.» demişizdir. 
Güçlü hükümet, parlamenter sisteme dayanmak su
retiyle güçlendirilecek hükümettir. O sebeple, güçlen
dirmenin yollarından biri de, yetkilendirmektir. Par
lamento sistemi içinde de yetkilendirmeyi Anayasa
mızın gerekli maddelerinde mütalaa etmişizdir, bu 
sebeple bu yetkiye Hükümetimiz, Anayasamız gere
ğince düşündüğümüz bir güçlü hükümet anlayışı için
de muhtacım diyor ise, ona destek olmak gereğinde-
yiz. 

İkincisi; «Danışma Meclisimizin çalışma progra
mı 5 ana konu üzerinde zaman ayırabilme imkânına 
sahip olmadığı için, bir yetki vermenin uygun olaca
ğı şeklindeki bir anlayışa sahibiz», dedik. 

Üçüncüsü; «Konuların nezaketi ekonomik oluşu 
sebebiyle, spekülasyona müsait oluşu sebebiyle, ka
muoyunda çeşitli tartışmalara yatkın olması münase
betiyle süratli kararlar alınmasını gerektirecek husus
lardan olduğu için bu yetki verilsin» denildi ve bütün 
bunların yanında, çok daha önemli olan, şu sıraları 
işgal eden arkadaşlarımın her birinin samimi inancı
na tercüman olarak ifade ettiğime inanıyorum ve onu 

tekrar etmekten zevk duyuyorum; biz buraya ismimiz
le müsemma, 'Danışma Meclisi üyesi olarak geldik. 
IBiz, bugünkü yönetimin yardımcısıyız, (Kurucu Mec
lisin bir kanadını teşkil etmekle beraber, yatkın ola
rak, bu idareye, bu Yönetime yardımcı olmak duru
mundayız. Eğer bu yönetim bizden bir hususta bir ta
lepte bulunmuşsa, danışmanlığınızı hatırlamanız su
retiyle, memleket menfaatleriyle birlikte mütalaa ede
rek, bu konuda kendilerine yardımcı olmak durumun
dayız. 

Bu ölçülerden hareket eden Yüce Meclisimiz bu 
yetkinin verilmesi anlayışını, biraz evvel arz ettiğim 
hudutlar içinde uygun gördü ve Raporu iade etti. 
bu arada, bu Raporu reddettiğimiz zaman, beliren 
görüşlerin içinde, daha ziyade kişisel görüşün diye
ceğim, deminki gibi «22 arkadaşımın 19'u» şeklinde 
bir ifade kullanamayacağım; net olarak ifade ettim 
ki, bankalarla alakalı olarak alınmak istenen tedbir
ler ve nezaketen ifade ettim ki, İSayın Bakana tayin 
tarihlerinden bahsetmek suretiyle, «Benim ölçüme 
göre en az 9 ay gecikmiştir.» dedim. Daha açık bir 
ifadeyle söylemek istiyorum; tabiî bugün aramızda 
olmayan kimseler, ilgili yetkili insanlar oldukları için 
fazla ileri giderek başka türlü cümleler kullanmaktan 
içtinap etmek isterim, şahsi kanaatim odur ki, bugün 
verilmek istenen yetkiler, 9 ay değil, 30 ay gecikmiş 
tedbirlerin gereğidir. En geç 30 Eylül 1980 tarihinde; 
yani 24 Ocak Kararlarından 8 ay sonra çıkması la
zım igelen tedbirlerle alakalı bir manzumedir. Bugün 
tabiî 30 ay gecikildiği için, bugünkü Maliye IBakanı 9 
ay gecikmeyle de olsa, bir yetki talep etmektedir. O 
sebeple bu yetkiyi de, gecikerek de olsa verelim di
yenlerin başındayım. 

30 aydır yapılmadı... Tabiî yapılmadı, hangi bo
yutlara geldi; kamuoyunda artık bulvarlarda, cadde
lerde, sokak aralarında konuşuluyor; ekonomi bir bu
nalıma girdi, Ekonominin bir bunalıma- girmesinin 
hiçbir suretle 2!4 Ocak Kararlarının tersliği ile alakası 
olduğu şeklindeki bir manayı çıkartmaya katılmamak 
lazım. 24 Ocak (Kararları, gerekli tedbirler alınmadı
ğı için başarıya ulaşamamıştır ve gerekli tedbirler 
alınmadığı için, bugün yetki ile donatılmak istenen 
bir Maliye Bakanının karşısında bulunmaktayız. Ne 
nispette tashih edecektir; temennim tashih etmeleri
dir. Ayrı bir husus; ama 24 Ocak Kararlarının ana il
kelerini mutlaka yan tedbirlerle donatmak gerekir idi, 
yapılamadı. 

Ben bu arada Sayın Maliye Bakanına; tabiî çalış
malarında belki bu sert mizaçlı konuşmamın arasın-
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da tatlı bir hatıra gibi kalacağı mülahazası ile vazife
ye başlarlarken, gazetelerde okuduğum kadarıyla, 
«Ekonominin ben artık bundan sonra başıyım» şek
lindeki bir ifadeyi bir daha kullanmamaları ricasıyla, 
hatırlatmakta fayda mütalaa ediyorum. Ben gazete 
okuyan vatandaşım; söylemedim diyorlarsa tabiî, o 
zaman mesele yok, söylememişlerse memnun oldum, 
çünkü bu memleket, ekonomiyi hükümet politikası 
olarak yüklenir ve hükümetler ekonomiyi götürürler, 
baş olarak bu memleket çok baş yedi. Şimdiye kadar 
yenen başlar kuzu başıydı, ama önümüzdeki başlar 
büyük baştır; şimdi alınacak tedbirlerle herhangi bir 
suretle yanlış atılım, yanlış adım ortaya büyük başla
rı getirecektir. Çok dikkatli olmak lazımdır; endişe
lerim buradan kaynaklanmaktadır. «12 tane- küçücük 
bankaya müdahale edilmesinin bir anlamı var mıdır?» 
şeklindeki anlayış, bu 25 senedir Türkiye'de rahatlık
la yapılan operasyonlardan herhangi bir operasyon
dur katı manasıyla; ama bugünkü ekonomik atmos
fer içinde yapılması acaba gerekli miydi değil miydi; 
tabiî bunun tartışmasını zamana bırakmayı hiçbir su
retle iddialı olmamayı ve hatta biraz da fikrim ters 
olduğu için, yanılmayı tercih ederim. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum; ekonomi Tür
kiye'de, geçen seferki konuşmamda da belirttiğim gi
bi, suigenesis, nevi şahsına münhasır bir ekonomidir; 
büyük anlamıyla bankalardan geçmektedir. Tasarruf 
mevduatıyla aileleri ilgilendirmekte, ziraî kredileriyle 
büyük kesimi olan çiftçiyi ilgilendirmekte, esnaf kre
dileriyle orta sınıfı ilgilendirmekte ve iyi kredileriyle 
hasımlı hasımsız ticari piyasayı ilgilendirmektedir. Eko
nomi bunlardan teşekkül ediyor Türkiye'de ve hepsi de 
bankalardan geçiyor. Tabiî o kadar geçiyor ki, «1979 
sonunda 490 milyar olan mevduat rakamı, bugün 2 
trilyon 300 milyar liraya vardı» denildiği zaman, gö
ğüs kabartıcı rakam olarak bahsedilirken, bir rakamı 
söylememe izin veriniz, bunun 900 milyar lirasının 
kâğıt üzerindeki faizden doğduğunu söylersem, uy
gulanmakta gecikilmiş olan tedbirlerin sonucu olduğu 
şeklindeki kanaatimi takviye etmiş olurum., Bu raka
ma uyularak da, bugün 2 trilyon 400 milyar liralık 
bir plasman rakamı varsa ve bu plasman rakamının; 
yani bankaların vermiş bulunduğu borç rakamı var
sa, ve bu rakamın yansından çoğunun fizibilitesiz ve 
karşılıksız olduğu şeklindeki bir anlayışımı maalesef 
huzurunuzda tekrar edersem, Türkiye'nin bankalar
dan geçen ekonomisinin, bankalar üzerinde alınacak 
olan kararlarının önemini biraz daha vurgulamış ola
cağımı zannediyorum. 

Filhakika, Sayın (Maliye Bakanımın bir konuşma
ları arasında; «(Bütün Türkiye'yi, (bu jestleriyle tabiî) 
topraklarıyla ipotek alsan ne olacak, buna müşteri 
nerede bulurum?» dediler, ama kusura bakmasınlar 
cevabım daha ağır olacak, hiç ipotek almadığınız za
man da, «Bu parayı nasıl alacağım?» diye düşünmeye 
başlarsınız; bugün olduğu gibi. 

Arkadaşlarım; 
Net olarak ifade etmek gerekir ki, ekonomide bir 

sıkıntı vardır ve bu sıkıntıların başı bankalardadır. 
Bunu gidermenin yolu, «Sırada başka bankalar var» 
şeklindeki bir sloganla yetkileri almak değildir. IBu-
nu gidermenin yolu, verilmiş olan paraların geri gel
me usullerini yeni baştan gözden geçirmek; hatta muh
telif defalar ifade etmişlerdir, enflasyona yol aça
cağından korktuğunuz yeni plasmanları dahi göze al
mak suretiyle, ekonominin içinde batakçı gözüyle bak
tığınız bu borçları kurtarmak ilcin gerekli yardımları 
yapmak suretiyle, bankacılık mekanizmasına ve bu 
ekonomiye kontrollü bir düzeyde hareket getirmek zo
runluluğu vardır. Bu zorunluluk, bir kanunun 1 inci 
maddesinden 80 inci maddesine kadar tümünü değiş
tirmeyle halledilemez mi?.. Elbette ki halledilir; ama 
bu kadar sıkıntı bir tabloyu çizdiğimiz zaman, siz 
buna yetkiyi verdiğiniz takdirde, olacaklardan endişe 
ettiklerimden bahsetmek zorunluğundayım. Devlet 
her şeye el atıyor. «Galiba bankacılıkta da devletçilik 
başlıyor» şeklindeki hafif hafif bugün müsvette ola
rak kulağımıza gelmekte olan ifadeler yasalaşmış ola
caktır. 

ıBöyle bir anlayışın içinde olmayan bir Hüküme
tin başımızda bulunduğuna samimi olarak inanıyo
rum. Hatta böyle bir anlayışın kenarından geçmeyen 
bir Maliye Bakanının olduğunu zannetmekteyim; ama 
tasavvur buyurunuz ki, Bankalar 'Kanununun tama
mının değiştirilmesi... Nereye kadar?. «Umum mü
dürlerinizi tayin ederken ben tastikleriyle uğraşaca
ğım.» Nereye kadar?.. «Umumi Heyetinizi yaparken 
ben size bir liste vereceğim; hangi şartlar altında olur
sa olsun, ben size liste vereceğim o listedeki isimler
den seçmenizi tavsiye etsem iyi olur.» Daha nereye 
kadar arkadaşlarım?.. Biraz evvel arkadaşlarım ko
nuştular; mevduat sigortası yapacağım diyeceksiniz. 
Hangi anlamda yapacaksınız bankacılıkta mevduat si
gortasını?., fMevduat sigortasını getirebildiğiniz kadar 
getirdiğiniz, 2 kelimeden ibaret güvendir. Sizin tasfiye 
Fonunuz vardır; Tasfiye Fonunuz mevduatı garanti
lemiştir. Tasfiye Fonunuz 18 sene müddetle kırmı
zı bakiye vermiştir, şimdi müspete dönmüştür, 2,5 

— 186 



Danışma Meclisi B : 78 31 . 3 . 1983 O : 1 

milyar liralık bir müspet rakamla bir sigorta fonu 
oluşturmaya kalkışıyorsunuz... Hangi rakamla?.. 2 
trilyon 400 milyar liralık mevduatı sigorta ediyorsu
nuz. Tabiî, «IMevduat sigortasını yapıyorum» dediği
niz zaman, psikolojik olarak mevduat sahibine bir ga
ranti veriyorsunuz. Tabiî bana denilecek ki, «Hayri 
Bey, mevduat sigortası yapılırken bütün mevduat ra
kamları, bütün mevduat kalemleri sigorta edilmeye, 
cek, muayyen bir rakama kadar sigorta edilecek.» 
0 arkadaşlarımdan çok samimi bir sualim var; ben 
kendilerinden şu anda Türkiye'de 500 bin liraya ka
dar mevduatı olan kaç mudi olduğunun adedini öğ
renmek istersem, bana verebilecek düzeydeler mi aca
ba?.. 

Bu sebeplerle derim ki, Yüce Genel Kurulunu
zun bundan evvelki görüşmelerde tezahür eden fikri
ne imtisalen Sayın Komisyon, «Genel Kurulun tea
mülüne uyarak bir yetki vermeyi mütalaa ettim» de
miştir; hatta mütalaasında, «Dar kapsamlı bir yetki 
mütalaa ettim» demiştir. Sonra da, benim gördüğüm 
kadarıyla, madde çelişkisi olarak mütalaa ettiğim 
kadarıyla, bütün Kanunun değişikliği yolunda bir 
yetki vermiştir. Gelin arkadaşlarım; siz de tezahür 
eden, bundan evvelki görüşmelerde tezahür eden fi
kirde birleşelim Hükümetle beraber, bu yetkiyi, ih
tiyaç duydukları maddeler üzerinde çerçevelendire
rek verelim. Bu suretle, hem Hükümetimize yetkiyi 
vermek suretiyle bankacılık alanındaki sıkıntıları gi
dermiş olalım, hem de tüm yetki vermenin mahzur
larını ortadan kaldıralım, tedirgin olan piyasaya, şu 
1 aydan bu yana tedirgin piyasaya, «- Demek ki Hü
kümete bu Yasama Meclisi şu, şu, şu hususlarda yet
ki vermek suretiyle bankalar düzenini intizamlandır-
ması, düzenlemesi bakımından yetki vermeyi uygun 
görmüştür» dedirtelim ve bu suretle bir itimadı tel
kin ettirelim. Aksi takdirde, bankacılık alanında mül
kiyet yapılarını etkileyecek olan yetkilerle donatmış 
olacağız; bankacılığın devletleştirilmesi şeklindeki bir 
anlayışı yaygınlaştıracağız. Yapmak istemediklerini 
bilmeme rağmen, bu belirgin olan gelişmeler karşımı
za gelir ise, başta Hükümetim ve Maliye Bakanım 
olmak üzere, çok sıkıntı çekeceklerinden endişe et
mekteyim. 

Yetkilerin maddelerini tespit etmek bakımından, 
zannediyorum ki, çok kompetan olan Maliye Bakan
lığım hazır durumdadır. Komisyonumuz da elbette 
ki, bu konuşmaları, müzakereleri yaptıkları zaman 
kendilerinden gerekli olan izahları almışlardır. 

ı Bu sebeplerle, bir üye arkadaşınız olarak ben de 
I bilebildiğim kadarıyla, hastalığın tashihiyle alakalı 
I olan hususlarda, yani Kanunun 2 nci maddesinin 
I kapsamının birinci fıkrasına ait olan, tüm yetkiyi ve-
I ren maddeyi Bankalar Kanununun gerekli maddele-
I rine dönüştürmek suretiyle çerçeveleyen, «şu mad-
I deden şu maddeye, şu maddeden şu maddeye» diye-
I rek bir önerge sunmuş bulunmaktayım. Bu önergem, 
I bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla (Hastalıkları 
I teşhis eden mütehassıs maliyeci arkadaşlarımın ihti-
I saslarına güvenerek söylüyorum) bugünkü bankacılı-
I ğm içinde bulunduğu bunalımı benim anladığım ma-
I nada, bir nispette tashih edici olabilecektir; ama ken-
I dilerinin istedikleri tüm yetkileri vermiş olmayacak-
I tır; o ayrı bir konu. Onu tabiî, konuşmamın başında 
I sarahaten ifade ettiğim igbi, Yüce Genel Kurulun 
I bundan evvelki müzakerelerde tezahür eden fikirle

rine çelişki teşkil etmesi münasebetiyle eleştirmiş 
I idim. 
I Saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Sayın Seçkin, müsaade eder misi
niz?.. Konuşmanızın akışı içinde bazı ibareler geçti. 

I Bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi bakımın-
I dan; orada bir «kuzu başı, büyük baş» gibi bazı de-
I yimler var. Bunların bankalara matufiyeti olduğu hu-
I susunda bir tavzih yaparsanız lütfen, memnun ola-
I cağım efendim. Teşekkür ederim. 

HAYRÎ SEÇKÎN — Pek tabiîdir efendim. Yani 
I «Küçük baş ve büyük baş» herhangi bir surette böy

le tarımsal alanda akla gelen şeylerle ilgili değildir. 
I «Küçük mevduat sahibi, büyük iş adamı» manasına-
I dır. Hiçbir suretle başka bir mana değildir. Tavzih 
I ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 

BEŞlR HAMÎTOĞULLARI — Cüzdan bakımın-
I dan, cüzdan. 

BAŞKAN — Efendim, bir sataşma niteliğinde 
olmadığını bendeniz de biliyorum; fakat bir yanlış 

I anlaşılma da olmasın diye bir tavzih gereği duyulmuş-
I tur; teşekkür ederim. 
I Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler, 
I Sayın Bakanımız; 
I Bundan 15 gün önce Yetki Tasarısı; Hükümetçe 
I istenen yetkinin reddi konusunda Komisyonca geti-
{ rilen rapor burada uzun uzadıya münakaşa edilmiş 
I ve 99 arkadaşımız, belki Danışma Meclisi tarihinde 
I veya hiçbir Meclis tarihinde görülmeyen bir çoğun-
I lukla, ezici bir çoğunlukla Komisyonun getirdiği met-
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ne ret oyu vermiştir ve Komisyon metnini yerinde 
görmemiştir. Bunun üzerine Komisyonumuz bir hay
li uzun uğraştan sonra (Bu işin müstaceliyetini hesa
ba katıp katmadığını da bilmiyorum) karşımıza bir 
metin getirmiştir. 

Değerli üyeler; 
Getirdiği metnin yalnız başlık kısmını tasvip edi

yorum. Gerçekten Hükümetin Tasarısında «Türk 
Malî Sistemi» diye bir ibare vardır; «Türk malî sis
temi» denildiği zaman, 1 inci maddedeki para ve ser
maye piyasaları kapsamından çok, vergi sistemini, 
hatta 440 sayılı, Kamu İktisadî Teşebbüslerini dahi 
ilgilendirecek birtakım hükümleri kapsayacak geniş
likte, çok geniş kapsamlı bir başlıktır; bunun Komis
yon tarafından «Para ve Sermaye Piyasası» şeklinde 
değiştirilmesini olumlu bulmaktayım. 

Değerli arkadaşlar; 
Yetki nedir, niye veriliyor?.. Malumunuz, yetki, 

son zamanlarda birçok devletin anayasalarına gir
miş. Bunun girmesinin nedeni şu : Parlamentoların 
bünyeleri icabı ağır işlemeleri ve birtakım konularda 
müstaceliyeti gerektiren kararlar alınması zorunlulu
ğu karşısında, hükümetlere yetki verilmesi meselesi 
gündemlere gelmiştir; birçok Anayasalara da girmiş
tir ve artık günümüzde bu yürümektedir. 

Yetki ya verilir, ya verilmez. Yetki, bir güven me
selesidir. Bir meclis, karşısında yetki isteyen hüküme
te eğer güveniyorsa, hükümetin istediği yetkiyi verir, 
eğer güvenmiyorsa vermez. Yani normal şartlar içinde 
konuşuyorum; güvenmediği hükümeti değiştirir, güven
diğini getirir, ona yetkiyi verir. Ama bizim şartları
mız belli; biz bir Danışma Meclisiyiz; Hükümet üze
rinde murakabemiz yok, Hükümeti değiştirme yetki
miz yok. Biz bir danışma görevini yaptığımıza göre, 
karşımıza birtakım acil meselelerin varlığından söz 
edilmek suretiyle bir Yetki Tasarısı getirilmiştir. 

Ben, daha önce yaptığım konuşmada da bu yet
kinin verilmesi gerektiğine inanıyordum ve hatta Hü
kümetin istediği şekliyle verelim. Eğer Hükümetin is
tediği şekliyle veremezsek, yarın Sayın Hükümetimi
zin ilgili Bakanları bu konuda başarısızlıklara uğra
dıkları zaman, derler ki, «Efendim, ben Yetki Kanu-

ı 
nunu götürdüm Meclise, Meclis kıstı yetkimi. Ben 
onun için burada başarısızlığa uğradım.» Yani, bizim 
de yarın, öbür gün zan altında kalmamamız için, be

ynim şahsî kanıma göre, Hükümetin istediği yetkiyi 
vermemiz lazımdır. 

Şimdi Komisyonumuz, getirdiği metninde, aslında 
Hükümetin istediği yetkinin üç hususunu kısmış. Birin-
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cisi; 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda 
Hükümetin istediği yetkiyi biraz kısmış. Yine, 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu konusunda istediği 
yetkiyi biraz kısmış; tamamını değil. Bir de, Ticaret 
Kanununun çek konusuyla ilgili kısımlarında yetkiyi 
kısmış. Bana göre, bu iki Kanunda da böyle bir yet
kiyi vermekte hiçbir sakınca yok. Kaldı ki, Ticaret 
Kanununda önemli problem olan karşılıksız çek me
selesidir. Bu da doktrinde ihtilaflıdır. 

Şimdi, vadeli olarak verilen çekin vadeli olduğunu 
alıcı da biliyor, veren de biliyor. Normal olarak bu, 
son zamanlarda uygulamaya girmiş bir davranış ve 
harekettir. Aslında, Türk Ceza Kanununa göre kar
şılıksız çek vermek dolandırıcılıktır; ama çeki alan da 
biliyor; onun karşılığının verildiği tarihte olmadığını. 
Aslında çek, ibrazında ödenmesi gereken şey; ama 
bir vade konuluyor, vade konulunca alan da biliyor, 
veren de biliyor. Ne oluyor?.. Uygulamada birçok 
hukukçular bunun dolandırıcılık olmadığını kabul edi
yorlar; ama Sayın Maliye Bakanımız burada karşılık
sız çek konusunda, böyle Ticaret Kanununun tama
mını değiştirme yoluna gideceğine veyahut da bu ka
dar muğlak bir yetki isteyeceğine, kanatimizce karşı
lıksız çek vermenin müeyyidesini de belirlemek sure
tiyle, Ticaret Kanununda bir değişiklik yapıp, getire
bilirlerdi. 

Değerli üyeler; 
Geçen günkü konuşmamda da belirttiğim üzere, 

bizim memleketimizdeki banka sistemi şudur : Aslın
da bu Yetki Tasarısının getirilmesindeki temel kay
nak, bankacılık sisteminde, özel banka sahasında mey
dana gelen sarsıntılardır. 

Şimdi, bizde özel bankalar, küçük mevduatı, nor
mal vatandaşın mevduatını Devlet garantisi altında 
topluyor, getiriyor, kendileri kanalıyla özel holding 
şirketleri kuruyor ve onun bir finansman kaynağını 
yapıyor. Böyle olunca, bankacılık sistemi memleketi
mizde ekonomik kurallara göre işletilmiyor. Aslında 
bankacılık sisteminin temelinde küçük tasarrufları top
layacak, aracı bir kurum olarak yatırımlara kanalize 
edecek ve değerlendirecek, böylece ekonomiye bir kat
kıda bulunacak; ama bizde bu böyle işlemiyor. Bir
takım holdingler, özel aile şirketleri; 3 - 5 aile bir 
araya geliyorlar, bir banka kuruyorlar, Devlet garan
tisi altında parayı topluyorlar ve kendi holdinglerinin 
olduğu şirketlere aktarıyorlar. Aktarınca bunun taki
bi de mümkün olmuyor. 

Şimdi öyle bir durumla karşı karşıya geldik ki, 
yani en liberal ekonomik sistemi benimseyen veya-
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hut da bunun müdafii olan bir maliye bakanı za
manında dahi, bu şekliyle işleyen bir bankacılığın 
tasfiyesi ve ıslahı yoluna gidilmesi konusunda yetki 
isteniyor. 

Değerli arkadaşlar; bu banka sistemine kapita
lizmin en kötü şeklini uygulayan memleketlerde rast
lamak mümkün değildir. Hani biz liberal ekonomi
deyiz; bırakın liberal ekonomiyi, kapitalizmde böyle 
bir banka sistemi yoktur. Devlet garanti veriyor; 
ibankalar tasarrufu topluyor, getiriyor, ondan sonra 
yurt dışına mı kaçırıyorlar, kendi özel çıkarları uğ
runa mı kullanıyorlar, yoksa yurt dışına büyük pa
ralar vererek mankenler mi getiriyorlar; ne olduğu 
belli değil. Bunu hepimiz gazetelerde okuyoruz. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanımız eğer bu Yetki 
Tasarısı ile banka sistemini değiştiriyorsa; nasıl de
ğiştiriyor?... Kanaatimizce bunu izah etmesi lazım. 
Birtakım özel bankaların, karşılıksız yurt dışından 
verilen 'büyük miktarda teminat mektupları vardır 
değerli üyeler; bu teminat mektuplarının hesabım 
soracaklar mıdır? Bu, halk kanalıyla toplanan para
ların hangi kanallara gittiğini ve bunların geri gel
me irrikânlarını araştıracaklar mıdır? Bunları tahsil 
edecekler midir? Etmedikleri takdirde ne gibi yollara 
başvuracaklardır? Şimdi öyle bir durum var ki, el 
konulan banka sahipleri; «Bizim giriştiğimiz bütün 
taahhütleri; artık aradan çekildik, 'bunlara Devlet 
garantisi verilmiş, bizim banka Devletin idaresi al
tındadır», diyorlar. Ona herhangi bir alacaklı gittiği 
zaman, «Bankaya gidin» deniyor. Bunları bu şekil
de tekrar, eğer yine eski sahiplerine vereceklerse, bu 
bir kısır döngü olur, yine aynı ihataların tekrarı olur. 
Bu itibarla biz diyoruz ki; bankaların artik bu çir
kin olaylar içine giremeyecekleri bir biçimde ıslahı ge
rekir. 

Anayasamız liberal ekonomi sistemini kabul et
miştir, hepimiz de, ben de şahsen liberal ekonomik 
sisteme taraftarım; ama bunu memleketimizin aley
hine kullanılmayacak, millî menfaatlerimizin aleyhi
ne kullanılmayacak 'bir şekilde kullanmak zorunda
yız. Zaten 24 Ocak Kararları, geldi; sayın üyeler, 
yatırım yok, yeni işçi işe alınmıyor, hiç kimse işe 
alınmıyor, sadece para piyasası ile ekonomi idare 
edilmeye çalışılıyor; faiz politikası ile idare edilmeye 
çalışılıyor. Böyle bir kararın ve kararların, bence 
uzun devrede uygulanabilirlik ve başarı şansı yok
tur. Bana göre böyledir, görünen ortada... Bir mem
leketin ekonomisinde önemli olan, yeni iş sahaları 
açmak, önemli olan, dar gelirli ve orta gelirli sınıf

taki insanların gelir düzeylerini yükseltmektir, önem
li olan, yatırımlar yapmaktır. Yoksa; «kaçma, karışma 
çalışma» gibi bir durumla, bu, idare edilecek bir sistem 
değildir. Bu itibarla, bu 'hal devam ettiği takdirde, 
ekonomimizin büyük badirelere, içinden çıkılmaz bir 
çöküntüye girmesi her zaman için mukadderdir. 
Bugün binlerce genç iş peşinde koşuyor. 24 Ocak 
Kararları hiçbir ekonomik politikanın sahip olma
dığı şansa sahiptir. Vergi kanunlarında değişiklik is
teniyor, değiştiriliyor, grev yasaklanıyor, ücret artış
ları önleniyor; buna rağmen sistem yürümüyor. O 
zaman, sistem yürümediğine göre, bundan bir dö
nüş yapmak lazımdır. Banka sistemi nasıl?... Banka 
sistemi de ekonomi içindeki işlevini yerine getirmi
yor ve ekonominin üzerinde büyük bir yük, bir kam 
bur şeklinde devam ediyor, İşte, bizim istediğimiz, 
Sayın Hükümetimiz bunlara çare bulsun; bunlara 
çare bulsun ve ekonomimizi bir feraha, bir düzlüğe 
çıkaralım. 

Değerli üyeler; son olarak bir de şu hususa de
ğinmek istiyorum: Şimdi istenen yetki, Hükümet ta
rafından bir yıl için kullanılması istendiği halde, Ko
misyonumuz (bunu para piyasası ile ilgili olarak üç 
ay, sermaye piyasası ile ilgili olarak yapılan düzen
lemede altı ay öngörüyor. Yani üç ay, altı ay o ka
dar uzun bir dönem değil ki; 'bunlar çok önemli ko
nular. Acaba hangi maliyeci bugün, yıllarca bu ko
nular içinde, para piyasasında, sermaye piyasası için
de yoğrulmuş olan hangi maliyeci bugünkü hali ile 
üç ay içinde Türk malî sisteminin, para piyasasının 
içinden çıkabilecek bir 'bilgiye, beceriye sahiptir? Ben 
bilmiyorum; Sayın Komisyonumuz içinde bu bece
riye sahip olan arkadaşlarımız varsa, tabiî onlardan 
gidip Hükümete yardım etmelerini dileyeceğim, rica 
edeceğim. 

Sonra 91 inci maddede diyor ki, «Bankalar Ku
rulunun istifaen düşürülmesi, yasama döneminin bit
mesi yetki süresinin sona ermesini gerektirmez.» Bu 
konular çök hassas konulardır, sonra önemli konu
lardır; ilk anda getirilen kanun gücünde kararname
de her konunun teferruatlı olarak düşünülmesi müm
kün değildir. Uygulamada birtakım hatalar veya ak
saklıklar meydana çıkabilir. Bunları ne yapmak la
zımdır?... O uygulamadaki hatalar çıktıkça yeni yeni 
kararnamelerle ıslah etmek lazımdır. Bu itibarla, ve
rilen bu süre çok kısadır, bunun uzatılmasında ben
ce büyük yarar vardır. O zaman, bu sürelere bağlı 
kalırsak, getirilecek kanun gücünde kararname ile de 
problem çözülmez. 
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Değerli üyeler; ben bir hususa daha değinmek 
istiyorum. Ben burada ilk yaptığım konuşmada, Hü
kümetin bazı sermaye kuruluşlarını, bankaları kur
tarmak için birtakım girişimlerde bulunduklarını söy
lemiştim. Hatta, Meban 'Bankerlik Anonim Şirketine 
7 milyar Mertcez Bankasında kaynak aktarıldığını 
söylemiştim. Sayın Maliye Bakanı o zaman; «Yok, 
yok, öyle bir şey yok» demişti; arkasından, Mebanın 
sahibi olan Transtürk'ün Yönetim Kurulu Başkanı 
«Biz 4 milyar aldık» dediler; fakat Merkez Bankası 
kayıtlarına göre Mebana aktarılan net kaynak 7 mil
yar liradır. 

Kulağımıza gelen bir olaya göre veya havadise 
göre, yine Başak Grubu diye bir şirketler Grubuna 
Merkez Bankasından 8 milyar kaynak aktarılmış, özel 
bankalara 50 milyar kaynak aktarılmış. 

Değerli üyeler; şimdi vatandaşın böyle canından 
bezgin bir hale geldiği bu bankerlik olayını daha o 
zaman da dile getirmiştim ve vatandaştan büyük 
emeklerle, zorla toplanan paraları, böyle getirip de 
üç - beş şirket grubuna, aile şirketine vermek, bence 
büyük haksızlıktır. Öte tarafta, işçilerin çok iştirakli, 
halka açık anonim şirketlerin batışına Devletimiz se
yirci kalmaktadır; ama bu tür, böyle birtakım şirketle
re Devletten kaynak aktarılmaktadır. Ben bunu anlaya
madım. Eğer desteklenecekse, hiç olmazsa çok or
taklı şirketler desteklensin, tşçi kuruluşlarının, işçile
rin, özellikle yurt dışında çalışan işçilerimizin Türki
ye'de giriştikleri ve Türkiye'de yaptıkları yatırımların 
büyük bir kesimi başarısızlıkla sona erdi. Bu ne ol
du?.. Yeni işçi şirketlerinin kurulmasını engelledi. 
Eğer Hükümetimiz yurt dışında çalışan işçilerimizi 
Türkiye'de yatırıma doğru kanal ize etmek istiyorsa, 
işçi şirketlerinin desteklenmesi ve zor durumda olan 
bu işçi şirketlerinin de kurtarılmasını diliyorum. 

Ayrıca, bankerlik olayı, yurdumuzda gerçekten 
büyük bir huzursuz insan kesimi de yarattı. Ben, ban
kerlik olayını yaratıldıktan sonra, aslında Devletin 
bankerlere para vermesine taraftar değilim; ama şu 
aşamada, mademki Devlet birtakım özel kuruluşlara, 
üç - beş holding sahibine Devletin büyük kaynakla
rını aktarıyor, o zaman hiç olmazsa emekli maaşını 
getirmiş buraya yatırmış ve bu sebeple de bankere 
kaptırdığı para dolayısı ile ruh hastası haline gelen, 
her gün meraktan kalp krizi geçiren bankerzedeler 
var, bari hiç olmazsa Devletimiz bunlara bir yardım 
etsin. Nitekim kendileri de bu konuyu ortaya attılar; 
«Biz bu işi tasfiye edeceğiz, vatandaşın parasını öde
yeceğiz» denildi; aradan bir seneye yakın bir zaman 
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geçti, hâlâ ne kimseye bir para ödendi, ama öte ta
rafta 300 - 500 bin kişilik vatandaş grubumuz büyük 
bir huzursuzluk içindedir. Üç - beş kişinin huzursuz
luğunu gidereceğine, hiç olmazsa 300 - 500 bin kişi
nin huzursuzluğunu gidermek, herhalde Devletteki 
istikrar ve güven ortamının temini bakımından daha 
mantıkî ve daha yararlıdır. Bu itibarla, Sayın Hükü
metimizin bu konuya da öncelikle el atması lazımdır. 

Yine tekrarlıyorum; Sayın Hükümetimizin ban
kaların düzeltilmesi konusunda aldığı yetki ile banka
ların memleket ekonomisindeki bu oynadığı çok ağır 
ve memleket ekonomisinin işleyişini engelleyici bi
çimdeki davranışını önleyici şekilde bir düzenleme 
getirmek suretiyle bu konuyu çözümlemesini diler, 
hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMÎR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Öyle sanıyorum ki, Danışma Meclisine geldiğim

den bu yana en uzun konuşmayı yapmak zorunda 
kalacağım. Bunun nedenlerini geçen defaki konuş
mamda da bir miktar açıklamıştım; fakat bugün, bu 
konuyu benden çok daha iyi bilen bazı sayın Da
nışma Meclisi üyesi arkadaşlarımın yapmış oldukları 
konuşmalar, konunun önemi, boyutları geleceği ilgi
lendiren yönleri bakımından öyle sanırım ki, sayın 
Danışma Meclisi üyelerimiz üzerinde önemli etkiler 
uyandırmıştır. Dolayısıyla, neden uzun konuşacağı
mı, şöylece iki cümleyle izah etmek isterim. 

Evvela, Türkiye'de son üç yıllık dönemde malî 
sorunlar, ekonomik hayatımızda diğer sorunların önü
ne geçmiş, öncelik almış ve diğer sorunların çözüm
lenmesi paralelinde aynı olumlu yönde bir çözümlen
meye henüz kavuşturulamamıştır. Dolayısıyla, konu
nun birinci önemi ve üzerinde uzun uzun durulması 
ihtiyacı oradan doğmaktadır. 

îkincisi; huzurlarınızda 7129 sayılı Bankalar Ka
nunuyla ilgili değişiklik tasarısını ben savunmuştum 
ve Yüce Meclisiniz de o zamanlar bunları reddetmiş
ti. Dolayısıyla, bu değişiklik henüz yapılamadığı için, 
neden bu değişikliğin yapılması gereklidir; ama ne
den de sınırlı tutulması gereklidir; bunun bir daha 
vurgulanması gereğine inanıyorum. 

Üçüncü önemli husus ise; Türkiye bu son üç yıl
lık dönemde, Cumhuriyet Döneminin hiçbir döne
minde olmadığı genişlikte hareketli; yani dayanak 
noktaları da hareketlendirilmiş bir ekonomik sistem 
içerisinde meselelerini çözümlemeye çalışmaktadır. 
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Diğer bir ifadeyle, bir ülkede faizlerin sabit tutul
duğu, para kurlarının sabit tutulduğu, ekonomide fi
yat ve maliyetlerin kontrol altında ve sabit tutulduğu, 
sübvansiyon sistemlerinin yaygınlaştığı, müdahalenin 
geniş boyutlara ulaştığı bir ekonomiden; siz, fiyatla
rın serbest olduğu, para kurlarının günlük olarak tes
pit edildiği, faizlerinin serbest olduğu, sübvansiyon
ların asgarî düzeye indirildiği ve ekonominin müm
kün olduğu kadar serbest piyasa kurallarına göre ça
lışmasının kabul edildiği bir ortamda, ekonominin 
dengede tutulması ve istikrarın sağlanması, şüphesiz 
çok daha ince, çok daha etkin; müdahalenin ötesinde 
ekonomik kuralları da dikkate alan ve dayanağını 
oradan alan tedbirlere gerek duymaktadır. 

Dolayısıyla, burada tartışılan Yetki Kanunu Ta
sarısında aşırı müdahale endişesiyle getirilecek olan 
sistemlerin, Yetki Kanunu Tasarısı çerçevesinde çıka
rılacak olan kanun hükmünde kararnamelerin, hangi 
temel ekonomik kurallara uyacağının açıklıkla belir
tilmiş olmamasının da rolü büyüktür. Bu nedenledir 
ki, uzun uzadıya konuşmak ve açıklamak ihtiyacını 
duymaktayız. 

Bunları belirttikten sonra, bir yetki kanunu, özel
likle malî konulardaki yetki kanunları, acele, önem
li, belirli ve sınırlı düzenlemeleri bir an önce yap
mak için verilmesi gereken yetkilerdir. Tekrar ediyo
rum; acele olacak, önemli olacak, belirli olacak ve 
sınırlı olacak. Bu dört önemli şarttan ikisi; işin öne
mi, işin aceleciliği konusunda Sayın Meclisiniz ve biz
ler ikna olmuş durumdayız. Fakat, bu yetkilerin uy
gulanmasındaki belirlilik ve sınırlılık, konu ve kap
sam bakımından sınırlılık, tereddütlere halen yol aç
maktadır ve önerilerimiz bu yönde oluşacaktır. Do
layısıyla, Yüce Meclisinizin tartıştığı husus, yetkinin 
verilip verilmemesi değil, yetkinin belirli ve sınırlı 
olması; tekrar ediyorum, mümkün- olduğu kadar be
lirli ve sınırlı olmasıdır. Bu nedenle, benden bir önce 
konuşan arkadaşımızın istenildiği genişlikte yetki ver
me tekliflerine tabiîdir ki, katılmak mümkün değildir. 
Nitekim, sayın arkadaşımız da ve bazı diğer sayın 
üyelerimiz de, daha önce istenilen yetki kanunlarında 
bu yetkinin sınırlı tutulmasını, hatta hiç verilmeme
sini savunmuşlardır. Dolayısıyla, her verilen yetkinin 
alabildiğine verilmesi de, şüphesiz her zaman parla
mentoların yapabilecekleri ve yapmaları gereken bir 
husus değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Seçkin'in belirttikleri gibi, 
(Yerimde otururken de yanımdaki arkadaşa söyledim) 
sınırsız yetkilerin verilmesi, aslında bu yetkilerin ağır

lığı ve sorumluluğu altında hükümetlerin ezilmesi an
lamını da taşır. Dolayısıyla, burada da biz, yetkinin 
boyutlarını önceden belirlemek zorundayız. 

Değerli üyeler; 
Diğer önemli bir nokta; bunalımın aşırı boyut

lara ulaştığı, birikimlerin yoğunlaştığı dönemlerde yet
ki kanunları ile yani hükümet kararnameleri ile (Tek
rar ediyorum; yetki kanunu bir hükümet kararname-
sidir) ileriye dönük, ülkenin ekonomik ve malî ge
leceğini düzenleyen köklü ve yaygın düzenlemelere 
gitmek, ne teamüldendir, ne de mümkündür. Çünkü, 
yoğun bunalım ve problemlerin yoğunlaştığı acele 
karar verme dönemlerinde alınacak kararların reaksi-
yoner olmaması; alınacak kararların, kısa zaman içe
risinde alındığı için, yetersiz ve sadece o meselenin 
o günkü durumunu yansıtan kararlar olmaması 
mümkün değildir. 

Dolayısıyla, ekonomik bunalımın yaygınlaştığı 
dönemlerde, eğer meselenin önemi, aceleciliği dolayı
sıyla yetki isteniliyorsa, bu yetkilerle, evvela durumun 
kötüye gitmesini durduracak yetkiler; ondan sonra, 
bu tehlike giderildikten sonra sistemin yapısal ve ge
leceğe dönük değiştirilmesi düzenlenir ki, bu gibi dü
zenlemeler doğal olarak ve hukukî olarak parlamen
toların görevidir. Bu görevleri hükümetlerin üstlen
mesi, aslında bu genişlikte üstlenmesi doğru değil
dir. Dolayısıyla, bizden acele bir durum, önemli bir 
durum için malî müesseselere bazı yönlendirici, dü
zenleyici tedbirler getirilmesi için yetki istenmektedir. 
O halde bu yetkinin, en önemli ve öncelikli meseleler
de kötüye gidişi, tehlikeyi azaltıcı yöndekileri kulla
nılacaktır, yetki de o boyutlarda verilecektir; fakat 
Türk Malî sistemini ister ise; Sayın Komisyonumuzun 
çok daha akılcı bir yaklaşımla bu defa başlığı değiş
tirerek, Bankalar Kanunu, onunla ilgili diğer kanun
lar Merkez Bankası Kanunu ve Sermaye Piyasası Ka
nunu gibi para ve kredi meselelerine ilişkin sınırla
maların içinde dahi, bu yetkinin daha da sınırlı ol
ması gerçeği, ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkmak
tadır. 

Diğer önemli bir husus; dikkat ediniz, yetki ka
nunları ile yetki istenildiğinde, o yetki ile çözümlene
cek meselenin önem ve önceliği, acele oluşu dolayı
sıyla bu konuda hükümetlerin daha önceden alacak
ları tedbirleri enine boyuna oluşturmuş, uygulama
ları hazırlanmış ve yetkiyi alır almaz derhal hare
kete geçebilmeleri ve tutarlı tedbirler getirmeleri ge
reklidir. Bunun böyle yapılamadığım maalesef, «ban
kerler ile ilgili olarak verdiğimiz yetkilerde gördük, 
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Dolayısıyla, yetki tasarılarının verildiğinde, «biz dü- j 
sünelim, sonra tedbiri alalım.» şeklindeki bir mütalaa 
doğru olamaz; yetkinin kullanılma dönemleri, dü
şünme, araştırmaları dönemleri değildir. Meselelere 
teşhis konulmuş, tedbirleri kafada oluşturulmuş, belki i 
bakanlıklar düzeyinde açıklanmadan kâğıt üzerine dö
külmüş ve yetki alınır alınmaz uygulanacak kararlar 
şeklinde olmalıdır. Bu nedenle de, verilecek yetkilerde 
sürenin sınırlı tutulmasının mahzuru olmaması gerekir. 
Zira, önceden bu hazırl k yapılmamış ise, bu yetkiyi 
vermenin dahi zaten anlamı yoktur. j 

Yetki kanunları ile yapılan düzenlemelerin, özel
likle çok şikâyet konusu olan ve mevzuatın dağınık
lığından yakınılan malî sistemdeki yaratacağı diğer 
önemli bir etki, bu dağınıklığı enine boyuna I 
genişletmektir. Zira, yetki kanunlarının halk ara
sında yahutta genellikle söylenen diğer bir adı da 
«yama. kanunlarıdır». Zira bunlar, kararnamelerle 
çıkarılır, sonradan meclislerden geçmesi tabiî zorun
ludur. Geçer, geçmez; fakat onun mahzurlarını da 
özellikle malî sistemde anlatacağım; bu «yama sistemi» 
ile mevzuat büsbütün dağılmaktadır, dolayısıyla yetki 
kanunları ile bir mevzuatı derlemek, toplamak söz-
konusu olamamaktadır. Zaten bunu da iddia etmek, 
kanımızca doğru değildir. 

Diğer taraftan, malî konulardaki yetki kanunları
nın konu olarak, kapsam olarak, zaman olarak çok 
geniş tutulmasının diğer çok önemli bir mahzuru ise, 
bekleme, tereddüt ve kararsızlık dönemini yaygınlaş-
tırmasıdır. Zira, tasavvur ediniz ki, malî sistem gibi 
canlı, iç ve dış olaylara göre süratle değişebilen, de
ğişik kararlardan; siyasî kararlardan, sosyal kararlar
dan ve olaylardan etkilenen bir alanda bir sene sü
reyle veya altı ay süreyle nasıl bir karar çıkarılaca
ğını, ne yönde bir uygulamaya gidileceğini bilmeden 
beklemek veya çıkarılan her kanun hükmündeki ka
rarnamenin «Meclis tarafından değiştirilip, değiştirile
meyeceğini, ne zaman müzakere edilip, edilmeyeceği
ni, edilirse acaba kararname tasvip mi görecektir, 
yoksa değiştirilecek midir?..» şeklindeki endişeler sü- I 
rüp gidecektir. Bu endişe ortamında hangi yatırım
cının, hangi mevduat sahibinin normal yollarla yatı
rımlarını yapacağı ve tasarruflarını değerlendireceği 
düşünülebilir. Bu, tabiî endişe ve bekleme dönemini I 
uzatacak, dolayısıyla da ekonomi bundan zarar gö- I 
recektir. 

Bilindiği üzere, ekonomik ve malî hayat, vatan
daşı, en yakından ilgilendiren olaylardan ve faaliyet- j 
lerden birisidir. Dolayısıyla, malî sistemin düzenlen- I 
meşinde geniş tartışmalara, ilgililerin bu yöndeki gö- | 
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rüşlerinin alınmasına gerek vardır. Halbuki, sadece 
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenen husus
larda bu tartışmanın açılması doğal olarak ve eşyanın 
tabiatından mümkün değildir. Bu kararlar tartışmasız 
olarak sorumlular tarafından alınacaktır; şüphesiz 
daha sonra bu kararnamelerin Meclislerde görüşül
mesi sırasında gerekli tartışmalar yapılabilecektir; 
ama bildiğiniz üzere, yanlış alınan kararların düzel
tilmesi, bu kararların mevcut olmamasından çok da
ha tehlikelidir. 

Diğer önemli bir sorun da, Sayın Seçkin'in değin
dikleri gibi, «Mevduata güvence Verme» konusudur. 
Şüphesiz, tasarruf mevduatının güvence altında tu
tulması gereklidir; ama bu güvence, «Zayıf banka, 
kuvvetli banka yoktur, bütün bankalar birdir» dedik
ten sonra, aradan iki - üç ay geçmeden «Bazı ban
kalar zayıftır» diye eğer idarelerine el konulmuşsa, 
bir güven yerine, güvensizlik yaratması kaçınılmaz
dır. Dolayısıyla, «Ekonomik hayatta zayıf işletme, 
kuvvetli işletme yoktur, zayıf banka, kuvvetli banka 
yoktur» deyiminin anlamı bulunamaz. 

Gelelim mevduatın güvence altına alınmasına : 
Şüphesiz, mevduatın güvence altına alınması, ekono
minin ve tasarruf sahiplerinin büyük yararınadır ve 
güvence altına alınmalıdır; ama bu güvence altına 
alma sözde kalmamalıdır ve «Güvence altına alın
mıştır» sözünün yarattığı büyük sorumluluk ve bu
nun gerektirdiği büyük malî yük önceden hesaplan
mış, bulunmuş ve ayrılmış olmalıdır. Nitekim, bugün 
dört - beş banka hâlâ tasfiye halindedir ve o banka
lar da bugünkü mevcut mevzuata uygun olarak tas
fiyeye girmişlerdir; ama oradaki mevduat sahipleri 
hâlâ alacaklarını beklemektedirler. Dolayısıyla bu iki
si arasında; sözle, fiiliyat arasındaki ilişkinin kurula
cağına dair burada verilen teminatları memnuniyetle 
karşılıyor; fakat bunların doğurduğu sorumluluğun 
bilincinin gerektiği şekilde kabulünü rica ediyoruz. 

Değerli üyeler; 
Türkiye'de tasarruf edilip de, bankalar veyahutta 

diğer yollarla ekonomiye aktarılan kredi olarak kul
lanılabilecek fonların % 70 - 75'i Türkiye'de Devle
tin elinden geçmektedir. Diğer bir deyişle, para ve 
kredi piyasalarına % 70 - 75 Devlet hâkimdir. Bu 
hâkimiyet son yıllarda daha da yoğunlaşmıştır ve son 
operasyonlardan sonra büsbütün artmıştır. Gerek Hü
kümetin ve gerekse Merkez Bankasının elinde, ban
kaları yönlendirici, tahmin ettiğimizden fazla, bize 
bildirilenden daha geniş yetkiler mevcuttur. O halde 
kredi, para kredi piyasasının % 75'ine hâkini ve bü-
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yük yetkilere sahip olan bir teşkilatın ayrıca yetki ka
nunu istemesi, ancak bu yetkilerin çok sınırlı, belirli 
hallere inhisar etmesiyle tutarlı olabilecektir; onun 
dışında, yetki ve sorumluluklarının kullanılamadığı 
anlamı, dolayısıyla «Mevzuat yetersiz olduğu için biz 
bunu yapamadık» paravanasının arkasına saklanma 
gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Bunu kabul etmi
yoruz; nitekim mevcut yetkilerle gerekli müdahaleler 
yapılmıştır. 

Sizlerin de çok iyi bildiği üzere, şu son üç yılda 
tasarruf sahiplerinin; yani halkımızın tercihleri üç -
dört defa yön değiştirmiştir. Halkımız evela tasarruf
larında, eski dönemin sabit faizlerinin yarattığı reel 
kayıplar karşısında redaksiyon olarak bankerlere koş
muştur; bankerler batmıştır. Bankerlerden bu sefer 
bankalara dönmüştür, bankalardan bu sefer Devlet 
bankalarına doğru yönelmiştir. Daha sonra, tahvil 
piyasasına doğru koşmuştur. Şimdi hisse senetleri pi
yasasına doğru yönelmektedir. Zira, 1974 yılından 
beri ilk defa hisse senetleri fiyatları yükselmeye; de
vamlı yükselmeye başlamıştır. Dört - beş defa tercih 
değiştirmenin; bu defa yaratılan bu Yetki Kanunu 
ile düzenlemeler ve müdahalelerle yeniden bir yön 
değiştirmesi ve eskiden olduğu gibi, yine altın ve arsa 
gibi spekülatif alanlara kayması ihtimali büyüktür. 
Bir defa oralara kaydıktan sonra, oralardan parayı 
geri çıkarıp ekonomiye aktarmanın, Türkiye'nin kaç 
yılına mal olduğunu Sayın Meclis üyeleri benden da
ha iyi bilmektedirler. 

Bütün bu nedenlerle, eğer bu yetki verilecekse, ki 
bu yetkinin verilmemesini arzu eden veya savunan 
arkadaşımız olmamıştır, bu yetkiyi verelim; fakat bu 
yetkiyi, önem ve önceliği belli olan sınırlı bazı mese
leleri çözümlemek için verelim ve bu suretle de yet
kinin mutlaka kullanılabileceğini ve etkin olacağını 
önceden bilmiş olalım. 

Nitekim, huzurunuza getirilen Bankalar Kanunu 
ile ilgili değişiklik dört nokta etrafında toplanıyordu. 
Bunlardan birincisi, yeminli murakıpların kontrol 
yetkilerini artırmak; artırılsın. Mevduatın tanımı ve 
güvence altına alınması; yapılsın. Bankaların serma-
yeleriyle mevduatları arasındaki ilişkinin güvenceye 
kavuşturulması, daha sağlıklı olması düzenlensin. 
Onun dışında, bazı düzenleyici, yani şu anda tıkanık
lık görülen noktalara ilişkin maddeler gösterilerek 
teklifler getirilsin, o tekliflerle ilgili yetkileri verelim. 
Bunlarla ilgili olarak da Merkez Bankası Kanunun
da, zaten Komisyonda dinlediğim kadarıyla, dört -
beş maddeye ilişkin yetki istenilmektedir; onları da 
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verelim ve diğer kanunlarda da «Şu konuda şurayı 
düzenleyeceğiz, şu konuda burayı düzenleyeceğiz» 
denilsin; düzenlemenin ayrıntılarının burada açıkla
masını tabiî istemiyoruz yetkiyi o şekilde verelim ve 
Komisyonun teklif ettiği zaman sınırlaması içerisinde 
verelim. 

Oylarınızın bu hususta tecelli edeceğini ümit ede
rek, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Sayın üyeler, Türk Malî Sisteminin Yeniden Dü
zenlenmesi Hakkındaki Yetki, Kanunu Tasarısı üze
rinde söz alan beş arkadaşımız konuşmalarını tamam
lamış bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen
dim?.. Buyurunuz. 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMt 
SABUNCU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; 

Konuşmama başlamadan önce Yüce Meclisi, ba
zı arkadaşlarımızın «Danışman veya danışılan mercii» 
olarak mütalaa ettikleri ve fakat Anayasamızın Baş
langıç kısmında ve bütün ilgili maddelerinde görül
düğü üzere, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan 
üyelerden müteşekkil Danışma Meclisimizi saygılarım
la selamlarım. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Geçen hafta sonunda yaptığımız iki Birleşimde, 

sayın Genel Kurulumuzun talimatları, emirleri, kıs
mî yetki verme şeklinde tecelli ettiğinden, Yüce He
yetinizin emirlerine uyarak, görüşleri doğrultusunda, 
Hükümete kısmî yetki verme inancı ve Komisyonu
muzun da kanaatinin böyle olması nedeniyle, kısmî 
yetki düzenleme, tedvin etme amacına yönelik bir 
Yetki Kanunu Tasarısı getirme düşüncesine ulaştık. 

Tabiî, yine bir sayın üyemizin ortaya koydukları 
şekilde, geçen Birleşimde Genel Kurulun temayülünün, 
yetki vermeme değil, kısmî yetki verme şeklinde be
lirmesi sebebiyle, zaten Komisyonumuzun da bu ka
dar geniş çaplı yetkiden yana olmadığını ortaya koya
rak, Komisyon Başkanı olarak bendeniz huzurunuz
da, Tasarının Komisyonumuzda tekrar müzakere edil
mek üzere, Sayın Hükümet Temsilcisinden belirli şart
larla, öngördüğümüz hususlar konusunda bize Komis
yonumuzda Tasarının müzakereleri sırasında, aynı 
tasarıların müzakereleri sırasında yardım konusunda 
görüş almak kaydıyla geri çekebileceğimizi söylemiş
tik. Tabiî, Komisyon Temsilcisi olarak bendeniz bu 
açıklamayı yaptıktan sonra, çok değerli üyelerimizin 
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de oylarının bu şekilde tecelli edeceği kesindi. O ba
kımdan, ancak meydan mitinglerinde kullanılabilecek 
kelimelerle «Hezimet» olarak nitelendirmeyi kesin ola
rak kabul etmediğimizi arz etmek istiyorum. 

• Sayın üyeler; 
Huzurunuzu bu defa, geneli üzerinde yapılan ko

nuşmalarda fazla işgal etmek istemiyorum; ancak 
maddeler bazında tekrar huzurunuzda olup gerekli 
düzenlemelerin gerektiğinde yapılabilmesi açısından 
direktiflerinizi alabilmek bakımından, tekrar konuj-
ma imkânını bulacağım için, madde teferruatına gir
meden, Komisyonumuzun ikinci müzakerelerinde ne 
düşünüldü ve arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusun
da ne düşünüyoruz; bunu arz edecek ve konuşmama 
son vereceğim. 

Sayın üyeler; 
345'e 1 inci ek olarak sıra sayısı almış olan bu 

yeni düzenlememiz, arz ettiğim gibi ve Raporumuzda 
da belirtildiği gibi, Genel Kurulumuzun beliren ve 
son konuşmada arz ettiğim şekilde ortaya çıkan te
mayülü karşısında, kısmî yetki verme şeklinde te
celli etmiş, Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlen
mesi Hakkında Yetki Kanun Tasarısı başlığı da; kap
samının daraltılması, sürenin kısaltılması şeklindeki 
kararlardan sonra, bu yeni madde bazındaki düzen
lemelere ve belki de gerekli açıklık, berraklık ve ıs
rar sözkonusu olmamış olsaydı, birinci defa verme 
imkânına kavuşacağımız yetki düşüncesine uygun 
olarak, malî sistemin tümünü kapsayacak şekilde de
ğil, «Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzen
lenmesi» şeklinde bir başlıkla huzurunuza gelmiş du
rumdadır. 

Sayın üyelerimizin görüşlerine cevap vermeden 
önce, ne düşündük, kısaca onu arz etmek istiyorum. 

Daha önce ret raporumuz üzerinde yaptığım ko
nuşmada da arz ettiğim gibi, finansal kuruluşlarda, 
daha doğrusu para ve sermaye piyasasındaki bu
günkü bunalım ya da (arkadaşların deyimlerini kul
landım belki) bugünkü durum, yüksek kaynak mali
yeti ve nakit sıkıntısının yarattığı bir sonuçtur. O ne
denle de bendeniz, geçen konuşmada, 24 Ocak Karar
larının alınışından itibaren konuları getirdim, son bir 
yıl veya en azından altı ay önce 24 Ocak Kararları
nın, (Sayın Seçkin'in de buyurdukları şekilde) tedbir
ler manzumesinde gereken değişikliklerin şok etkisi 
yapabilecek olan ve talep enflasyonuna yönelmiş olan 
tedbirlerin üretim yönünde kaydı rılmaması sonucu 
olarak doğan bir nakit sıkıntısından veya bu politi
kanın bugünkü şartlara uydurulması gerektiğinden 

bahsetmiştim ve bugünkü finansal kuruluşlarda olan 
durumun da, bu düzenlememenin, bu yeni tedbir
leri getirmemenin sonucunda doğduğunu, esasında 
önemli olan problemin de bu olduğunu, yasadaki ba
zı eksiklerin ki, var ise, var olduğuna kani olduğu
muzu o zaman da arz etmiştim, bu sorunların yanın
da ikinci planda kalabileceğini ortaya koymuştum. 

Komisyonumuz Tasarının ikinci defa müzakere
sinde getirilmek istenen değişiklikler konusunda mad
de bazında Hükümetle görüş teatisinde bulunduktan 
başka, yüksek kaynak maliyeti ve nakit sıkıntısının 
yarattığı sorunların giderilmesinin asıl olduğu düşün
cesini de sık sık ortaya koymuştur. 

Tabiî bu arada uygulamacılara düşen, ilgili ve yet
kili makamlara düşen denetleme ve yönlendirme gö
revinin de bihakkın yerine getirilmesi temennisi içe
risinde olmuştur. Bu düşünce ve temennilerden hare
ket eden Komisyonumuz sürede sınırlı, kapsamda sı
nırlı bir tedvin tarzını huzurunuza getirmeyi, bir 
metni huzurunuza getirmeyi uygun bulmuştur. 

Bu arada yine temenni mahiyetinde ve genelde 
açıklamayı uygun bulduğumuz bazı hususlar da var, 
bunları da son derece kısa ve az sayıda önemlilerini 
arz etmek istiyorum : 

Esasında malî konularda müzakereler, demeçler, 
ortaya konulan düşünceler çok hassas olan bu piya
sada tedirginlik yapabilecek niteliktedir. O bakımdan, 
çok dikkat etmemiz gerekli olan hususlardan birisi 
budur. Bu konuda sayın yetkililere, Sayın Yasama Or
ganına ve Sayın Basına da önemli görevler ve sorum
luluklar düşmektedir. 

Mevduat sigortasının fondan misal getirilerek ne 
sağlayacağı konusunda bizim biraz daha müspet dü
şüncemiz var. Esasında mevduatın garantiye alınması 
veya güven sağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi 
diye bir şeyi ortaya koymak kesinlikle hatadır. Mev
duat bugün belli nakit sıkıntısı ve yüksek maliyet so
runu karşısında belki güç duruma düşmüş olan ban
kalarımızın güveni altındadır. Eğer mevduatı güven 
altına alacağız diye bir demeç, bir bilgi, bir görüş or
taya konulacak olursa bunun neticesi hakikaten va
himdir. Bu şekilde ciddî sonuçlar ve sorunlar yara
tacak görüşlerden kesinlikle kaçınmak istiyorum ve 
huzurunuzda belki de kamuoyuna arz ediyorum, mev
duat güven altındadır, hangi bankada olursa olsun 
mevduatlar tamamiyle sağlıklı bir şekilde üretime ve 
yatırıma kanalize edilmek üzere güven altında tutul
maktadır. 

Fonların plan hedeflerine uygun olarak selektif 
kredi politikasıyla sektör seçerek, plan hedeflerine 
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uygun yöre ve sektörü belirleyerek kullandırılmaları 
da esastır. Çarpık büyümeyi yaratmamak için, uygun 
büyümeyi, planlı ekonominin kurallarına uygun bü
yümeyi yaratabilmek için de, fonların mutlaka üre
time, sektör ve mahal seleksiyonuna tabi tutularak 
kaydırılmasında fayda mülahaza etmekteyiz. 

Sayın üyeler; 
Dünyanın her yerinde fonların yaratılması ve kul

landırılması kesin ve temel prensiplere bağlanmıştır, 
bu prensipler ekonominin aynı zamanda amacıdır. O 
bakımdan, biz bugünkü düzenin en iyi noktaya vara
bilmesi ve yönetimin ve Yüce Milletimizin benimse
diği karma ekonomi sisteminin başarıya ulaşabilmesi 
açısından mutlaka finans sorununun, kredi kullanma, 
yabancı kaynak sorununun en iyi şekilde düzenlenme
sinden yana olduğumuzu da arz etmek isteriz. 

Ekonominin ihtiyacı olan yabancı kaynak, yani 
kredinin toplam miktarı finans ihtiyacını sağlayacak 
ölçüde tespit edilmeli ve kullanıma amade tutulmalı
dır. Nakit sorunu özel sektörü de sardığı takdirde ki, 
Öyledir, mevzuatta yapılacak değişikliklerle çok olum
lu sonuçlara varılabilmesi korkarım ki mümkün ol
mayacaktır. O bakımdan, kredilendirmede yöneticile
re, banka yöneticilerine düşen en önemli görev uy
gun miktarda krediyi, düşük veya fazla değil, düşük 
kredi geri dönmez, fazla kredi de istismar edilir baş
ka yerlerde kullanılır, uygun miktarda krediyi en uy
gun zamanda ve en ucuz maliyetle kullandırmak esas
tır. 

Sayın üyeler; 
Kesinlikle miktarda aşırılık, sürede sonsuzluk uy

gun kredi tabirinin dışında kalır. O bakımdan, uygun 
kredinin en az formalite ile en ucuz şekilde ve en uy
gun zamanda kullanılmasına tüm yöneticiler, tüm so
rumlular olarak çaba göstermek zorundayız, aksi 
takdirde böyle durumlarla sık sık karşılaşma duru
mumuz sözkonusu olacaktır. 

Sayın üyelerimizin görüşlerine geldiğimde arz ede
ceğim veçhile, biz de Komisyon olarak ortaya koya
bildiğimiz şekilde Bankalar Kanunu ile ilgili olarak 
da birden sonuna kadar, ya da A'dan Z'ye kadar yet
ki vermekten yana olmadığımızı arz ettik ve bizim 
korkumuz şudur; gelinen kritik durumun heyecanı
na kapılarak veya ret raporumuzda da belirttiğimiz 
gibi oturmuşluk durumunun teşekkülünden önce bu
günkü gelişen ekonomik durum karşısında çok köklü 
ve bugün yapılmaması gerekli olan tedbirlere de yö
nelecek olursak, sabit verilerden hareket etmemek, ya 
da gerçekçi verilerden, geçerli verilerden hareket et-
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memek şeklinde bir düzenlemeye gitme durumunda 
kalırız ki, bunu Komisyonun ikinci müzakereleri sı
rasında Sayın Hükümet Temsilcilerine düşünce olarak 
intikal ettirmek imkânını bulduk. Özellikle Bankalar 
Kanununda yapılacak değişikliklerin bugünkü anın 
verdiği heyecan içerisinde fazla kapsamlı ve çok kök
lü, bugünün gerektirmediği noktalan da kapsayacak 
şekilde yapılmamasının esas olduğunu, köklü tedbir
lerin ise sonraya, yani oturmuşluk durumunun teşek
külünden sonraya bırakılmasının uygun olacağını be
lirttik. 

Ancak, neden madde belirtmedik, sayın üyelerin 
konuşmalarına geldiğimde arz edeceğim, ancak bu
rada da kısaca belirtmek istiyorum; bugün bir durum
la karşı karşıyayız, Komisyonda müzakereler sıra
sında iki görüş belirli, bazı arkadaşlarımız maddeleş-
tirelim şeklinde bir düşünceye ulaştılar; fakat sonra 
oybirliği ile verdiğimiz bir karar vardır ki, o karar 
da şudur; Hükümet bizden yetki istemektedir. Bugün
kü durumdan kurtulmak veya bugünkü duruma çare 
bulmak için de yetki istemektedir, hangi maddelerde 
tedvine giderek, kanun hükmünde kararname çıkara
rak bu maddelerde yapılacak değişiklikle bu durum
dan kurtulunacağı konusunu ancak Hükümet bilecek
tir. Bankalar Kanunu ile ilgili olarak biz üstelik üç 
ay da olsa süreli bir yetki vermekteyiz. Bugünün şart
larında tedvin edilmesi gerekli olan, düzeltilmesi, de
ğiştirilmesi, kaldırılması gerekli olan bir madde gele
cekte değişik bir madde ile de birlikte mütalaa edile-
biljr, ya da gelecekte bugün düşünülmeyen bir mad
de üzerinde de tasarrufta bulunma gereği duyulabilir. 

Bu bakımdan, biz temenni mahiyetinde, görüş ola
rak, Komisyonumuzun görüşü olarak Hükümete be
lirttik ki, oturmuşluk düzeninin hâkimiyetinden önce, 
bugünkü durumun heyecanı içerisinde A'dan Z'ye ka
dar değişiklik yapmayın, yapılmaması uygundur. Ne 
gerekiyorsa bu durumdan kurtulmak için veya şu an
da gerekli olan, para - kredi piyasasının gerektirdiği 
düzenlemeler neyse onları yapın şeklinde bir görüşü
müzü intikal ettirme durumunda olduk. 

Bizim esasında varıp gelinen bu durum karşısın
da en fazla korktuğumuz husus da< aşırı müdahale
ciliğe, bir tarafta liberasyonu uygulayalım derken, bir 
tarafta faiz liberasyonuna gidelim derken, bir tarafta 
faiz liberasyonunu savunurken aşırı derecede devlet 
müdahaleciliğine bankacılık piyasasını oturtan dü
zenlemelerden yana olmadığımız konusuydu. Tabiî bu 
arada şöyle bir durumla karşılaşmak veya benzetme 
yapmak imkânı olur; bankaları tamamıyla devletin 
kontrolüne alacaksınız, düşünüldüğü ya da basına 
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aksettiği kadarıyla banka genel müdürleri de dahil J 
olmak üzere getirilebilecek değişikliklerde deneticile
rini, genel müdürlerini Maliye Bakanlığının kontrolü
ne vereceksiniz, ondan sonra da liberasyon usulünü 
sonuçta ürünü olan bankacılığın mevduatta ve kaynak 
kullanımında önplana alacaksınız. 

Bu tabiî biraz bize aşırı müdahaleciliği engelleme 
açısından ortaya konulması gerekli olan, ortaya ko
nulması gereken bir düşünce olarak geldi ve bunu da 
Hükümet temsilcilerine Komisyon müzakerelerimiz 
sırasında arz ettik. Ancak, tabiî biz Komisyon ola
rak daha önceki raporumuzda, ret raporumuzdaki gö
rüşlerimizi beyan eden Komisyon olarak, sonra Sayın 
Genel Kuruldan aldığımız talimat üzerine yeniden gö
rüşen bir Komisyon olarak gerekli değişikliklere ama
de olduğumuzu da, Sayın Genel Kurulumuzun değerli 
düşüncelerinde doğan değişikliklere de amade oldu
ğumuzu veya görüşmeye, müzakereye amade olduğu
muzu arz etmeyi bir görev sayıyorum. 

Getirilen değişikliklerin karma ekonomi sisteminin I 
kurullarına ters düşen ve serbest piyasa modelini ze
deleyici nitelikte olmamaları konusu da esastır. Ke
sinlikle liberalizm, Adam Smith devrinin liberalizmi 
değil, devlet müdahaleciliği bugün her yerde vardır. 
Ancak bugünkü benimsediğimiz karma ekonomi sis
teminin, planlı ekonomi sisteminin gereği olan bazı 
kuralları veya kurumları ayaklar altına alacak dü
zenlemeleri yapabilme imkânının da Tasarıdan doğa- I 
cak bir imkâna bırakılmaması da esastır. O bakım
dan biz bugünkü ekonomik düzenimizi, siyasal ya
pımızı muhafaza edecek bir düzenlemeden yana ol
duğumuzu, aykırı bir düzenlemenin yanında olma
dığımızı da arz etmiştik. 

Sayın üyeler; 
Sayın üyelerin ve değerli konuşmacıların konuş

malarına geçmeden önce Tasarıdan ve raporumuz
dan çok kısa olarak genel mahiyette bilgi arz etmek 
istiyorum. i 

Arz ettiğim gibi «Türk malî sisteminin yeniden dü
zenlenmesi hakkında» tabirini «Para ve sermaye pi
yasalarının yeniden düzenlenmesi hakkında» şeklin
de, yani malî sistemin tümünü kapsayacak deyim 
yerine, para ve sermaye piyasalarında somutlaşan bir 
deyimi koymayı uygun bulduk. 

Amaç zaten Hükümet Tasarısında da para ve ser
maye piyasalarının güven ve istikrar içinde ve sos
yal ihtiyaçlara uygun olarak çalışmasını sağlayacak 
düzenlemelerin yapılması idi. Biz bunu başlığımıza ve 
getirdiğimiz tedvine uygun bulduğumuz için aynen ka
bul ettik. I 

31 . 3 5 1983 O : 1 

Kapsam konusunda Türk Malî Sisteminin Yeniden 
Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanun Tasarısının 
2 nci maddesinde dokuz şıktan, bentten oluşan yetki 
istenmişti. Yani Hükümet getirdiği, sunduğu tasarıyla 
Bankalar Kanununda, Ödünç Para Verme İşleri Ka
nununda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununda, diğer bankaların kuruluş kanununda, Ser
maye Piyasası Kanununda, Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsası Kanununda, Türk Ticaret Kanunu
nun çeklerle ilgili bölümünde ve ilgili gördüğünde di
ğer bölümlerde, ek ve değişikliklerde yetki istiyordu. 
Biz bu yetkiyi şöyle daralttık : 

Daha önce Bankalar Kanunuyla ilgili görüşleri
mizde arz ettiğimiz gibi bugünün gerekli kıldığı bu
günkü durumdan çıkabilmek açısından gerekli görü
len noktalarda Bankalar Kanununda düzenleme ya
pın. Bu yaptığınız düzenlemelerin izdüşümleri olan 
hükümlerinde olmak üzere, olmak kayıt ve şartıyla 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda, di
ğer bankaların kuruluş kanunlarında ve Ödünç Pa
ra Verme İşleri Kanununda düzenleme yapabilirsi
niz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ka
nununu A'dan Z'ye kadar değiştiremezsiniz. Belki bu 
düşünülüyordu; belki de düşünülmüyordu; fakat bu 
şekildeki bir tedvin tarzından yanlış yorumlara sebe
biyet vermemesi açısından kaçınarak Bankalar Ka
nununda getirilecek değişikliklerin gerekli kıldığı deği
şiklikleri yapma yetkisi verdik. 

Mesela, bizim Komisyondaki müzakerelerimiz sı
rasında ortaya konulduğu şekilde bugün de uygulan
dığı gibi faiz liberasyonu meselesi Bankalar Kanunu
nun ilgili 40 inci maddesinde diyelim geçmektedir. Bu 
faiz liberasyonuyla ilgili bir durum bugün için söz-
konusu olduğuna göre bundan Bakanlar Kuruluna is
terse faiz liberasyonuna gitmesi, isterse Bakanlar Ku
rulu tarafından faizleri tespit etmesi gibi hususlar 
tedvin edileceğine göre veya edilmek istendiğine gö
re, biz dedik ki, bu konuda bir tedvin getirirseniz 
ancak Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesin
de buna paralel hükmü değiştirebilirsiniz. 

Bunun gibi ikinci bölümde de, biz sermaye piyasa
sının işlerlik kazanabilmesi için gerekli olan borsala
rın teşekkülü bakımından 1929 yılında çıkmış olan 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunun
da değişiklik yapabilirsiniz; bununla ilgili olarak Ser
maye Piyasası Kanununda değişiklik yapabilirsiniz de
dik ve dolayısıyla çeklerle ilgili bölümü itibariyle ol
sun, diğer bütün konularla ilgili olsun biz Türk Ti
caret Kanunuyla ilgili konuyu da Tasarı metninden 
çıkardık. 
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Butta bağlı olarak da Tasarının ilkelerle ilgili 2 
nci maddesini, Bankalar Kanununda getirdiğimiz da
raltıcı düşünceler, süre konusunda getirdiğimiz da
raltıcı düşünceler veya diğer kanunlardaki daraltıcı 
düşüncelerimiz muvacehesinde birinci bendi aynen tu
tarak ikinci bentten «Bankacılık sistemini yeniden dü
zenleyip teşkilatlandırarak» ibaresini, üçüncü bentten 
«Mevcut düzenlemeleri ıslah ederek» ibaresini, dördün
cü bendi de tamamıyla çıkararak huzurunuza yeni bir 
3 üncü madde getirdik. 

Sayın üyeler; 

4 üncü maddede Hükümet, Bankalar Kanunuy
la ilgili bir taslak üzerinde, müzakereye sunulacak, su
nulabilecek, Komisyonumuz müzakerelerine konu ola
bilecek bir taslak üzerinde bir hazırlık içerisinde ol
duğunu beyan etti. Biz de bunun üzerine şu temenni 
içerisinde olduk : 

Bankalar Kanunu, birden fazla kanun hükmünde 
kararname ile değiştirilmemesi gereken bir kanundur. 
Mademki böyle bir değişiklik düşüncesi, bu, şu an
da bir değişiklik düşüncesinden neşet eden bir tasla
ğınız var, hazırlık durumundasınız; o zaman üç ay 
içerisinde en geç bu taslağı kanun hükmünde karar
name şeklinde tedvin edebilirsiniz. Sermaye piyâsasıy-
la ilgili olarak da borsaların kurulması bakımından 
tam teşekkül etmiş bir düşünce ve kesinleşmiş bir gö
rüş sözkonusu olmadığından sermaye piyasası ile ilgili 
konuda da, borsaların teşekkülü ve sermaye piyasası
nın işlerlik kazanması konusunda da altı aylık bir 
süre vermeyi uygun bulduk. Ancak tekrar Komisyo
numuzun görüşlerini arz etmek istiyorum. Bankalar 
Kanunuyla ilgili olarak yapılacak düzenlemelerin tek 
düzenleme olması herhalde uygun olacaktır. Çünkü 
elimizde bulunan ve ekonomiye yön veren en önemli 
kuruluşlar olarak bankaların kanun hükmünde ka
rarnamelerle değişikliğe sık sık tabi tutulmaları veya 
birden fazla tutulmaları bazı sakıncalı görüşlere yol 
açabilecektir. 

Sayın Hamitoğulları'nın belirttiği şekilde Tasarı
nın gerekçesini sayın üyelerin görüşlerine mümkün ol
duğu derecede objektif olarak sunarak bu şekildeki 
açıklamalarımızın da Meclis tutanaklarında yer al
ması kaydıyla meselenin tedvin tarzında veya ileriki 
düşüncelerde bağlayıcı bir unsur olabileceği düşün
cesiyle huzurunuzda bir açıklama yapma düşüncesi
ne girdik. 

Ben, müsaade edilirse daha önce gündem dışı ko
nuşmalarımda ve Bankalar Kanunu (Geçen dönemde 
görüştüğümüz Bankalar Kanunu) konusunda ve da
ha önceki, bundan önceki Raporumuzda faizlerle, 
para ve kredi politikasıyla ilgili görüşlerimi arz et
tiğimden o konulara, sayın üyelerin görüşlerine de
ğer vererek katılmak istemiyorum; ancak genel ola
rak sayın üyelerin yaptığı konuşmalara temelde ka
tıldığımızı arz etmek istiyorum. 

Tabiî ki, mevduata güvence getirirken mudileri 
müstefit etme düşüncesi, fevkalade fazla tatmin et
me düşüncesi varken diğer kanadı da düşünmek, (Sa
yın AkyoFun da buyurduğu gibi) kredi mekanizması
nın iyi işlerliğini sağlamak da esastır. Bugün üzüle
rek belirtmek gerekir ki, hakikaten bankacılık piya
sasında istenmeyen bazı uygulamalar da yapılmaktadır. 
Bu konuda Sayın Bakanlığın gerekli duyarlığı gös
termesi temennisi içerisindeyiz. 

Sayın Genç, daha önce belirttiğim görüşlerine ila
ve olarak yine güven meselesine konuyu getirdiler. 
Ben geçen defa güven meselesiyle konunun ilgili ol
madığı düşüncesiyle görüşümü arz etmiştim; yeniden 
getirmek istemiyorum. 

Sayın Aşkın, «Acele, sınırlı, belirli, önemli konular
da yetki verilir» buyurdular. 

Biz de buna inanıyoruz; o bakımdan da diyoruz 
ki, acele noktada, önemli konularda ve sınırlı ve be
lirli olarak yetkiyi vermek istedik. Sayın Genel Ku
rulun da en iyi şekilde düzenleyerek neticeye vara
bileceği kanısındayız. Değerli görüşleriyle bize yön 
vereceği, değerli görüşleriyle Tasarıyı en ideal şekle 
sokabileceği gibi, bizim Tasarıyı da kabul buyura-
bileceği görüşündeyiz. En ideal kararın buradan çı
kacağı kanısıyla daha önce arz ettiğim gibi, yüksek 
kaynak maliyeti ve nakit sıkıntısının yarattığı sorun
ların giderilmesinin asıl olduğu düşüncesiyle ve de
netleme ve yönlendirme görevinin bihakkın yerine ge
tirilmesi temennisiyle Komisyonumuzun Tasarıda ge
rekli düzenlemeleri daraltmaları, yaptığı inancı içeri
sinde olduğumuzu belirtir, Yüce Genel Kurula saygı
larımızı tekraren arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Huzurunuzda Banka ve Sermaye Piyasası Konu
larını Tanzim Eden Kanunlarda Değişiklikler Yapmak 
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Üzere Hükümete Yetki Verilmesi Konusundaki Tasa
rıyı ikinci defa müzakere için söz almış bulunuyorum. 

Değerli üyeler; 
Bundan önceki birleşimde Sayın Kırcalı «Hukuk 

alanında, Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku alanında 
Hükümete yetki devri vermenin genellikle temelinde 
malî konularda, ,malî politikalarda yetki verilmesi» 
şeklinde anlaşıldığı hususuna büyük bir açıklık getir
diler. Çünkü, bunlarda acele tedbir alınması, önce
den müzakere edilmesinin piyasada yaratacağı teşeb
büs dolayısıyla Hükümete bu şekilde yetki devri ve
rilmesini hukukçular tecviz etmişlerdir; alimler bunu 
hukuk kitaplarına koymuşlardır bilahara da bu hü
kümler anayasalarda yer almıştır. 

Müzakere ettiğimiz bankalar konusu o derece 
önemli bir konudur ki, bu konu bütün teferruatıyla 
herhangi bir meclisin komisyonu da dahil, müzakere 
edilmeye müsait değildir. Size şunu temin etmek isti
yorum ki; bugün Bankalar Kanununun bütün husus
ları burada müzakere edilme imkânı bulunsa, Türk 
ekonomisinde büyük bir karışıklık doğar. Bu sebep
le, burada önceden tanzim edilir, «Vekaleti sabıka ica
zeti lahika hükmündedir» esasına dayanan, hukuk 
kaidesine dayanan bir şeyle tanzimin ertesi günü de 
Yüce Meclisin huzuruna gelinir. Bunun tabiî yolu gi
bi geliyor; ancak Danışma Meclisi bundan önceki 
yetki kanunlarında, yetki verdiği hususlarda gerçek
ten hukukun genel kaidelerine uymayan bazı yetki
ler vermiştir ve o endişedir ki, Danışma Meclisini, 
gerçekten yetki verilmesi lazım gelen bu hususta çok 
titiz davranmak durumuna sokmuştur. Hiçbir dünya 
devletinde «Bakanlıkların ve taşra teşkilatının yeni
den kurulması için hükümete yetki verdim» diye bir 
kanun görülmemiştir, yoktur; ama sizin Meclisiniz bu
nu hem de kısa bir müzakereden sonra vermiştir ve 
görülmüştür ki, herhangi bir hazırlık da yoktur ve 
hâlâ da huzurunuza bir kararname çıkarıp, tanzim 
edipte gelemedik; ama şimdi burada Sayın Meclis 
üyesi diyor ki; «Bu hazırlıklar tamam olmalıdır ve 
bir defada kullanılmalıdır; Meclise gelinmelidir.» Şim
di tam o safhadayız ve Yüce Komisyonunuza da bü
tün teferruatıyla düşüncelerimizi arz ettik ve onlar da 
bütün düşüncelerimizi dinledikten sonra Bankalar Ka
nununun şu maddesini, bu maddesini tanzim etme ye
rine, «Bankalar Kanununu bir metin halinde çıkarın 
ve bu sebeple de müddeti üç ay tutuyoruz.» Üç ayı 
da indirselerdi; ona da razıydım ama bir defada Yü
ce Komisyona da ifade ettim; tanzimi yapıp Meclise 
geleceğim. Mesele bundan ibarettir; ama «Hangi mad
delerini derseniz?..» Bunun burada müzakere edilme-
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sinde ülke için bir çıkar görmüyorum; ama Komis
yonda bu 25 - 30ı maddenin hepsini izah ettik ve Ko
misyon üyelerinin, Meclis üyelerinin; Komisyon üyesi 
olmayan Sayın Aşkın, Sayın Akyol, hepsi teşrif et
tiler; dört gün boyunca hepsi hakkında izahat ver
dik, müzakere ettik ve dinledik. Yalnız, bütün Türk 
kamuoyunun Yüce Meclisle beraber şunu bilmesini 
istiyorum ki; bu tanzim içerisinde bankaların mülki
yetinde en küçük değişiklik yapacak bir tasarrufta 
bulunulmayacaktır. Yani, bunun böyle açıkça bilin
mesi lazımdır. 

Biz, Devlet olarak, Devletin yapması lazım gelen 
görevleri kullanmak için yapıyoruz. Yani, Devlet ban
kacılıkta neler yapmaya muktedirse, neler yapması 
lazım geliyorsa onu yapmaktan ibarettir bizim yapa
cağımız şeyler. Yoksa, devletçilikle, banka sermayesiy
le falan ilişkisi yoktur yapacağımız işlerin. Yani, bu
nun bu şekilde açıklıkla bilinmesi lazım gelir. 

Devlet ne yapar?.. Bakarsınız banka kesiminde, 
bankadaki bütün özvarlık banka mükellefiyetlerinin 
yüzde birine düşmüş; bunda bir anormallik vardır. 
Demek ki, bankanın özvarlığını artıracak, (Ki, ka
mu bankası olsun özel banka olsun hepsinde mükel
lefiyetlerin belli miktarında özvarlık tutmsk duru
mundadır banka) onu temin edecek hüküm getirmek 
mecburiyetindedir devlet. Aksi takdirde bankanın, 
(Sayın Akyol'un işaret ettiği gibi) mevduatın güvence 
altında olması, kredinin güvence altında olması, mü
essesenin güvence altında olması şartı yerine getirile
mez. Yani, bu üç şart ayrı ayrı da yerine getirilemez; 
hepsi birlikte yerine getirilir. Yani, müessesenin gü
vence altında olmasıdır. Yani, bankacılığın güvence al
tında tutulabilmesidir. Bu sebeple, «Mevduatla ilgili 
şu maddeyi bu hale getirelim mevduat güvence altı
na gelsin.» Böyle şey olmaz. Yani, sağlam bir ban
kada mevduat güvence altındadır zaten; müdahale et
meye lüzum yoktur. Bütün mesele bankacılığı, sistemi 
sağlam tutmaktadır. Bizim sistemin sağlamlığını bo
zacak bazı kaçamaklar olmuş. Şimdi bunu düzelt
mekle meşgul olacağız, bunu düzelteceğiz ve Yüce 
Meclisten de bunun için yetki istiyoruz. 

Genellikle Komisyonda, yapacağımız değişiklikle
rin çoğu üyelerce benimsendi. Komisyonun Sayın Baş
kanının Komisyonda ve burada ifade ettiği gibi, «Ge
nel müdürlerin, Maliye Bakanı tarafından tayini.» 
Efendim, böyle bir şey yok. Yani, yapmak istediğimiz 
şeyin içerisinde böyle bir şey yok. Yalnız, bankacılık 

! işletmesiyle diğer işletmecilik arasında bir fark var. 
| Bu nedir?.. Bankacılık işletmesinde sermayedarın çı-
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karıyla müessese olan bankanın çıkarı ters düşüyor. 
Yani, manifaturacılıkta sermayedarla manifaturacı 
müessesesinin çıkarı paralel. Halbuki, bankacılık sis
teminde sermayedar banka varlığının ancak yüzde 
birine sahip olabiliyor. Bu sebeple, banka varlığının, 
bankanın yüklendiği bütün mükellefiyetlerin serma
yedar tarafından, kullanılmasına karşı, bütün dünya 
banka kanunları bir çare düşünmüşler; bizim de bu 
çareleri düşünmemiz lazım geliyor. Daha açık bir ifa
de ile şöyle ifade edeyim : 

Bugün elimde üç, dört tane protokol var; serma
yedarlar ile genel müdürler arasında imzalanmış; ge
nel müdür krediyi nasıl dağıtacak, sermayedarlar ön
ceden adama protokole imza koydurmadan genel mü
dür yapmıyorlar ve bilahara, protokolü ihlal ederse 
(Ki kanuna uygun şekilde kullandırmaya çalışıyor o) 
hemen umum müdürü değiştiriyorlar. §imdi, burada 
Maliye Bakanı işe şundan dolayı müdahale ediyor; 
Merkez Bankası Meclisinin, Merkez Bankası Başkanı
nın mütalaasını da alarak, yeni genel müdürün nor
mal olarak kanunlara riayetkar bir genel müdür gö
rünümünde olup olmayacağı hususunda bir kanaat is
tiyor; o kanaat tam ise, hiç müdahale etmiyor, (Ta
yine falan müdahale etmiyor) ama biliyorsa ki ban
kadan aldığı istihbaratla; banka genel müdürü kanunî 
hareket ettiği için değiştirilmek isteniyor, banka ge
nel müdürüne bir teminat getiriyoruz biz. purada, 
banka genel müdürünü değiştirmek değildir, banka ge
nel müdürünün sermayedarla, müessesenin çıkarları
nın ters düştüğü noktada, bankanın çıkarlarını temsil 
edecek banka genel müdürüne bir teminat getiriyoruz 
biz. Bunu dünyada ilk defa biz de uydurmuyoruz, 
öbür devletler de koymuşlar kanunlarına Alman Ka
nununda aynı maddeyi Komisyonda ifade ettim, aynı 
madde var; ama bu zırt zırt banka genel müdürünü 
Maliye Bakanı değiştiriyor şeklinde gazetelere akse
derse, yanlıştır tabiî. Böyle bir şey yoktur çünkü. Ya
ni, banka genel müdürünü herhangi bir şekilde Ma
liye Vekilinin değiştirme yetkisi de yoktur; o idare 
meclisine ait bir yetkidir; ama idare meclisinin tasar
rufunu iki günde bir banka genel müdürü dayandıra-
mayan bir idare meclisinde, durumun üzerine eğil
mek mecburiyetindeyim. Niye? Bankanın çıkarı ile 
idare meclisinin çıkarı aynı paralelde olmuyor; ma
nifaturacılıkta aynı paralelde oluyor da niye orada 
tamamen özkaynağını kullanarak çalışıyor. Halbuki, 
burada 10 milyon lira sermaye ile kurulmuş bir ban
ka, 40 milyar lira mevduat topluyor; ama bu 40 mil
yar lirayı 10 milyon lira sermaye koyanın menfaatine 
kullanırsa, tabiî ki bu kesimden işletmeleri için kredi 

bekleyen müesseselerde büyük bir kredi fıkdanı or
taya çıkar ve hiç arzu etmediği halde Yüksek Ko
misyon, müesseseler belli kişilerin elinde yavaş yavaş 
bu yoldan toplanıyor. 

Bankaların portföylerini dikkatle incelediğimiz za
man, öyle hadiseler görüyorsunuz ki bir ayın içeri
sinde bir bankanın portföyü 7 milyardan 24 milyara 
çıkıyor. Ne oluyor burada, Maliye Bakanı bilmek is
temez mi? Çürük duruma düşen bütün müesseseler 
bankanın eline geçiyor; böyle şey olur mu? 

Bu sebeple, Bankalar Kanunu, gönül isterdi ki, 
huzurunuzda madde madde münakaşa edilip, her bi
rinin sebebini yerli yerine oturtalım; fakat arkadaş
lar diyorlar ki «Stabl bir yere oturt, ondan sonra otu
rup müzare edelim». Hayır, stabl yere oturtup ge
tireceğim kanunu, müzakere edeceğiz. Başka yolu ol
sa idi, ben 20 yıldan beri bu Meclisin içerisinde faa
liyet göstermiş bir kişiyim, hiçbir zaman kamuoyunun, 
milletin genel eğiliminin, Meclisin genel eğiliminin ter
sine düşecek hiçbir hareketim de görülmemiştir. 

Bu sebeple, Sayın Komisyon Başkanımızın da 
ifade ettiği gibi, Bankalar Kanununu (En seçkin ban
kacıları davet ettim) önümüzdeki hafta Çarşamba 
günü de görüştükten sonra tek metin olarak, tek ka
rarname olarak tanzim edip, kanun hükmünde ka
rarname olarak neşrettikten sonra, aynı gün Meclise 
takdim, edeceğim. Komisyon vakit bulursa, aynı gün 
müzakeresine başlayabiliriz. Bu meselede durumum 
bu kadar açık ve kesindir. 

Bu sebeple, madde bazında şuraya şu kadar mad
de koyalım diye, ne yapılacağını sanki ilan eder gibi 
bir dujuraa girmeyelim. Biz, Kanun çıksın, meriyete 
girsin, ertesi gün oturup müzakere etmeye başlaya
lım, Yüce Meclisçe benimsenmeyecek bir husus çıkar
sa, hemen değiştirir; yani üç aylık müddetin 90 inci 
gününü bekleyip de öyle kararname çıkaracak deği
lim; çünkü hemen ihtiyacım var ve bir tane kanun 
hükmünde kararname çıkaracağım, çok büyük bir ha
ta yapmadıysam, onu da değiştirecek ikinci bir ka
rarname çıkartmaya da niyetim yok. 

Şind 4i, bankaların güvence altında tutulması me
selesi, geçen oturumda da, bu oturumda da hep mü-
nakaşal edildi. Aslında, Bankalar Kanununda, kuru
lurken bir güvence aranıyor, deniliyor ki; banka as
garî bu kadar sermaye ile kurulur; asgarî şu kadar 
kişi tarafından kurulur; sermayesinin asgarî şu ka
darı nakit olarak konur; kişilerin her birinin özel 
durumu incelenir ve illa da sermayesi, hisse senetleri 
kimde olduğu belli olur. Bu güvenceleri getirmiştir. 
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Bunlar 3 üncü ve 4 üncü maddede sıralanmıştır. Bü
tün bunlar, müesseseye bir güvence getirmek için za
ten Bankalar Kanunumuzda tertip ve tanzim edilmiş. 
Yetişmeyen yetkiler, kâfi gelmeyen yetkiler de 28 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname ile tadil edilmiş 
(Aşağı yukarı 35 - 40 maddesi) bu Kanun Hükmün
deki Kararname de henüz Mecliste görüşülüp kanun
laştırılmamı ş. 

Şimdi, benim arzum şu ki; bir tek kanun hük
münde kararname gelsin (28 sayılı Kanun Hükmün
deki, Kararnamenin de müzakeresinden Yüce Meclis 
berî olsun) tek bir metin, baştan başa tek bir kodifi-
kasyon metodu içerisinde tanzim edilmiş metin; fakat 
yürürlükteki bir metin, Yüce Meclis Komisyonların
da ve Genel Kurulunda bütün teferruatı ile münakaşa 
edilsin, ondan sonraki münakaşasının halka açık ol
masında hiçbir beis yoktur; çünkü gerçekten ser
mayeyi teşevvüşe uğratacak, piyasada anormal ha
diselerin çıkmasına meydan verecek hükümlerin hep
si açıklıkla yürürlüğe konmuştur. Acaba o mu ola
cak, bu mu olacak fikri artık ortadan kalkmış olacak
tır. Bu sebeple, ondan sonraki münakaşası ne ola
caksa, bu Kanundaki değişiklikle olur. Millî irade o 
Kanun Hükmündeki Kararnamede koyduğumuz bir 
hükmü değiştirmek isterse, pek tabiî ki değiştirir. 
Bu kânun olarak çıktıktan sonra da içimizden tek
lif verirler, burada görüşülür, kabul edilirse yine de
ğişir. Yani, bizim getireceğimiz kanun hükmündeki 
kararnamenin bütün hükümlerinin burada müzakere 
edilmesine imkân ve ihtimal yoktur. Niye? Çünkü, 
Bakanlar Kurulu şu kararı almıştır; Hükümete ka
nun hükmünde kararname ile tanzim yetkisi istemiş
tir. Bu sebeple, henüz Bakanlar Kurulu da o çıka
racağı kanun hükmündeki kararnameyi bütün tefer
ruatı ile müzakere ve münakaşa etmemiştir. 

Bu sebeple, ben şu maddeyi, bu maddeyi falan 
deme yetkisine de sahip değilim. Niye? Bakanlar Ku
rulu kanun hükmündeki kararname ile Bankalar Ka
nununda bir değişiklik yapılması önerisi ile huzuru
nuza gelmiştir. Yani, ben onun içerisinden şu şu şu 
maddeleri çekemem; ama Bakanlar Kurulu o kanun 
hükmündeki kararnameyi tanzim ettikten sonra, he
men Yüce Mecliste olacaktır bu; ama Bakanlar Ku
rulunun tasarrufu olarak, Hükümetin tasarrufu ola
rak olacaktır. Yani, ben Kanun Tasarısı ile gelse 
idim, Hükümetin son sözünü söylediğini her zaman 
huzurunuzda ifade ederdim, ki şu Tasarıda, Hüküme
tin buraya sevkettiği Tasarıda, herhangi bir değişik
lik teklifinin benden gelmeyeceğini geçen sefer mü

zakereler sırasında yine ifade ettim; ama Yüce Ko
misyon da çalışmalarımız sırasında gördü ki karşıla
rında bütün telkinlere açık bir Maliye Bakanı var
dır ve ne yapmak istediğini de bilen bir kişi vardır; 
her husus da kendileriyle Komisyonda (Komisyon 
üyesi olan olmayan Danışma Meclisi üyelerinin işti
rak ettiği Komisyonda) üç tam gün ve bir yarım gün 
müzakere edilmiştir. Yani, artık bu meselede konu
şacağımız fazla bir şey kalmamıştır; benim size vere
ceğim fazla bir bilgi (Arzu ediyorsanız) yoktur ar
tık; çünkü bundan sonrası, kanun hükmündeki ka
rarname ile tanzim edilecektir. 

Bu sebeple, Bankalar Kanunu konusundaki Ko
misyondaki vardığımız zemin, en uygun tanzim şek
lidir diye düşünüyorum. Bu konuda Bankalar Ka
nununda değişiklik yapılması yetkisinin tanınmasını, 
Yüce Meclisin bu yetkiyi Hükümete tanımasını, bil
hassa Yüce Meclisten istirham ediyorum. Bundan 
sonraki hususlarda yine Komisyon ile mutabakatımız 
vardır. 

Ticaret Kanunu konusundaki birkaç madde olma
sına rağmen, maddeleri ifade etmemek nedeniyle, «Ti
caret Kanunu» diye geçtik. O hususta da Tasarımız 
hazırdır; hemen Komisyona getireceğiz. 

Bankaların ceza ile ilgili hükümleri; 
O, zaten kanun hükmündeki kararname ile gel

meyecek. Kanun hükmündeki kararnamenin geldiği 
gün Yüce Meclise, cezaya ait hükümler de kanun ta
sarısı olarak Yüce Meclise gelecek ve birlikte müza
kere edilecek. 

Komisyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Bor
sa Kanunu ile ilgili çalışmalarımız henüz tamam de
ğil. Banka Kanunu çalışmaları bittikten sonra, bu 
Borsa Kanunu hususunda ve Sermaye Piyasası Ka
nunu hususunda da yapacağımız değişiklikler kanun 
hükmündeki kararname ile tanzim edilecektir. 

Burada Yüce Komisyonla mutabakata vardığımız 
bir husus, Bankalar Kanununda yapılacak değişiklik
lerle ilgili olmak kaydı ile Merkez Bankası Kanu
nunda değişiklik yapmaktır. Bizim ilk getirdiğimiz 
Tasarıda, Merkez Bankası Kanununu da öyle koy
muştuk ve Komisyonda dedik ki, «Bizim Merkez Ban
kası Kanununda şu şu maddelerde değişiklik yapmaya 
ihtiyacımız vardır.» Komisyon da madde zikrine lü
zum görmedi ve «Bu maddelerde değişiklik yapıl
ması zaruridir» dedi ve onu «Bankalar Kanununda 
yapılan değişikliklerle ilgili maddelerinde değişiklik 
yapma yetkisi» diye tanzim etti. 

Ayrıca, Ödünç Para Verme İşleri Kanununda, yi
ne Bankalar Kanununda yapılan değişiklikler parale-
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ünde değişiklikler yapılmak üzere yetki verilmesi Ko
misyon ve Hükümet arasında bir mutabakat olarak 
ortaya çıktı. 

Bu sebeple, bir de süre konusunda ilk müzakere
lerde pek çok sayın üye sürenin uzun olduğunu, bu 
kadar uzun süreye lüzum olmadığını, çünkü Meclisin 
seçime giden bir Meclis olduğunu, gelecek Meclisi 
bağlayacak tasarruflarda bulunmak istemeyeceğini 
ifade etmişlerdi. Biz de Komisyonda Bankalar Kanu
nu için üç ay, sermaye piyasasının tanzimine ilişkin 
kanunlarda altı aylık bir yetkinin Hükümet için kâfi 
geleceği ifadesinde bulunduk ve Komisyonla da bu 
hususta mutabakata vardık. 4 üncü madde de bu se
beple aynı zemin üzerinde tanzim edildi. 

Sayın üyeler, huzurunuzu daha fazla işgal etmek 
istemiyorum. Hükümet olarak Malî İşler Komisyo
nunun tanzim ettiği ve raporunda da ifade ettiği Ta
sarının Yüce Meclisçe kabul edilmesi kaydı ile Hü
kümetin istediği bütün yetkileri elde edeceğine ve ar
zu ettiği bütün tanzimleri yapabileceğine inanıyorum. 

Yüce Meclisinizi saygılarla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, daha evvelki yetki kanunlarında gös

termiş olduğunuz hassasiyetin bu Yetki Kanununda da 
gösterileceğinden Başkanlık Divanı olarak şüphemiz 
olmadığını arzı malumaten hepinize duyurmak iste
rim efendim. 

Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. Konuşmalar yapılmış, Komisyon 
ve Hükümet gerekli cevapları vermişlerdir. 

Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi 
Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Para ve sermaye piyasalarının gü

ven ve istikrar içinde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara 
* uygun olarak çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin 
yapılması amacıyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hük
münde Kararnameler çıkarma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun bir açıklamaları var mı efen

dim?.. Yok. 

Sayın Hükümetin bir açıklamaları olacak mı efen
dim?., Yok. 

1 inci madde üzerinde soru sormak isteyen saym 
üye de olmadığına göre, önerge de bulunmamakta
dır. 1 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etme
yenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam 
MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararname

ler ile : 
1) Para piyasasının gerektirdiği düzenlemeleri 

yapabilmek için; 
23.6.1958 tarihli ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu 

ve bu Kanunda yapılacak değişikliklerle ilgili olmak 
kaydıyla ; 

14.1.1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Ban
kası Kanununun ve diğer 'bankaların kuruluşlarına 
ilişkin kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
hükümleri, 

2) Sermaye Piyasasının gerektirdiği borsaların 
kuruluş ve faaliyetlerinin düzenlenmesi için; 

16.5.1929 tarih ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsaları Kanunu, 

Ve Bu Kanunda yapılacak olan değişikliklerle il
gili olmak kaydıyla : 

27.8.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu hükümleri, 

3) 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Ka
nunu ve 27.8.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Pi
yasası Kanunlarında yapılacak değişikliklerle ilgili 
olmak kaydıyla : 

8.6.1933 tarih ve 2279 sayjlı ödünç Para Verme 
İşleri Kanunu hükümleri, 

4) Bu Kanunların ek ve değişiklikleri, 
Kaldırılabilir, değiştirilebilir veya yeniden düzen

lenebilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin isimlerini okuyorum efendim; Sayın 
Hazer, Sayın Erginay, Sayın Peköz, Sayın Hamitoğul-
ları, Sayın Aşkın, Sayın Uyguner ve Sayın İslimyeli' 
dir. 

Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Yetkilisi olmadığım; fakat büsbütün de yabancısı 

olmadığım bir konu. 
Arkadaşlarım türlü yönleri ile meseleyi eleştirdi

ler. Bilindiği gibi, konu hassas bir konudur ve o öl-
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çüde de ciddî bir konudur. Fazla da uzatmaya, çe- I 
kiştirmeye tahammülü olmayan ıbir konudur. I 

O itibarla, daha evvel yapılan konuşmaları tek- I 
rarlamakta yarar görmüyorum. Hatta zarar görüyo- I 
rum. Meseleyi, 2 nci maddede 1-2 noktanın aydınlan- I 
ması ile tamamlanmasını uygun bulmaktayım. Bu J 
konuda Hükümetten ve Komisyondan 1-2 sorum var- I 
dır. 

Evvelâ bir konuyu iyice bilmek lazım. Kanun I 
mahiyetinde kararname Sayın Bakanın iddia ettik- I 
leri gibi sadece malî konularda olmaz. Kamu yöne- I 
'timini düzenleme hakk nda verdiğimiz yetki ne ise, I 
malî piyasayı tanzim için verdiğimiz yetki de aynı 
ölçüde, aynı mahiyettedir. Başka devletlerin mevzu
atına bakmaya lüzum yok, kendi hukuk sistemimiz 
içinde malî mahiyette olmayan konularda yetki ka- I 
rarnameleri çıkmış, yürümüş ve halen de yürümek- j 
tedir. I 

Bir tek misal vermeyi yeterli buluyorum. Meselâ, I 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Hakkındaki Kanun bir j 
yetki kararnamesidir. Bugün de merîdir. , I 

Binaenaleyh, böyle bizi bu hususta fazlaca suç- I 
lamalarını doğru bulmuyorum. Ayrıca, kendi bindik- I 
leri dalı keser diye endişe ediyorum. I 

Arkadaşlar, 'bir konuyu daha öğrenmek istiyo
rum Sayın Komisyondan. Bu Kanun Tasarısının «II- I 
keler» kısmı var. tikeler belli olduktan sonra kaidey
le, kaideyle yetki vermenin anlamı ne? Yetki kısmî I 
olmaz arkadaşlar. Yetki ya olur ya olmaz. Yetki sı- I 
nırlı Olur, evet kabul ediyorum; fakat kısmî yetki, 
yarım yetki dörtte 'bir yetki diye bir yetki olmaz. Hü- I 
kümetin, Komisyonun bu teklifine iştirak ettiğini du- I 
yunca o konuda tereddüt ettim. Acaba Hükümet bu I 
teklifi nasıl kabul etti?.. Maddede şöyle olduğu kay
dıyla filan olduğu kaydıyla diyor, bir taraftan da 
kısmî yetki veriyoruz diyor. Böyle yetki olmaz. j 

Maddeyi tanzim ediyorsunuz, altında da ilkeler 
koymuşsunuz; şu ilkeler... Hele Sayın Komisyon I 
Başkanının bankaların devletleştirileceği falan gibi 
endişelerini de hiç haklı bulmuyorum. Anayasa var, 
nasıl devletleştirecek?.. Yani, yetki kararnamesi ile 
Maliye Bakanına şu veya bu yetkiyi vermek veya I 
Maliye Bakanının yetkisini öyle kullanmakla o sa- I 
haya tecavüz edebilir mi?.. Edemez; Anayasa var. I 
Onda da endişe etmeye mahal yoktur. I 

Diğer taraftan, özel 'bankaların statüleri var. I 
Müdürü nasıl tayin edilir, genel müdürünü kim ta- I 
yin eder, kim görevden alır... Yalnız, Devlet banka- I 
lan için hükümötin bazı yetkileri vardır, onu dün | 
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kullanıyordu; bugün de kullanacak, yarın da kulla
nacaktır. Özel bankaların ise statüleri vardır, ona 
göre muamele yapılır. Bu endişeyi de piyasayı altüst 
eden bir haber olarak endişe ile karşıladım. Böyle 
şey olmaz, olmaması da lâzımdır. Sadece lâzım değil, 
olmaması mecburidir de. Olmaz bunlar... Çünkü pi
yasa hassastır ve bekliyor. Buradan yayılan haber
ler, buradan söylenen sözler, zaten tedirgin halde 
bulunan bazı çevreleri iyice de kuşkulandırabilir. O 
bakımdan, Hükümetten ve özellikle Komisyondan 
Bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını istemeyi 
vazife saydım. 

Değerli arkadaşlarım, Ticaret Kanunuyla ilgili bir 
konu ve mevduat sigortası metinden çıkartılmıştır. 
Ticaret Kanunu ile ilgili kısmın çıkarılmasını genel 
anlamda doğru buluyorum; fakat çekler konusunda 
bir tedbire ihtiyaç vardır Türkiye'de. Çekler konusu 
son zamanların malî bünyesinde yaralar açmış bir 
tatbikat sahası olmuştur. O bakımdan, bu çekler ko
nusunda Hükümetin rücu etmesini de doğrusu pek 
yerinde bulmadım. Hiç olmazsa çekleri hükümet al
dığı yetki ile düzenleme imkânını bulmalı idi. 

Bir de mevduat sigortası konusu var. Mevduat 
sigortası, mevduatta tanınan diğer teminatlardan fark
lı olarak daha evvel getirilmişti. Bu farkı şimdi Ko
misyon düzenlemesinde kaldırmış bulunuyorlar. Ya
ni, «Mevduatın sigorta edilmesine lüzum yoktur. 
Mevcut teminat sistemleri, Bankalar Kanunundaki 
hükümler yeterlidir» demek istiyorlarsa, bunu sara
haten söylemelidirler. Demelidirler ki, «Ey mevduat 
sahibi, halen meriyette bulunan, Bankalar Kanunu 
veya Bankalar Kanununda yapacağımız bazı deği
şikliklerle mevduat teminat altındadır, teminat altı
na alınacaktır. Bu bakımdan ayrıca sigorta yapma
ya lüzum yoktur.» Bir hafta evvel mevduat sigorta
sından söz edeceksiniz, kamuoyu bunu dikkatle ta
kip edecek; acaba mevduat sigortası için ayrıca si
gorta primi kesilecek, acaba bu mevduat sigortasının 
şümulü ne olacak, hududu ne olacak diye endişeler 
doğmuştur. Onu da burada tasrih etmek lazım Niçin 
vazgeçildi bu mevduat sigortasından?.. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle ikinci maddenin 
düzenlenmesinde de birtakım hatalar vardır. O hata
lardan birisi de, diğer Bankalar Kanunu ve Merkez 
Bankası Kanunu hakkındaki hükümdür. Diğer ban
kaların çoğu kanunla kurulmaz. Kanunla kurulan 
bankalar kastediliyorsa, o tasrih edilmelidir. Özel 
statülerle kurulan, nizamnamelerle kurulan bankala
rı bunun dışında tutmak lâzımdır. Burada kanunla 
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kurulan 'bankalar kastediliyorsa, onu açıklığa kavuş
turmak lâzımdır. Maddede bu anlaşılmıyor. 

Arz ettiğim gibi, bu konuda İkinci maddedeki bu 
«kaydıyla» kelimesini mutla'ka çıkarmak lazım. Ben 
takrir vermiyorum; ama Hükümetin ve Komisyonun 
dikkatini çekmek istiyorum, «kaydıyla» şeklinde yet
ki olmaz. Zaten yetkiyi sayıyorsunuz, aşağıda da il
kelerini 'koyuyorsunuz, Anayasa var. Ayrıca «kay
dıyla» deyince hu yetki daha çıkmadan buradan sa
katlanmış olarak çıkıyor. 

Kısaca bu konulara değinmiş oldum. Teşekkür 
eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Buyurun Sayın Erginay. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, bir konuyu açık
lamama müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANİ HİL

Mİ SABUNCU — Bankaların devletleştirilmesi ko
nusundaki endişemden 'bahsettiler. Böyle bir endişem 
yok efendim. Kamuoyuna açıklamayı bir vazife bi
liyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar, 
Tür'kiyemizin içinde bulunduğu ekonomik durum 

pek parlak değil. Daha doğrusu, bir hastalık var. 
Hastalık var diyorum, çünkü, işsizlerin günden güne 
arttığı bir memlekette, çünkü birçok fabrikaların ka
patıldığı bir memlekette, bir kısım şirketlerin kendi 
kendilerini feshettikleri bir memlekette veya bir kı
sım fabrika ve müesseselerin kapasitelerini düşürmek 
suretiyle çalışmak mecburiyetinde kaldıkları bir mem
lekette ekonomik hastalık vardır. Kaldık i enflasyon 
da ikesin bir şekilde durmuş değildir; % 20-25 diye 
bir temenni vardır, ona zaman cevap verecektir. 

O halde bu hastalığın tedavisi mi lazım (Gayet 
tabiî) yoksa ameliyat mı lâzım. Eğer bize kanunlar 
gelseydi, belki biz 'bunun tedavi şeklini düşünecektik. 
Halbuki şimdi verdiğimiz yetkilerle, masaya yatan 
Türk ekonomisi Sayın Maliye Bakanının elinde 'bu
lunacaktır; isterse bunu ameliyat edecektir, isterse 
ilaç vermek suretiyle tedavi etmeye 'kalkışacaktır. 

Gayet tabiî, bir doktorun bu anlamda hemen mü
dahale etme'k yetkisinin bulunması gibi, Sayın Mali
ye Bakanınımızın da ekonomimizin içinde bulunduğu 
şu bahsettiğimiz hastalık bakımından yetkili bulun

masına ben de gönülden razıyım; fakat bundan ev
velki konuşmamda da söylediğim gibi, içimin rahat 
etmediği bir nokta; böyle yetki verilmesidir, hem de 
çok geniş anlamda yetki verilmesidir. 

Meclisin kendi haklarını iktidara, daha doğrusu 
hükümete devretmesi, bırakması bazı konularda mu-
taddır; ama bu fevkalade zamanlara aittir. Ben, bu
günkü şartlar içerisinde 'böyle bir yetkinin verilmesi
ne, baştan da söylediğim gibi, aleyhtar değilim; fa
kat bunun altında şu vardır: Sayın Hükümet, dola
yısıyla, Maliye Bakanımız çok dikkatli davranmalı
dır. Çünkü bu saha, en hassas bir sahadır. Bu saha, 
güven isteyen, istikrar isteyen bir sahadır. Bu saha, 
dkonomi bakımından, piyasanın devamını veya çök
mesini bile gerektirebilecek hassas bir sahadır. Onun 
için çok dikkatli olmakta fayda vardır, gereklilik 
vardır. 

Bugün bankaların kendi idareleri bakımından, 
yarın başlarına ne geleceklerini bilmedikleri bir du
rumdayız; ama teminat veriyoruz diyoruz ki, Sayın 
Bakan kendi ağızlarından da belirtti, «Ben ne banka 
kapatacağım, ne başka bir şey yapacağım; fakat be
lirli bazı yolsuzlukları önleyeceğim, önlemeye çalışa
cağım.» Bunların vüsatini 'bilmiyoruz. Yolsuzluklar 
bakımından, verdikleri bir protokol misali var Sayın 
Bakanın; belki ona mümasil daha binbir şey vardır. 
Bunların nasıl düzeleceğini bilmiyoruz ve belki bazı 
hallerde de haksızlıklar ortaya çıkabilecektir. Onun 
için, insan gayrî ihtiyarî, şahsen ben, içi rahat ola
rak bu yetkileri vermek durumunda değilim, ama 
dediğim gibi hastanın tedavisi için mutla'ka bir dok
tora verilmesinde fayda var. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum: Yetkiler 
verildikten sonra acaba bir Devlet parasal hegemon
yası mı kurulacaktır?.. Sonra, en çok halen şikâyet edi
len bir holdingler davası var. Bu holdingler mi dağı
tılacaktır yahut da parçalanacaktır yahut da küçültü-
lecektir?.. Gerçi holdinglerin bankalarla olan irtibatı 
dolayısıyla bunu düşünmek mümkün. Çünkü holding
lerin kendi ellerinde birçok banka var, özel banka ma
hiyetinde. Halktan aldığı mevduatı kendi işlerinde 
(direkt, endirekt )teminat mektubu vaziyetinde de ol
sa, sermayesine kattırmak suretiyle de olsa kullan
maktadırlar. O halde holding bir tekel haline gelmiş
tir; ama kimin parası? Milletin parası. Aslında banka 
sisteminde bankanın fonksiyonu üçüncü şahıs ol
maktır. Parasını mevduat olarak yatıranla bunu işle
tecek olan sermaye sahiplerinin, işletmecilerin ara' 
sında yalnız ve yalnız aracı olmaktır. Halbuki bizde 
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öyle değil, birçok aberrasyon diyeceğim yahut da de-
rivasyon yolardan çıkma şeklinde eskiden hele % 3 
faizle aldığı parayla birçok özel bankalar, muazzam 
fabrikalar kurmuşlardır. Memleket için iyi bir şey; 
ama kimindir bu fabrikalar aslında? O mevduat sahi
binin olması gerekir. Yok; sermaye sahipleri olarak 
şirketin, bankanın olmuştur. Bu hazin bir tecellidir. 

Bu memlekette o halde mevduatın ucuz fiyatla kul
lanılması sonucu asıl Türkiye çapında ekonominin ge
lişmesini sağlayacak geniş şirketler ve fabrikalar, özel 
fabrikalar kurulacak, hatta hisse senetleriyle anonim 
şirketlerle bunu Türkiye çapında yaymak gerekirken, 
işte buyurunuz, birtakım holdinglerle karşı karşıya-
yız. Holdingler büyük sermaye sahipleri oldular; ama 
hem vergi bakımından, hem de kendilerinin diğerleri
ne karşı kuvvetli olması bakımından bugün bir ur 
şeklini almışlardır, denebilir. Acaba Sayın Bakanımız, 
bu holdingler hakkında ne gibi tedbirler düşünüyor
lardır? 

Faiz hadleri bakımından gayet tabiî bu yetkilerin 
etkisi olacaktır. Şimdi bilindiği gibi, faiz hadlerinin 
yükseltilmesinin tek nedeni, enflasyon hızının üstünde 
olmalarını sağlamak idi. Yani enflasyon hızı % 50 ise, 
faiz haddi % 60 olmalıydı. Enflasyon hızı % 40 ise, 
faiz haddi % 45-50 olmalıydı ki, tasarruf mevduatı 
devam etsin. Şimdi bu anlamda bugün için şu soru 
geliyor aklımıza. '% 20-25'i aşmayacak, deniyor enf
lasyon. Peki neden faiz % 40-45'te duruyor? Efen
dim, vadesiz mevduat % 20, denecek tabiî; ama va
desiz mevduatın burada büyük fonksiyonu yok, çün
kü tüm mevduatın zannediyorum % 5'i veya 10'u nis
petinde vadesiz, bakiyesi vadeli. O halde faiz had-
dinin halen % 45'te, % 40'ta tutulması bir anlamda 
sebebinin ortadan kalkması şekliyle tezat halinde. Çün
kü faizlerin yüksek olması bu memlekette maliyet ba
kımından büyük etkiler yapmış olan bir usuldür, bir 
olaydır. 

Evet, bir kısım tasarruf sahibi tabiatiyle biraz faz
laca gelir elde etmiştir zamanına göre; ama tüm eko
nomi bakımından bunun büyük zararı olagelmiştir; 
çünkü bu kez malların fiyatları da yükselmiştir, ma
liyete intikal etmiştir. Ben faizi alıyorum bankadan; 
ama o faizi veren bir fabrikatör, istihsal ettiği ma
lın üzerine tabiî onun maliyetini ekliyor ve dolayısıyla 
ben, aldığım faizi bu kez daha fazla bir para öde
mek suretiyle aldığım malla âdeta iade ediyorum. 

Bu itibarla acaba Sayın Bakan, bunu da düşünür
ler mi? Yani, faiz hadlerini düşürme bakımından, ger
çi bankalar birliği gibi, birtakım organlar vasıtasıyla 

bu işler düzenlenir, bu hususta Merkez Bankasının da 
fonksiyonu vardır, bunu nasıl düşüneceklerdir? Çünkü 
esas faiz, mevduat faizlerinin düşülmemesi halinde 
enflasyon bakımından ortaya konmuş olan nokta pek 
yerini tutmuyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir malî sistem, yalnız ekonomik yahut para ko

nularıyla ilgili değildir. Malî sistem bütçe ile ilgilidir. 
Bir devlet bütçesi bütün ekonomiyi idare eden en bü
yük makinedir. Binaenaleyh, ben, Sayın Bakanımızın 
bütçemizin durumu hakkında da bize bilgi vermesini 
isterdim, bununla ilgisi bakımından bir sonuç çıkara
bilmek için. 

Bazı hallerde, «Bu son olsun» diye sözlerimi biti
ririm. Bir Konsolidasyon Kanun Tasarısı gelmişti, 
zararlarından bahsetmiştim Ziraat Bankası bakımın
dan, «Son olsun» dedim; ama olmadı. 

Bu yetki kanunları bakımından da ta geçen sene 
bankerzedeler bakımından gerek Komisyonda, gerek
se burada büyük tepki göstermiştim, aksülamelim ol
muştu, «İnşallah son olur» demiştik. Arkadan bir 
yetki kanunu daha çıktı, biliyorsunuz, Mülkî İdare
nin Düzenlenmesi bakımından; şimdi bir yetki kanu
nu daha. Hatta bu teker teker de değil, eskiden birer 
birer geliyordu, şimdi dört, beş kanunu içine alan bir 
yetki kanunu. Artık bunun da son olmasını diliyo
rum. Gerçi bizim de zamanımız fazla kalmış değil; 
ama yarın bambaşka bir iş için gene yetki. 

Ben, Sayın Hükümetten şunu rica ediyorum : Ya
pılacak bir iş için zamanında Kanun tasarısını hazır
layıp buraya getirmeli, burada tartışılmalı, Yasama 
Organı vasfında olan şu Meclisimiz Kamuoyunda da 
kendisine düşen vazifeyi yapmış olmalıdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Peköz. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Hazer'in de işaret buyurduğu gibi, biz hu
kukçular, üzerinde görüşmekte olduğumuz bu Kanu
nu kapsayan konuya biraz uzak 'kalıyoruz; fakat 
genelde aşina olduğumuz taraflar var. İşte ben bu 
aşinalık içinde ikinci madde ile, daha doğrusu bu 
Kanun ile ilgili görüşlerimi kısaca açıklamak işitiyo
rum j 

Benden evvel gerek bugün, gerekse daha önceki 
ilgili birleşimilerdeki konuşan arka'daş'larım, Türkiye' 
nin bugün içinde bulunduğu ekonomik durumun ne 
kadar hazin bir tablo gösterdiğini bilinçli bir şekilde 
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ifade ettiler, İşte içinde bulunduğumuz bu tablo kar- ı 
şısında mutlaka ve mutlaka ekonomik tedbir ve ça- } 
relerin en acil ve en müessir bir şekilde alınmasında 
vazgeçilmez bir zaruret var. Bunda 'hepimiz müttefi
kiz ve bu maksatladır ki, Hükümetin istediği yetkiyi 
almasına muarız 'değiliz. 'Mesele yetkinin verilip ve
rilmemesi değildir. Mesele, verilecek olan yetkinin en 
mükemmel Ibir şekilde kullanılması ve bu kullanma- I 
ya icazet verecek olan Meclisimizin lde bu yetkinin 
sınırlarını, nerede başlayıp nerede biteceğini bilmesi- 1 
dir. Bu, Meclisimizin en tabiî hakkıdır. 

Hal böyle olunca, ki bu hal daha önceki oturum- I 
larda Yüce Meclisin temayülü olarak ortaya çıkmış- I 
ti. Meclis bilsin, bu yetki, hangi kanunda, hangi no'k- I 
tadan hangi noktaya kadar bir mana ifade edecek?. I 
Hangi hükümler değiştirilecek? Temayül bu olduğu 
ha'l'de ve bu temayülün gösterdiği istikamette yeni 
bir düzenleme yapılmak üzere Tasan Komisyona 
iade edildiği halde, bu defa gelen Komisyon metni- } 
ne baktığımızda, yine eskisine nazaran 'bir arpa boyu 
yol alındığı anlaşılıyor Örnek, Kanunun Kap
sam maddesinin metinde yazılıdır. Mesela, Merkez I 
Bankası Kanununun ve diğer bankaların kuruluşları
na ilişkin kanun ve kanun hükmündeki kararname 
hükümleridir. Belli bir bankanın kuruluş kanunun
da, ben 'kanunu kaldırabilirim, değiştirebilirim veya 
yeniden düzenleyebilirim diyerek bir yetki hudutsuz; j 
bir yetkidir. Neyi sınırladı o zaman bizim Sayın Ko
misyonumuz?.. Raporunda diyor ki, «Ben Meclisin I 
temayülüne uygun olarak sınırlı bir şekilde yeniden I 
tedvin ettiğim metni s'ize takdim ediyorum.» Neyi sı- j 
nırlıyor?.. Bir bankanın ki, kuruluş kanununu kaldı-
rabilen, değiştirebilen, yeniden düzenleyebil en bir yet
ki isteği önümüze geliyor, bunun sınırı nerededir?.. I 
Bunu lütfen açıklasınlar. 

tşte, bu Meclisin temayülü olarak izhar edilen en- I 
dişedir ki, Sayın Bakanımızı bundan önceki son ko- J 
nuşmasında şu ifadeleri kullanmaya mecbur bırak
mıştır; müsaade buyurulursa, tutanaklardan aynen 
okuyacağım. Sayın Maliye Bakanı tutanaklara geçen 
beyanlarında aynen şöyle diyor : I 

«Komisyon Kanun tasarısının geniş olduğunu, yet- I 
kilerin geniş olduğunu, sürenin uzun olduğunu tespit 
ettiyse, bu Yetki Kanununu ret ediyorum 'demek de
ğildir. Yetki Kanununun maddelerine geçilmesine ka
rar verir, Bankalar Kanununda ne ihtiyacın var Hü
kümet olarak, söyle bana ben sana yetki vereceğim; I 
ama verdiğim yetkinin hududunu bilmek istiyorum.» (. 
Şimdi cevap veriyor, «Efendim, şu şu maddelere ih- | 
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tiyacım var.» Sayın Bakanımız Komisyonu konuş
turuyor, «Öyleyse, tamamına veriyorum yahutta bu 
maddelere veriyorum yahutta şuna şuna vermiyo
rum, şu maddelere veriyorum. İlla da Hükümetin tu-1 

tumunun aksine bir görüş tespit edip, onu Yüce Mec
lise getirmek durumundaydık» dedikten sonra, daha 
ileride devam ediyor Sayın Bakanımız, «Komisyon, 
Meclisin temayülüne göre Hükümete der ki, ne yet
ki istiyorsun; Meclis temayülünü belli etmiştir; süre 
bakımından ne kadar süre istiyorsun? Kabul eder ve
ya etmez, kendisinin koyacağı süreyi huzurunuza ge
tirir, yine sizin huzurunuzda münakaşa edilir, şu şu 
maddeleri istiyorum derim, bunları kabul ediyorum, 
bunları etmiyorum der, ben gelir yine burada söyle
rim, siz neyi kabul ederseniz o olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşte, gerek Sayın Bakanımız ve gerekse değerli 

Komisyonumuz bu aradaki müşterek çalışmalarında 
Meclisin temayülünü çok eser miktarda dikkate al
mışlar; fakat eskisinden farklı ciddiyet ifade eden, 
farklı bir teklif getirmemişlerdir. Filvaki, 3 üncü 
madde bir sınır, bir tahdit, bir il'ke ifade edebilirse 
de, ben burada tekrar etmek istemiyorum maddenin 
metnini, lütfen okuyunuz; hepsi yuvarlak, müphem 
muğlak ifadeler. Bu çerçeve içinde (bu asla bir gü
vensizlik, bir şüphecilik olarak kabul edilmesin) ne
rede başlayıp nerede biteceği belli olmayan bir son
suzluk içinde bir yetkinin verilmesine benim şahsen 
gönlüm razı olmuyor. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Beşir Hamıitoğul'ları buyurun efendim. 
BEŞ/İR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlar; 
Görüştüğümüz 2 nci madde değerli Malî işler 

Komisyonunun sunduğu çerçeve ile Hükümetin getir
diği öneri arasında temelden farklılıklar vardır. Hü
kümet, önemi yeterince ortaya çıkmış malî sektörün 
düzenlenmesi gerekir diyor ve bunda ihtilaf söz ko
nusu değildir; aşağı yukarı gerek bundan çok önce 
görüştüğümüz zaman, gerek bugün konuşan bütün 
arkadaşlar bu konunun mutlaka düzenlenmesi gerek
tiği noktasında birleşmektedirler. Hükümet de yetki 
istiyor. Bu yetki ya verilir ya verilmez. Benim anla
yışıma göre, bu yetkiyi sınırlayarak verebilmek için 
Yüce Kurulu ikna edebilecek çok güçlü bir gerek
çeye ihtiyaç vardır. Komisyonumuzun genç ve dina
mik Başkanı bizi ikna edebilecek hiçbir şey söylemiş 
değildir. Konu son derece oynak ve duyarlıdır. Sa-
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yın Maliye Bakanımız yerden göğe kadar haklıdır
lar. Daha önce Yüce Meclisimiz Hükümete duyduğu 
yüce güven sonucu sabit olan neyi düzenlenebileceği
nin açıklıkla söylenebileceği konularda bile idarî ya
pının düzenlenmesi konusunda bile yetki vermişken 
aslında burada yaptığımız görüşmelerde söylenmeme
si gereken şeyler bile konuşuldu, onların bile konu
şulmasına ihtiyaç duyulmadan yetki, verilmesi gere
ken konuda bir sınırlama getiriliyor. O bakımdan, 
yani Meclisimizin geleneğine de bu yetki sınırlaması 
uymamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Niçin bu konuda hassasiyet gösteriliyor?.. Bu 

'kürsü ve mikrofon gerçekleri dile getirmek için var 
olduğu için izninizle arz edeyim. Üç önemli nokta 
vardır. Konu ülkenin kalkınması bakımından önem
lidir. Kişilerin mevduatı bakımından önemlidir; ama 
bütün bunların önüne bir başka konu önemle geçiril
mek istenmektedir. Bizde bugün Türkiye'de 45 ban
ka vardır ve bunların toplam 6265 şubesi vardır; ama 
buna rağmen, bir iktisatçı olarak huzurunuzda yük
sek izninizle üzülerek arz ediyorum, Türkiye'de bir 
bankacılık sistemi yoktur. Eğer Türkiye'de halka gü
ven veren bir banka sistemi olsaydı, bu derme çat
ma bir banker olayı yaşanmazdı arkadaşlarım. Bun
dan önceki konuşmamda arz etmiştim; eğer bir ban
ker olayı çıkmışsa, bu Türkiye'de %anka sisteminin 
bulunmadığının 'kesin ifadesidir. Yoksa 45 bankaya 
vazettiğim 6265 şubenin varlığına rağmen, vatandaş
lar niçin bankere gitsinler değerli arkadaşlarım?.. 

iBugün yine bir başka sorun vardır, daha önce
de kısaca arz etmiştim. Vatandaşlarımız bankalara 
yine gitmiyor altın alıyor; ama bugün Değerli Baka
nımız yer yer söylüyor; ama anlatamıyor, bugün al
tına para yatırmak de payse olmuştur. Eskiden al
tına para yatırırdınız, güvenceli bir 'kaynaktı, bek
letir bekletir ondan sonra paraya çevirdiğiniz zaman 
kârlı olurdunuz. Bugün bu durum değişmiştir. Bu
na rağmen, vatandaşımız altına para yatırıyor. Oysa 
altına para yatırmak, altın piyasası ıson derece dalga
lanmalara açıktır. Bunu günü gününe izleme imkânı
nız varsa ve çok zekice bu alışverişleri yapıyorsanız 
yararınıza olur. Buna rağmen, vatandaş bankalara 
güven duymadığı için altına para yatırmaktadır. Biz
de sermaye piyasasının arzu ettiğimiz ölçülerde ge
lişmesini engelleyen en büyük engellerden biri de bu 
noktadadır. Dikkatinizi çekerim, Sayın Bakanımız 
verdikleri birçok (beyanatta, Yüce Halkımızın dikka
tini bu noktaya çekmeye çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Onun için şimdi bankalar ülkeye değil, (Benden 

önce konuşan değerli arkadaşlarım da belirttiler, onun 
için onları tekrarlamak istemem) mevduat sahiplerine 
değil, bankalar, banka holdingleri teşekkül etmiştir. 
Sayısı çok sınırlı (kimselere, sadece onların yararına 
hizmet ettiği için, bugün bankaları düzenlemek bazı 
kesimlerde bir tepki yaratıyor; ama bankaları düzen
lemede ülke kalkınmasının, gerçek sanayicimin, çalı
şan özel kesimin büyük bir yararı vardır değerli ar
kadaşlarım. Onun için 'Hükümete bu imkânı vermek 
lazımdır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazı yanlış değerlendirmeler vardır. Ben burada 

konuşan arkadaşlarımın hepsinin samimiyetinden hiç 
şüphe etmiyorum, (kesinlikle; ama yanlış değerlendir
me olduğunu izninizle arz edeyim. 

«Efendim, devletçiliğe gidiliyor» deniliyor. İnsaf 
edilsin. 

Değerli arkadaşlarım; 
İktisadî alanın bir şanssızlığı vardır. Maalesef 

yüksek düzeyde uzmanlık isteyen bazı konular halk 
düzeyinde bile amatörce yaklaşımlara konu olabil
mektedir. Kesinlikle bunun devletçilikle alakası yok
tur. Burada var olan sadece, devletle ilişkili olarak, 
bir devlet , müdahalesi var. Bu devlet müdahalesi, 
içinde bulunduğumuz ekonomik bunalımdan kurtul
manın da vazgeçilmez bir koşuludur. Finans kesimi 
düzenlenmeden bu bunalımdan çıkmak mümkün de
ğildir. Enflasyonla yapılan mücadeleyi kazanmak, ül
kenin 'kalkınmasını sağlamak müm'kün değil maalesef. 
Onun için devlet, karma ekonominin gereği olarak bu 
alana dolaylı ve doğrudan müdahale etmek mecbu
riyetinde hissetmektedir kendini ve Değerli Hükü
metimizin istediği yetki bununla sınırlıdır. Bunun dev
letçilikle uzaktan yakından alakası yoktur. O kadar 
yoktur ki, daha bu son zamanlarda devletin bu özel 
bankalara sağladığı yardım, kredi, biraz önce rakamı
nı aldım, 40 milyar diye geçiyor; ama 36 milyar 700 
milyon Türk Lirasıdır. Bu ne biçim devletçiliktir ki, 
bu kesime devlet 40 milyar liraya yakın bir yardım 
yapsın. Bunların ciddiyetle ilgisi yok değerli arkadaş
larım, gerçeklerle ilgisi yok, ilimle ilgisi yok. Devlet
çilik, karma ekonomi çok ciddî olgulardır. Onları 
böyle, geçirilmek istenen veyahutta bir şeyin reddi 
için mesnet yapılmamaları gereken bilimsel kuram
lardır ve Türkiye'de bu manada bir devletçilik hiç 
olmamıştır. Büyük Atatürk'ün, Önderimiz Atatürk' 
ün devletçiliği de kendisine has bir devletçiliktir ve 
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orada da özel kesime sürekli yer vardır ve olacaktır. 
Bununla da bunun ilgisi yoktur değerli arkadaşla-
rıtrh 

Onun için, bu yetki tümden verilir ve Hükümetin 
getirdiği konunun ne olduğunu, ilgili düzenlemelerin 
ne olduğunu ilgili Bakanlık çok iyi bilmektedir. Bu
nun şerefi de sorumluluğu da onlara aittir. Onun için 
onlar «Şu ve şunları düzenlemem lazım» dedikten 
sonra, «Yok efendim, ben şunları veriyorum, şun
ları vermiyorum» demeyi ben pek tutarlı, yararlı ve 
isabetli göremiyorum. Değerli Komisyon beni lütfen 
bağışlasın, 

Bankalarımızın (ilk önce onlar anılıyor; ama so
run sadece o değil) büyük sorunları var değerli ar
kadaşlarım. Bankaların likidite sorunları var. Bugün 
maalesef bankalarımız için en önemli sorun budur. 
Ekonomi bugün büyük bir durgunluk içindedir. Ve
rilen krediler maalesef geri alınamamaktadır. Mev
duat maliyetleri aşırı derecede yükselmiştir. Bunlar 
kalkınmayı, sanayileşmeyi tıkamaktadır, özel banka
lar için güvence eksikliği olabilir. İşte Hükümetimi
zin yerinde bir müdahalesiyle son yapılan operasyon
la bu engellemiştir ve bugün herhangi bir güvensiz 
ortam söz konusu değildir. Bankaların denetim ek
sikliği vardır. Bu yetki verilmeden bunların düzeltil
mesi de mümkün değil. Onun için bendenizin bir 
önergesi de var. Sayın Komisyonun getirdiği 2 nci 
madde değil de Hükümetin Teklifinde önerilen 2 nci 
maddenin kabul edilmesinde isabet ve yarar, hatta 
zorunluluk olduğu kanısındayım. 

Bunu belirttikten sonra, izninizle üzerinde durul
ması gereken bir diğer nokta var. Son olarak bunu 
da arz etmek istiyorum. 

Efendim, bir de sermaye piyasası var. «Banka
lar» derken bu olgunun da unutulmaması gerekir. 
Konuşmamda arz ettim. Devletin iç borçlanma tah
villeri, Hazine bonoları vesaire ile aslında bu alajn-
da bir piyasanın oluşturulması lazım. Buna bir de İk
tisadî Devlet Teşekkülleri katılabilirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce, «Vatandaşım altına gidiyor» dedim. 

Ek olarak vatandaşa güven vermek lazım. Şunu nasıl 
vereceğiz?.. Altın yerine devletin çıkaracağı ve bizim 
için «büyük proje» diyebileceğimiz projeler var; 
Atatürk Barajı gibi, Ankara - istanbul demiryolu gi
bi, ikinci köprü gibi ve saire. 

Bunları da çıkarılacak tahvillerle halka açık hale 
getirebiliriz; ama bunları yapabilmek için bütün bu 
devlet kesimindeki olguları örgütlemek lazım. Acaba 
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Sayın Bakanım bu yetki alındıktan sonra bunu da 
oluşturup sermaye piyasasının oluşmasına ye yay
gınlaşmasına katkıda bulunmayı düşünecekler mi
dir? Buna cevap lütfederlerse sevineceğim, 

Zannediyorum ki bu yetkiyi Hükümetin istediği 
yönde vermekte isabet vardır. Çünkü bu yetki sınırlı 
ve eksik verilirse, ondan sonra gerekli tedbirler alı
namayacaktır, başarı sağlanamayacaktır. Oysa bu yet
ki istediği 24 Ocak Kararlarının başarıya ulaşmasında, 
eksik kalan, boşluk yaratılan bu kesimi de kapatmaya 
yöneliktir. Zannediyorum ki, verilirse büyük bir ya
rar sağlayacaktır ve Maliye Bakanlığı mensuplarının 
bunu en iyi şekilde kullanabilmek için bütün hazır
lıkları vardır, imkânları vardır. 

Yüce takdirlerinize saygılarımla birlikte arz ede
rim.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları, önergenizi de açıklama irnkânını böylece bulmuş 
oldunuz.! 

Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Değerli 

Meclis üyeleri; 
Malî kesimle ilgili olarak istenilen Yetki Kanu

nunun tartışılmasında şık sık bir deyim kullanıldı, 
Türkiye'deki mevcut bir olay üzerine dikkatler çe
kildi. Gerçekten de bu olay üzerine dikkatlerin çe
kilmesinde yarar vardır şüphesiz; yalnız bir ülkenin 
malî sistemini, özellikle bankalar sistemini, o ülke
nin ekonomik gelişme düzeyi ve ekonomik yapısından 
ayırıp ayrı olarak düşünmeye, değerlendirmeye imkân 
yoktur. Dolayısıyla, eğer (Türkiye'de sermaye piya
sası kesiminde, para - kredi piyasası kesiminde, ge
nel olarak malî kesimde bazı yapısal dengesizlikler, 
bunalımlar, darlıklar var ise, bunların nedeni, bü
tün içerisindeki bazı olaylarla beraber değerlendiril
diğinde anlam kazanır. 

örneğin Türkiye'de büyük şirketler büyüyebilmek, 
gelişebilmek ve yatırımlarını devam ettirebilmek için 
bankaları kontrol altına almışlardır ve bunun içindir 
ki, sık sık burada hiç çekinmeden söylenecek bir de
yimle «holding bankaları» adı kullanılmıştır. Ger
çekten de Türkiye'de bankaların toplam tasarruf ve 
kredi miktarının, Devlet büyük patron olarak bir yana 
bırakılacak olursa, geriye kalanın büyük bir kısmı 
iki elin on parmağı kadar şirketin elindedir. Bu doğ
rudur; ama acaba neden bu böyle olmuştur?.. Acaba 
bu, ideolojik bir amaçla kötü niyetli bir yaklaşım 
neticesi mi meydana çıkmıştır, yoksa ekonomik olay
lar mı buna zorlamıştır?.. Eğer bunu bilirsek, alınacak 
tedbirlerde de o derece isabetli davranırız. 
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Bu konudaki açıklamalarıma geçmeden önce, he
men sizlere uluslararası düzeyde birkaç örnek ve
reyim: Şöyle bir düşününüz Amerika'daki bankaların 
adını, Fransa'daki bankaların adını, Almanya'daki 
bankaların adını; orada Akbank, tş Bankası, Ziraat 
Bankası, Emlak Kredi Bankası değil, bankaların he
men hemen % 80'i şahıs isimleri taşır. Bu gayet nor
mal. Çünkü bankalar başlangıçta, kuruluşta büyük 
şahıslar tarafından kurulmuşlardır, güvenilen kişiler 
tarafından kurulmuşlardır. 

Bilir misiniz ki, (Şüphesiz bilirsiniz) izmir'de ilk 
böyle banka tipi olaylar, esnafın akşam evlerine gi
derken, paralarını evlerine götürmek, yanlarında ta
şımak istemedikleri için en güvendikleri esnafın kasa
sına götürüp yatırmakla başlamıştır. Ona bir çeşit gü
vence sağlamıştır. Çünkü o kişiye güveniliyordu; onun 
o parayı muhafaza edebileceğine, iade edebileceğine 
güveniliyordu. Dolayısıyla ekonomik gelişmenin, iler
lemenin belirli aşamalarında bankalar şahısların ve 
bağlı şirketlerin ellerinde toplanmış ise, bu kötü ni
yetten çok daha ileri, ekonomik gelişmenin o aşama
daki normal neticesidir. 

Ayrıca, Değerli Meclis üyeleri çok iyi bilirler ki, 
en az sermaye ile (Sayın Bakanımızın da defalarca be
lirttiği üzere) en çok para toplamanın yolu banka
cılıktır. Nitekim, 10 milyon lira sermaye ile 10 milyar 
lira, hatta 40 milyar lira para toplayabilirsiniz. Sorum
luluğunuzun en az olduğu; fakat toplayacağınız pa
ranın da en çok olduğu bankacılıktır. Dolayısıyla 
bankacılıktaki temel sorun sermayenin kuvveti değil, 
güvencedir. Bankalara para güvenildiği için yönelir. 
Yoksa o sermayeleri dolayısıyla değil. O halde, ban
ka kurmak, geliştirmek ekonomik düzen içerisinde 
belirli aşamalarla mümkündür. 

Ayrıca, son yılları bir tarafa bırakırsanız, banka
cılık diğer sektörlere nispetle çok kârlı bir müessese 
de değildir. İsterseniz bakın bankaların yıllardan beri 
dağıttıkları kârlara, bir de sanayi şirketlerinin, ticarî 
şirketlerin dağıttıkları kârlara. Dolayısıyla bankaları 
kolay kolay halka açamazsınız. Zorlayarak açarsınız; 
ama gönüllü olarak halk gelip de ben bunu alacağım 
diyemez, tş Bankası gibi, büyük bir banka, son 
sermaye artırımında, bu artırımı yapabilmek için bü
yük gayretler sarf etmiştir hisse senetlerini satabilmek 
için; normaldir. 

Gelelim diğer önemli bir hususa : Neden Türki
ye'de holding bankaları doğmuştur?.. Eğer işadamı 
olarak, sanayici olarak bir ülkede orta ve uzun vadeli 
sermaye piyasası kurulmamış ve gelişmemiş ise, o ül

kede halkın tasarrufları kısmen bankalara gidiyor ve 
büyük bölümde altına, diğer spekülatif mallara yatı
yor ise, bu ülkede orta ve uzun vadeli yatırım ser
mayesini nereden bulacaksınız?.. Şüphesiz özel kesim 
devlet gibi değildir; bütçeden ayırdığı fonlarla, örne
ğin bu seneki bütçeden 470 - 480 milyar lira KİT'lere 
buyurun, yatırın diye fon ayırsın... Bu fonları özel 
kesimin bir yerden bulması lazım. Bunu ya kendi kâr
larından artırmak suretiyle otofinansmanla yapacak 
veya kredi yolunu kullanacaktır. 

Türkiye'de (Kusura bakmayın) büyük ve önemli 
bir dengesizlik olmakla beraber, ortada şu gerçek var: 
Türkiye'de bugün orta ve uzun vadeli krediye dönüş
türebilecek yegane fonlar ticaret bankalarında biriken 
fonlardır. Dolayısıyla bütün büyük şirketler ve büyü
mek isteyen şirketler birer banka edinmek zorunda 
kalmışlardır. Başka türlü yatırımlarım devamlı finan
se etmelerine, yeni yatırımlar yapmalarına, iş hacmi 
yaratmalarına, üretim yaratmalarına ve rekabet etme
lerine imkân yoktur. O halde Türkiye'de holding ban
kalarına yaklaşırken, bu gerçek olaya yaklaşırken bu
nu doğuran nedenleri iyi bilmek ve o nedenleri gider
menin yollarını da o gerçeklerin karşısında aramak 
lazımdır. 

Sizler de çok iyi bilirsiniz ki, Türkiye'de sadece 
özel kesim bankaları değil, kamu kesim bankalarının 
en büyüğü bile teminatsız kredi vermez. Varlığı ola
na kredi verir, varlığı olmayana kredi vermez. Ni
tekim, bu sistemden şikâyetler vardır; hatta bunu şöy
le formüle ederler, derler ki, Türkiye'de kişiye kredi 
var, işe kredi yok. Halbuki ekonomik kalkınmada 
kişiye değil, işe kredi verilmelidir. Bugün gidiniz ba
kalım siz Türkiye'de bir Devlet bankasına, bir özel 
bankaya, ticarî bankaya, en mükemmel yatırım pro
jeleriyle; rantabilitesi yüksek, gerçekten yüksek tekno
loji kullanıyor, iç ve dış rekabet gücü yüksek, kredi 
alabilecek misiniz?.. Alamazsınız; ama o projenizi gö
rürünüz bir büyük holdinge verin, ertesi gün o pro
jenizin kredisi çıkar. Çünkü onun teminatı vardır. 

Daha da ileri gideyim : Bugün halka açık ano
nim şirketler diyoruz. Halka açık anonim şirketler 
kurduk; bunlar başarıya ulaşamıyorlar, malî bakımdan 
sıkıntıdalar. Neden biliyor musunuz?.. İki önemli ne
denden. Birincisi : Halka açık anonim şirket kurarken 
bile aldığınız teşvik belgesini krediye çevirebilmek için 
teminat göstermek zorundasınız beyler, teminat. Bir 
işçi elindeki olan parasını zaten oraya yatırmış, ne te
minat gösterecek?.. O halde teminat gösterecek kişi
leri yanınıza alacaksınız. Çelişkiyi açıkça görüyorsu
nuz. Bir Devlet bankası dahi vermez. 
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Gelelim diğer, ikinci nedene : Yani, neden işçi şir
ketlerimiz başarılı değildir?.. 

Muhterem Meclis üyeleri; 
Sanayici ve işadamı olmak sanıldığı kadar kolay 

değil. Özellikle çalışma hayatına işçi başlamış, işçi 
olarak çalışmış, tasarruflarını bir tarafa biriktirmiş 
bir kişinin o işten ayrıldığı anda bir anonim şirketin 
başına geçip yılların oluşturduğu işçi-tüketici davra
nışını bir tarafa atıp bir büyük yatırımcı olması müm
kün değil. Bu nedenledir ki, işçilerimizin çoğu akıllı 
olarak evvela küçük esnaflıktan, küçük sanatkârlıktan 
başlıyorlar ve oradan yukarıya doğru tırmanmaya, 
işadamı psikolojisini elde etmeye çalışıyorlar. Onlar 
başarılı oluyor; ama diğerinin hemen başarılı olmasını 
bekleyemeyiz. Dolayısıyla onların profesyonel yöneti
cilere ihtiyacı var, bu açıklarını kapatmak için; ama 
Türkiye'de profesyonel iyi yönetici bulun, ben de yük
sek ücretlerle alayım onu hemen. Çünkü mutlaka pa
ra kazandıracaktır o profesyonel, yüsek düzeydeki 
yönetici; ama Türkiye'de yok. Bugün kapış kapış 
gidecektir bu düzeydeki teknik yöneticiler. 

* Dolayısıyla Türkiye'de eğer ekonomik mülkiyeti 
tabana yaymadık ise, yani halkımızı ticaret bankala
rına mevduat olarak veyahut da tahvillere koşmaya 
değil de, anonim şirketlerin hisse senetlerine yatırma
ya alıştırmadıksa, anonim şirketlerin hisse senetlerinin 
satışını, yayınını kolaylaştırmadık ise, hepsini kontrol 
altında ve sıkı kurallar içinde tuttuksa, ekonomik mül
kiyeti tabana yaymadıksa, bunun kusurunu sadece 
ekonomik mülkiyetini halka açmayanlarda aramaya
lım. Bugün Japonya'da yedi kişiden bir kişinin his
se senedi vardır. Amerika'da dokuz kişiden 'birinin 
hisse senedi vardır. Tekrar ediyorum, «Hisse senedi»; 
tahvil veyahut da mevduat sertifikası demiyorum. Bu 
miktar Almanya'da 14, Fransa'da 17, ingiltere'de 40'a 
kadar çıkıyor. 

Görüldüğü üzere, ekonomik mülkiyeti tabana yay
dığınızda müesseselerin ihtiyacı olan orta ve uzun 
vadeli krediler bu tasarruflar dolayısıyla karşılandı
ğından bankalara yüklenmek de olmaz, bankaları sa
tın almak da söz konusu değildir, holding bankaları 
kurmak da söz konusu değildir; çünkü orada işe kre
di veriliyordur ve halkın tasarrufları, yani ekonomik 
kesimler, orta ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarını ser
maye piyasasından karşılıyorlar. Bugün Türkiye'de 
sermaye piyasası nerededir? Bugün Türkiye'de, hepsi 
hepsi en yüksek olduğu senede özel kesimin pazarla-
yabildiği tahvil sayısı 20 milyardır. Muhterem üyeler, 
sadece geçen sene özel kesim şirketlerinin, anonim ve 
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limited şirketlerin yaptıkları sermaye artırımı 240 mil
yar liradır. Demek ki, 240 milyar liranın sanki 20 mil
yar lirasını tahvilden karşılayabilmiştir. Nerede bunun 
diğer karşılığı? 

O halde bütün bu nedenlerle Türkiye'de şüphesiz 
holding bankacılığından bütün kesimlere, kişiye değil, 
işe kredi veren bankacılık sistemine geçmek gerekli
dir; fakat bu geçişin iki kanun hükmü değiştirerek ola
cağına inanmak büyük bir yanılgıdır. Bunun ekono
mik nedenlerini iyice bilmek, malî nedenlerini iyice 
bilmek ve bu nedenle bu Kanunun 2 nci maddesinde 
hiç görmediğim ve deminki konuşmamda da dile ge
tiremediğim sadece cezalandırıcı, sadece müdahaleci, 
sadece düzenleyici hükümlerin yanında teşvik edici 
hükümleri de getirmek lazımdır. Halbuki bu teklif ge
tirilirken bize ne gibi teşviklerin de düşünülebileceğini, 
ne gibi teşviklerle bankaların daha rasyonel çalışır 
hale getirileceğine dair hiçbir ümit verilmedi. Dola
yısıyla bu hususun da dikkate alınacağını ümit ediyo
ruz. 

Sayın Komisyon Başkanımız açıklamalarında, ban
kacılık kesimindeki holding bankaları dolayısıyla ve 
banka sayılarının belirli düzeyde kalması saikiyle or
taya çıkan oligopol davranışlara ilişkin açıklamalarda 
bulunuldu ve dolaylı olarak bu, bir başka kişiler, ar
kadaşlar tarafından dile getirildi; ama oligopol demek 
sınırlı sayıda müessesenin bulunması ve bunların kendi 
aralarında anlaşarak serbest piyasa kuralları dışına 
çıkmaları demektir. O halde, Türkiye'de banka sayı
sını azaltmak, bankaları birleştirmek suretiyle azalan 
banka sayısı daha kolay oligopole gitmeyecek midir 
acaba? Bu çelişkiyi de herhalde izah etmek gerekli
dir. Bununla Türkiye'deki banka sayısı azalsın, birleş
meler yapılmasın, birleşmeye teşvik edilmesin demiyo
rum tabiî; ama açıklama tarzındaki çelişkiye dikkat
leri çekiyorum. 

Gelelim diğer önemli bir hususa. Merkez Banka
sı Kanununda da değişiklik yapılacak. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de Merkez Ban
kasının elindeki yetkiler başka hiçbir ülkede, başka 
bir merkez bankasının elinde yoktur. Bunu açıklıkla 
söyleyebilirim; fakat Merkez Bankası eğer bu yetki
lerini kullanmıyorsa, ayrıca biz yıllardan beri Merkez 
Bankasını sadece Devletin, daha doğrusu hükümetle
rin bir veznedarı olarak kullanıyorsak ve yapacağı
mız değişiklikler de Merkez Bankasını, Devletin eko
nomik, Hükümetin genel ekonomik politikasının yön
lendirilmesinde rahat hareket eden, düzenleyen yön
lendiren bir müessese olarak değil de, Devletin her 
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dediğine «Peki» diyen ve Devletin emrinden çık
mayan ve her şeyini Devletin düzenlediği bir banka 
haline getireceksek, onu bu yöndeki düzenleme yet
kisine karşıyım; o nedenle bunu açıkça belirtiyorum. 
Merkez Bankasına kişiliği ve ekonomik hayattaki 
ağırlığı verilmelidir, düzeltmeler bu yönde yapılma
lıdır. 

Sermaye piyasasını düzenlemeye gelince : 

Muhterem Meclis üyeleri; sermaye piyasasıyla il
gili çalışmalar 1963 yılında kalkınma planlarıyla be
raber başlamış ve bildiğimiz gibi, 1981 yılında bu
nunla ilgili kanun çıkmıştır. Başlangıçta Kanunun adı 
Sermaye Piyasasını Teşvik Kanunuydu, halbuki son 
çıkan kanunun adı Sermaye Piyasası Kanunudur. 
Yani teşvik unsuru bir tarafa bırakılmış, sadece dü
zenlemeye ağırlık verilmiştir. Halbuki düzenleyebilmek 
için evvela bir piyasanın mevcut olması, yönlendiril
mesi ve onun geliştirilmesi lazımdır. Bu nedenle bu
rada, 2 nci maddede söz konusu edilen Sermaye Piya
sası Kanununa ilişkin değişikliklerde, bize, bu Ka
nunun teşvike yönelik eksiklerinin tamamlanacağına 
dair herhangi bir şey söylenmemiştir, açıklama ya
pılmamıştır. Halbuki, bildiğimiz üzere, bir ülkede 
uzun yıllar eğer sadece ticarî bankacılık gelişmiş, o 

ülkede sınaî sektöre kredi verecek bir Devlet kesi
minde, bir de özel kesimde kurulan iki banka, adla
rını vermiyorum, kısa sürede bütün fonlarını tü
ketmiş ve donmuş halde kalmışlar ise ve yine bütün 
iş ticarî bankalara düşmüş ise, o ülkede ticarî ban
kaların mevduata verecekleri faizin dışında kolay ko
lay yatırım alanı bulamayan tasarruf sahiplerinin his
se senetlerini yönlendirmek ancak güçlü teşviklerle, 
anlayışlı yaklaşımlarla olur. Yoksa mevcut, daracık 
sermaye piyasasını kontrol altında tutmak yeterli de
ğildir. Alınacak tedbirlerin de bir ölçüde sermaye pi
yasasını teşvik edecek tedbirlerle tamamlanmasının ye
rinde olacağı kanısındayım ve bunu açıklıkla belirti
yorum. 

Gelelim Ödünç Para Verme Kanununa. Ödünç 
Para Verme Kanunu, bildiğimiz gibi, bu dönemde çı
karılmış bir Kanundur ve bu Kanun ihtiyaçlara cevap 
vermemiştir. Yeniden düzenlenmesine gerek vardır; 
ona da zaten herhangi bir itirazımız yoktur. Bütün 
bu nedenlerle 2 nci maddenin bu öneriler, daha doğ
rusu bu dileklerimiz dikkate alınarak o yönde uy
gulanmasını rica eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın üyeler; Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18.00 

»••« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 78 inci Birleşimin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hak
kındaki Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî işler Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere kaldığı yer
den devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Fevzi Uyguner'in. 
Buyurun Sayın Uyguner. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Üzerinde görüşme yaptığımız Tasan, muhakkak-
ki büyük bir 'ihtiyacın sonucudur. Memleketimizde 
çeşitli ekonomik faaliyetler cereyan etti ve bu eko
nomik faatoyetlerin cereyanı sırasında birtakım tatsız 
hadiseler de vukua geldi. 

Bunlar arasında, yakın tarihte hepimizi üzm bir 
bankerlik hikayesi doğdu ve memlekette bir banker
lik fırtınası esti. Bu, memleket ekonomisini tahrip 
ettiği gibi, bu ekonomiye bağlı olarak çalışan birçok 
müesseselerde de tahribatını hissettirdi. Tabiî bu 
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arada 'tahribat bankalara sıçradı ve bankalarda da 
birtakım olaylar oddu. 

Şimdi Hükümet bu tahribatın sonuçlarını düzelt
mek, gidermek çabasında. Bu sebeple Tasarıyı hu
zurlarınıza getirmiş bulunmakta. Bu, göründüğü ka
dar kolay bir mesele olmadığı için Meclisimizde de 
tartışma konusu oldu. Evvela Komisyonla Hükü
met arasında 'tartışma konusu oldu, daha sonra Ge
nel Kurulumuza geldi. Genel Kurulda tartışma 'ko
nusu oldu. Komisyona tekrar iade edildi. Komis
yon, konuyu tekrar ele aldı, inceledi ve daha başka 
biçimde bir taslak hazıriıayarak huzurlarınıza getir
di. 

Sayın Hamitoğulları önerisinde, Hükümet Tekli
finin ele alınmasını; yani Hükümete daha geniş yet
kiler tanınmasını ileri sürdüler. Ben bu fikirde deği
lim; huzurlarınızı da bu sebeple işgal etmiş bulunu
yorum. 

Hükümet Teklifinde, Türk Ticaret Kanununun 
çeklerle ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve gene (ı) 
bendinde «Bu düzenlemelerin gerektirdiği haillerde 
Türk Ticaret Kanununun diğer hükümleri ile ekleri 
ve değişiklikleri» nin -de değiştirilebilmesi hususun
da Hükümete yetki verilmesi istenmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu, ana kanunlarımızdan biri
sidir. Türk Ticaret Kanunu beli sebeplere münha
sır olmak üzere, beli meseleleri halletmek için de
ğiştirilemez; değiştirilmesi de doğru olmaz. Şimdi 
böyle bir yetki verildiği takdirde, önümüzde hangi 
mesele var?.. Önümüzde bankaların disipline edilme

si, düzenli işlemesinin temini gibi bir mesele var; 
para piyasasının düzenlenmesi ve temim gibi bir me
sele var ve Türk Ticaret Kanununun çeklerle ilgili 
hükmü ve onunla ilgili diğer bazı hükümleri bu göz
lükle bakılarak değiştirilmeye tabi tutulacak ve so
nucunda da Türk Ticaret Kanununun bu hükümle
rinin 'diğer fonksiyonları gözden uzak kalabilecek
tir; bu çeşitli sakıncalar doğuracaktır. 

Bunun misalini başka bir konuda vermek istenim. 
Hepimizin hatırlayacağı gibi bir Romen tankeri Mar
mara Denizinde kazaya uğradı ve yandı; İstanbul' 
da büyük tehlikeler yarattı, İndependence isminde 
bu Romen Tankerinin yanışı ve batışıyla ilgili ola
rak, Maliye Bakanlığı birtakım tedbirler almak lü
zumunu hissetti ve Türk Ticaret Kanununda bu ve
sileyle bazı değişiklikler yapılması Hükümet çevre
lerinde öngörüldü. Bu değişikliğin yapılması işi Çev
re Müsteşarlığına verildi. Çevre Müsteşarlığı kendi 
çapında faaliyet sarf etti; bazı değişiklik tasarıları 
hazırladı ve bu, 12 Eylül öncesi hükümetleri tarafın
dan ele alınamadı. Nihayet 12 Eylül sonrası Mecli
simize intikal etti ve halen İktisadî İşler Komisyo
numuzda beklemekte; hâlâ İktisadî İşler Komisyonu 
bu tasarıyı huzurlarınıza getirememiştir. Neden?.. 

Çünkü, îndependence Gemisinin yanışı, batışı 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin tadiliyle halle
dilmez. O ayrı şeydir; deniz ticaretini düzenleyici 
hükümler getirmektedir, ötekisi İndependence Ge
misinin yanışı, batışı muayyen bir hadisedir. Muay
yen bir hadiseye münhasır olarak ana kanunlarda 
değişiklik yapmak doğru bir şey olmaz. Nitekim güç
lükler ortaya çıkmakta. 

Türk Ticaret Kanununun çekle ilgili hükümleri 
692 ve 735 inci maddelerinde yer almaktadır ve 43 
maddeden ibarettir çekle ilgili hükümler. 

Bunun dışında Türk Ticaret Kanununun kıymet
li evrak ile ilgili hükümleri vardır ki, çekler de bu 
kıymetli evraktan bir bölümünü teşkil etmektedir. 
550 inci maddeden 816 ncı maddeye kadar 259 mad
de vardır. Şimdi biz bırakalım diğer şeyleri, şu ka
nunla; yani Hükümetin getirdiği Tasarı ile Hükü
met bizden bu 259 madde üzerinde dilediği gibi de
ğişiklik yapmak, oynamak imkânını istemektedir. 
Bunu neyle yapacak?.. Kanun kuvvetinde kararname 
ile yapacak. Hangi Bakanlık hazırlayacak?.. Maliye 
Bakanlığı hazırlayacak. Bugün İçişleri Bakanlığının 
veya Adalet Bakanlığının Gelir Vergisi Kanununda, 
Kurumlar Vergisi Kanununda kanun kuvvetinde ka
rarnamelerle değişiklik yapması ne kadar mümkün 

Kanımca Komisyonun getirdiği metin maksada 
hem kâfidir, hem de elverişlidir. Komisyon, ihtiya
cı dört noktada toplamış vaziyette. Birincisi, para 
piyasasının gerektirdiği düzenlemeleri yapabilmek 
için, başlığını atmış; ikincisi, sermaye piyasasının ge
rektirdiği borsaların kuruluş ve faaliyetlerinin dü
zenlenmesi için; üçüncüsü, Bankalar Kanunu ve Ser
maye Piyasası Kanununda yapılacak değişikliklerle 
ilgili olmak kaydıyla bir düzenleme getirmiş; ayrıca 
bu kanunların ek ve değişiklikleri üzerinde de bazı 
yetkiler getiren bir düzenlemeye gitmiş bulunmak
tadır. 

Komisyon, bu önerisiyle Hükümet Tasarısından 
ayrılmış vaziyette; Hükümet daha geniş yetkiler is
temekte, Komisyon bu yetkileri, biraz evvel arz etti
ğim dört noktaya teksif etmiş bulunmakta. Bence, 
Komisyon en doğru hareketi yapmış bulunmakta
dır. Yani Komisyonun metni ihtiyaca cevap verecek 
durumdadır. 
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olursa, Maliye Bakanlığının da kanun kuvvetinde ka
rarname ile Türk Ticaret Kanunu üzerinde değişik-
likler yapması bu kadar aykırı olur, uygun olmaz. 
Çünkü hadiseye malî gözlükle -bakılacaktır ve bazı 
malî meselelerin halli için bakılacaktır. Bunun dışı
na çıkılacağını ben pek sanmıyorum. 

Bu sebeple Komisyon durumu görmüş ve çok 
basiretli davranmıştır. Komisyonun getirdiği öneriler 
yerindedir ve 'ben Komisyon önerisinin yanındayım. 
Hükümet Tasarısının; yani Hamitoğulları'nın öneri
sinin de karşısında 'bulunduğumu huzurlarınıza arz 
eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
bir noktayı izin verirseniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, zatıâlinizin 
böyle bir önergesi olduğunu ve Hükümet teklifi üze
rinden gidilmesi lazım geldiğini konuşmanızda açık
ladınız efendim. Sayın Uyguner de karşı olduğunu 
beyan ediyorlar, 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Benim teklifim 
sözkonusu değil. Tasarı görüşülüyor, çok yanlış bir 
intiba verebilir diye düzeltmenizi beklerdim. 

BAŞKAN — Hayır, zatıâliniz de bir açıklama 
yaptınız;, karşı görüşü beyan ediyorlar. 

BEŞiR HAMlTOGULLARI — Ben sözkonusu 
değilim; görüşülen konu ıbenim teklifim değil efen
dim. Yanlış bir intiba verir, çok rica ediyorum Sa
yın Başkanım; bunu bildirmeniz iyi olurdu. 

BAŞKAN — Sağolun, teşekkür ederim Sayın Ha
mitoğulları; önergenize sıra geliyor zaten. 

Sayın îslimyeli, buyurun efendim. 
FENNÎ İSLİMYELÎ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde Sayın Bakanın 

iki konuşmasını dinledik; yine aynı şekilde Komis
yon Başkanımızın geniş açıklamalarına da şahit ol
duk. 

Bu noktada ifade edilmesi lazım gelen cihet ka
naatimce şu : 

Hükümet para ve sermaye piyasasını yeniden dü
zenlemek istiyor ve bu noktada esasa ve özelikle 
usule müteallik siyasî tercihini ortaya koymuş bulu
nuyor. Kanaatimce hükümetlerin siyasî tercihi özel
likle Yasama Meclislerinde önem kazanmalıdır. Gü
nümüzün, Asrımızın dinamiği içinde bu siyasî ter
cihlerin, usule taalluk etse dahi, bir kenara itilme
sinde veyahut dikkate alınmamasında Yasama Mec
lisleri için isabet olmayabilir, Ben, kanun kuvvetin-

| deki kararnamelerin Anayasamıza da girmesindeki 
hikmeti vücudu burada aramakta ve' bulmaktayım. 
Kabul edelim ki, Yasama Meclisleri bütün iyi niye
tine, hele hele bizim gibi Meclislerin çok vukuflu 
çalışmalarına rağmen, usulden mütevellit bir ataleti 
de kapsadığı bir gerçektir. Onu süratlendirecek esas
ları kanun kuvvetindeki kararnamelerde aramak ve 
hükümetlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda ıbu kararna
melerin çıkarılmasına Meclislerimizin de yardımcı 
olmasında şüphesiz büyük isabet vardır. 

Şimdi asıl üzerinde durmak istediğim nokta ka
naatimce şu : Ben birinci konuşmamda da ifade et
tim, böyle bir düzenlemenin lüzumuna tamamen iş
tirak ediyorum. Bu düzenleme yapılmaz ise, bilebil
diğim kadarıyla sistemde bu Ocak Kararlarıyla ala
kalı olmayan, yıllardan beri, 1958 tarihinde çıkan 
Bankalar Kanununun çıkışından itibaren özellikle 
mahallî bankaların taazzuv eder halde görüldüğü ta
rihlerden itibaren; yani özel bankacılıktan itibaren 
sistemde birtakım yaraların açıldığı da bir vakıadır. 
Şunu ifade etmek istiyorum, yıllardan beri bu sis
temde için için yanan bir ateş vardır. Eğer tedbirler 
zamanında alınmaz ise, bir banker hadisesiyle karşı
laşılması mümıkün ve mukadderdir. Bu itibarla ge
cikmiş olduğu veya olmadığı münakaşasına dahi gir
meden bu dönemde Hükümetin almak âstediği ted
birleri, kanaatimce bizim de hüsnükabul ile telakki 
etmemiz ve desteklememizde büyük isabet olduğu 
kanaatini muhafaza ediyorum. 

Yalnız tabiî bu kanatimi ifade ederken bir diğer 
temenniye de yer vermekte fayda ve zaruret hissedi
yorum. Bu nedir?.. Piyasa, biraz evvel Sayın Ergi-
nay'ın da ifade ettiği gibi, hele hele bankacılık saha
sı fevkalade hassas bir sahadır, fevkalade nazik bir 
sahadır ve aynı zamanda rutubetten nem kapan bir 
sahadır. Bu itibarla bu sabada alınacak tedbirlerin 
mümkün olduğu kadar temkinle ve teyakkuzla alın
masında büyük ölçüde isabet vardır. Benim Sayın 

I Bakana, şüphesiz değerli tecrübelerine itimadımız 
var; ama bu noktayı yapılacak düzenlemede dikkate 
almasında da büyük ölçüde fayda ve zaruret hisset
tiğimi ifade etmekte bir zaruret görüyorum. 

I Ben birinci konuşmamda bankacılıkla ilgili gö-
I rüşlerimi Muhterem Heyete arz ettiğim için, bunun 

dışında sermaye piyasasına ilişkin görüşlerimi nafc-
I letmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hükümetin Tasarısı ilk geliş şekliyle sermaye pi
yasasındaki düzenlemeyi çok daha geniş ve kapsam
lı bir manada almış idi. Bu defa Komisyondan ge-

j len Tasarının, ben bunu 'ifade etmek zaruretini fais-
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sediiyorum, daraltılmış olduğu görüşündeyim. Özel
likle ikinci maddede «Sermaye piyasasının gerektir
diği borsaların kuruluş ve faaüyeclerinin düzenlen
mesi için» deniyor; 1929 tarihli Menkuıl Kıymetler 
ve Kambiyo Borsaları Kanunu ve bu Kanunla ilgili 
değişikliklere münhasır olmak üzere 1981 tarihli 
Sermaye Piyasası Kanunu değişecektir. Kanaatimce 
bu hükmü ile çıkarılacak Yetki Tasarısı (Sermaye pi
yasasına münhasır olmak üzere söylüyorum) fevka
lade sınırlı kataraktadır. Bankalarla ilgili görüşler 
için Komisyonun aldığı kararlara {iştirak ediyorum. 

Kanaatimce Türkiye'nin bugün kalkınmada ve 
ekonomide anlamda büyümede en önemli sorunu kay
nak sorunudur, finansman sorunudur. Buna çare 
bulmaz isek, tasarruf sorununa, kaynak sorununa 
çare bulmaz isek; yani şöyle ifade edeyim; fonların 
talebi karşılayacak bir vüsata erişmesi için bir geniş
lik getirmez isek piyasaya, nadir olan bir kıymet 
için vaki taleplerin bu sistemde yeni yeni birtakım 
yaralar açması mümkündür. Zannediyorum bu cüm
lemi tekrar izaha ihtiyaç yoktur. 

Yani şunu ifade etmek istiyorum. Nadir olan 
şey kapışılan şeydir. Nadir olan şeyin değeri daima 
artar. Nadir şeyler daima sistemde çarpıklıklara yol 
açar. 

Şimdi, tasarruf hacmini genişletecek bir tedbiri 
özelikle sermaye piyasasında düşünmeyeceğiz ve 
sonra da bunu düzenleyeceğiz... Kanaatimce bir çe
lişki içinde kaldığımızı böylece ifade etmek istiyo
rum. Mümkün ise Muhterem Komisyon bu nokta
dan aldığı karara bir daha baksın. 

Birtakım rakamlar vermek istiyorum. Ülkemizde 
tasarrufun millî gelire nispeti yüzde 19'duf. Bu ko
nuda uğraşan kalemler, 25 - 30'a çıkarıldığı takdirde 
Türkiye'nin yatırım yapabilecek hale geleceğini ifa
de ediyorlar. Japonya'da bu nispet yüzde 3 5'tir. Mu
kayese etmek istemiyorum; ama Türkiye'nin gerçek
leri içinde her halükârda bir şeyler yapmak lazım 
geldiği 'kanaatini de taşıyorum. Aksi takdirde bütçe 
kalemleri, bildiğimiz veçhile yatırımcı bir bütçe ol
maktan öteye bir mana taşıyacak, tasarruf hacmi, 
hele bugün bildiğiniz gibi mevduat hacimleri aşağı 
yukarı artış temposunu gittikçe azaltacak ve serma
ye piyasasında hiçbir şey yapmayacağız... O zaman 
Türkiye'nin ekonomik kalkınma sorunlarını hangi 
kaynaktan nasıl karşılayacağız? Bunun sarahatle or
taya konulmasında isabet vardır. Ben Sayın Bakanı
mızdan bu noktadaki görüşlerini bize açıklamasını 
istiyorum ve bekliyorum. Bankacılık sahasına çok 
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eğildiğimiz için, zannediyorum bu noktalarda birta
kım müphem hususlar kaldı. 

Şimdi bir diğer nokta. Yine Sayın Bakandan so
ruyorum, Bir noktada, yüzde 25'i 30'a çıkarmak lazım
dır diyorum ve Sayın Bakandan, bu noktada Türki
ye'de bir potansiyel var mıdır? Maliye Bakanının 
görüşünü rica ediyorum ve bir noktayı daha vurgu
lamak istiyorum. Halkı sıkıntıya sokmadan bu ta
sarrufun harekete geçirilmesi mümkün müdür? Bu
nu öğrenmek istiyorum. Bunlar öğrenilmeden dü
zenleme yapılması, şüphesiz ıkendileri bu noktalarda 
vazıh kararlara veyahut müşahadelere varmışlardır; 
ama bize de bunları intikal ebtirirlerse daha gönül 
ferahlığıyla vereceğimiz karar, şüphesiz karardan 
müsterih olacağız. 

Şimdi ikinci bir noktaya gelmek istiyorum muh
terem arkadaşlar. Türkiye'de süregelen enflasyon 
içinde para değeri açısından ekonomik büyüklük fev
kalade değişmiştir. Artık yatırımlarda milyonlar ko
nuşulmuyor; milyarlar konuşuluyor, trilyonlar konu
şuluyor. Trilyonlar konuşuluyor ve bir taraftan da 
Türkiye yatırım yapmak ihtiyacında. O zaman bu 
büyük rakamları nereden karşılayacağız? Kredi kay
naklarından mı? Kredi kaynaklarından karşılayama-
cağımızı zannediyorum. Büyük ölçüde karşılayama
yacağımızı Bankalar Kanununda yapacağımız birta
kım düzenlemelerle esasen sınırlıyoruz. Bilfarz bir 
firmaya açılabilecek kredinin hangi limiti geçmeye
ceği mutlaka sınırlanacak. O zaman bu büyük ha
cimdeki ihtiyacı hangi fondan karşılayacaksınız? 
Hangi fon sermaye piyasası? Sermaye piyasasından 
karşılayacak bir vasatı yaratmazsanız o zaman vaki 
talepler için nasıl bir hal çaresi bulacaksınız? Ben 
istirham ediyorum. Sayın Bakan bizi bu noktada ay
dınlatsın. 

Hep müşahede ediyoruz, üzülerek müşahede edi
yoruz ki, bugün altın, gümüş ve hatta dövize fonlar 
kayıyor ve sermaye piyasasını bu takdirde güçlen
dirmek için lazım gelen tedbirler neler olmalıdır? 
Bunları bize kısaca açıklamalarında her halde fayda 
var. 

Yine bir noktayı ifade etmek istiyorum. Acaba 
sermaye piyasasına teveccüh gösteren tasarruf sahip
lerine bilfarz Devlet bir garanti getirmek istiyor 
mu? Üzernide durulacak veya tetkik edilecek konu
lardan bir tanesi bu. Sermaye piyasasını teşvik ede
cek unsur zannediyorum kâr garantisiyle mümkün 
olacaktır; ama mümkün müdür? Sayın Maliye Ba
kanının bu noktadaki görüşü nedir? öğrenmek isti
yorum. 
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Size bir rakam vermekte fayda var. Şu anıda Tür-
kiya'de kredi stoku 2 trilyon 300 ırılilyar: ama benlim 
tespit edebildiğim rakamlara göre sermaye piyasa
sındaki rakam 100 milyar civarında dolaşıyor. Da
ha henüz hiç el atılmamış bakir bir saha karşınızda. 
Bu konularda mutlaka bir şeyler yapmak lazım. 

1981 yılında Hükümet kanaatimce çok iyi «niyet
le (ve çok enteresan) bu noktada bir kanun çıkardı; 
198.1 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu... 

Sermaye Piyasası Kanununun bazı maddelerinde, 
yine Batıda uygulamasını gördüğümüz mesela «Men
kul kıymetler yatırım fonları teşkili» öneriliyordu, 
1981 yılının 7 noi ayında; fakat benim bilebildiğim 
'kadarıyla o tarihten bu yana ıböyle bir fon bankalar 
dahil olmak üzere kurulmadı. Bankalar bu sahaya 
hemen hemen hiç iltifat göstermediler. Üzerimde du
rulması lazım gelen ye benim biraz evvel ifade etti
ğim garantiyi muhafaza edecek sistem, zannediyo
rum menkul kıymetler yatırım fonunun harekete ge
çirilmesiyle kaimdir. Bu bir adaletin içindedir ve 
şimdi öğrenmek istiyorum; acaba bu fonu. harekete 
geçirebilecek teşvik tedbirleri, bizim Sermaye Piya
sası Kanunumda yapmak istediğimiz ve bugün çok 
sınırlandığını gördüğüm bu hükümler İçinde .İkaıbil 
olacak mıdır? Ben biraz endişeye sahibim. 

Değerli üyeler; 
Söyleyeceklerim bunlar; ama şunu ifade etmek 

istiyorum ki, kaynak yaratılmadan yapılacak düzen
lemeler Türkiye'nin meseleleriınd halletmeye kafi gel
meyecektir. 

Hepinize teşekkürlerimıi ifade etmek işitiyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsiımyeli. 
Sayın üyeler, bu madde üzerinde yedi arkadaş ı-

mız konuşmalarını tamamlamışlardır. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, madde üzerin

de vaki konuşmalara karşı herhangi bir cevabınız 
olacak mı efendim?.. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAPA-
OGLU — Müsaadenizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Ben büahara konuşiacağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 

Yetki Kanununun ikinci maddesi üzerinde söz al
mış bulunan değerli üyeler, genellikle yetkinin veril

mesine; Komisyondan gelen şekliyle yetkinin veril
mesinde kısıtlama olduğu veyahutta kâfi olduğu ko
nusunda fikirler serdettiler. 

Aslında Hükümetçe getirilen Tasarı Komisyonda 
müzakere edildiğinde biz görüşlerimizi ifade ederken, 
Anayasanın 91 inci maddesinin yazılış tarzından, ilk 
defa yeni Anayasa yürürlüğe girdikten sonra sevke-
dilmiş bir Kanun Tasarısı olması sebebiyle, o yazılış 
tarzından esinlenerek bu Tasarı metnini kaleme al
dığımızı ifade ettik. O da Anayasanın 91 inci mad
desinin ikinci fıkrasında diyor ki, «Meclisçe kabul edi
lecek kanun hükmünde kararname çıkarılmasına yet
ki verecek kanunlarda amaç, ilke ve kapsam hüküm
lerine yer verilir. Yetkinin süresi veya birden fazla 
kanun hükmünde kararname çıkarılıp çıkarılmaması 
ıhususu tespit edilir.» Biz de ilk defa bir yetki ka
nununda yani Anayasamızın tespit ettiği bu esasları 
nazarı itibara alarak, amaç maddesini, kapsam mad-

>' desini ve ilke maddesini birinci, ikinci ,ve üçüncü 
madde olarak arka arkaya koyarak, dördüncü mad
dede de süre hükmünü (Çünkü Anayasa «süresi de 
belirtilir» diyor) koyarak Meclise Tasarımızı getirmiş
tik. 

Komisyondaki müzakereler sırasında Sayın Aldı-
kaçtı da «Tanzimin o şekilde olması konusunun Ana
yasa bakımından zararlı olmayacağını» ifade etti; fa
kat Komisyonda genel müzakerelerde amaç maddesi
nin durması, kapsam maddesinin içerisinde önce kap
samın hedeflerinin gösterilmesi, arkasından da kap
sama giren kanunların gösterilmesinin bir tekerrür ol
duğu esası kabul edildi ve maddenin yazılış şeklinde, 
doğrudan doğruya kapsamın içerisinde değişiklik ya
pılacak veya yeniden tanzim edilecek hükümlere yer 
verilmesini ve şu şu sebeplerle 7129 sayılı Kanun, bu 
bu sebeplerle Sermaye Piyasası Kanunu gibi, bizim 
ilk yazdığımız şeklimizdeki maddenin 1 inci ve 2 nci 
fıkrasını değiştirerek 1, 2, 3, 4 diye, dört fikrah bir 
madde haline getirmek suretiyle yeni maddeyi tanzim 
etti. 

Aslında esasta değişiklik yalnızca Ticaret Kanunu 
ve çeklerle ilgili hükmün metinden çıkarılmasıdır. Bu 
hususta Komisyondaki müzakerelerde şunu müşahede 
ettik ki, gerek Ticaret Kanununda, gerekse Ticaret 
Kanununun tabiî çeklerle ilgili hükmünde gerekli tan
zimler vardır, aslında bu tanzimleri işletecek cezai mü
eyyideler mevzuu bahistir. Bu cezai müeyyidelerin de 
kanun hükmünde kararname ile getirilmesi imkânı 
yoktur. Bu sebeple henüz Adalet Bakanlığının müta
laası gelmemiş olduğu için, çeklerle ilgili kanun tasa-
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rısının ayrı bir kanun tasarısı olarak getirilmesini ve 
ceza hükümlerinin de yeni tanzimlerle birlikte bir ka
nun metni haline gelmesini kabul edince; o takdirde 
Ticaret Kanununun da çeklerle ilgili hükümlerini de
ğiştirmeye ihtiyaç olmadı. 

Belli bir süre içerisinde çeklerle ilgili Ticaret Ka
nunu hükümlerinde; bilhassa Ticaret Kanunu ticarî 
bir muamele olarak tanzim etmiş çekleri, halbuki bu
gün halkın kullandığı bir kıymet haline gelmiş, Ticaret 
Kanununun mevduat üzerine yazılan, yalnızca ticarî 
mevduat üzerine yazılan çekleri tanzim ettiği görül
müş, bu sebeple orada bir genişlik getireceğiz, ticarî 
olmayan kişilerin çek kullanmasını ve ticarî olmayan; 
çünkü tüccar olan kişilerde ticaretin bir tabiî kanunu 
vardır, iflas diye bir kanun vardır, tüccarın çekinin 
karşılıksız bulunması halinde tüccarın iflasına kadar 
gider, halbuki tacir olmayan kişilerin çek kullanma
sında zaruret olan bir toplumda yeni bazı müeyyide
ler; yani ticaretin nefsinde mündemiç olmayan yeni 
müeyyidelerin getirilmesi zarureti olması bizi hare
kete getiren noktaydı. Bu sebeple biz tacir olmayan 
kişilerin çek kullanması halinde uygulanacak müey
yidelerin tanzim edildiği yeni bir çekle ilişkili hüküm
lerinde Ticaret Kanununun ve Ceza Kanununun çekle 
ilişkili hükümlerinde değişiklik önerecek bir kanun ta
sarısı ile Meclise gelme fikrini benimsedik ve bu se
beple de Yetki Kanununda Ticaret Kanununun çek
lerle ilgili hükümler yer almadı. 

Geriye kalan hükümlerde ise bizim istediğimiz 
yetki ile, Komisyonca benimsenen tanzim arasında 
bir fark yoktur. Aslında kapsamda bizim kullanaca
ğımız yetkilere mesag verilmiştir. 

Yalnız son olarak Sayın îslimyeli'nin temas ettiği 
husus; yani yalnızca borsaların tanzimi ile ilgili, «Bor
sa Kanununun yeniden tanzimiyle ilgili Sermaye Piya
sası Kanununda yapacağınız değişiklikler sizi tatmin 
eder mi?» diye bir sual tevcih buyurdular. 

Aslında bizim yaptırdığımız bir inceleme sonunda, 
daha önceki konuşmamda da Yüce Meclise arz et
miştim; büyük bir rapor var elimizde. Orada genel
likle Sermaye Piyasası Kanunumuzun bir kaç noktası 
dışında hemen her türlü kullanıma müsait bir Ka
nun, modern bir Kanun olduğu fikri ÎFE uzmanların
ca ve Batının en uzman'geçinen bir Profesörü tara
fından da kabul edilmiş durumda ve Sermaye Piya
sası Kurulunun bugünkü kusurunun bilhassa borsa
nın olmamasından neşet ettiğini, modern bir borsa 
kanunu yaptığımız takdirde Sermaye Piyasası Kanu
nunda da borsa kanunu ile ilgili olarak Sermaye Pi

yasası Kurulumuzun borsa otoritesi olması noktasında 
ve borsa otoritesi olması sebebiyle hangi yetkilerle 
teçhiz edilmesi lazım gelecek, o hususlara temas edil
miş. 

Sayın îslimyeli'nin bu şekildeki, borsa kanunu 
ile ilgili Sermaye Piyasası Kanunundaki tanzim yet
kisi veren Komisyon metninin Hükümeti bütün şü
mulüyle, yetki ile teçhiz edip etmeyeceği konusunda
ki sorusunda, ben teçhiz ettiği kanaatindeyim ve 
mükemmel bir borsa kanunu yapıp Sermaye Piyasası 
Kanunumuzun da onunla ilişkili hükümlerini tadil 
ettiğimiz zaman, Sermaye Piyasası Kanunumuzu ve 
borsa kanununun birbirini tamamlayarak işleyeceğini 
ve Sayın îslimyeli'nin yine de, tabiî ki bakir kaynak 
diye ifade ettiği, benim de hem bütçe konuşmalarım 
sırasında, hem bu kanunun görüşmeleri sırasında 
bankalar üzerine yığılmış kredi talebinin çözülmesini 
mümkün kılacak tek unsurun borsa sisteminin; yani 
sermaye piyasası vasıtalarının işlemesi olduğu ko
nusundaki kanaatimi takviye etmiş bulundular, ken
dilerine müteşekkirim. 

Ancak, Sermaye Piyasası Kanunumuzda mevcut 
olmakla beraber yatırım fonlarının henüz teşkil edile
memiş olduğu konusundaki müşahadeleri de bir ger
çektir. Henüz bankalarımızın içerisinde oluşması la
zım gelen yatırım fonları hakkında bankalarımız eği
time tabi tutulmaktadır; yani bankalarımız eskiden 
beri zaten bunu yapabilselerdi, ki, eski Bankalar Ka
nunumuzda da bankaların bankerlik muameleleri yap
maları yetkileri vardı, onu da yapmadılar; çünkü bir 
sistem alışıldığı şekilde gidiyor, bu sisteme yeniden 
bir fonksiyon ilave ettiğiniz zaman sistem onu he
men benimseyerek işlerliğe koyamıyor. Bu sebeple, 
banka sistemimiz içerisinde gerçekten bir yatırım fo
nu kurulup işletilmesi bir zarurettir. 

Ancak biz Sermaye Piyasası Kanunu çıkarttık
tan sonra bankalar dışında pekçok yabancı fonlar 
Türkiye'de bir sermaye fonu, yatırım fonu kurarak 
işletme arzusunda bulundular. Başlıca üç büyük Do
ğudaki paralardan Batıda teşekkül etmiş fon, Tür
kiye'de bir yatırım fonu tesis ederek Türk yatırımla
rına iştirak etmiş, eskiden yapılmış yatırımlardan na
kit sıkıntısı çeken kuruluşlara da iştirak etmek sure
tiyle nakit sıkıntısının tahfif edilmesi hususunda bir 
müsaade verilmesi konusunda Hükümete müracaat 
ettiler. Bu konuda yapılan incelemeler içeride ve dı
şarıda nihayettendi, çok yakında yabancı sermaye 
fonlarının Türkiye'de iktisadî işletmelerimize, yatırım
cılarımızla birlikte iştirak halinde yatırımlar yapaca-

— 215 — 



Danışma Meclisi B : 78 31 . 3 . 1983 O : 2 

ğını ve bunun da para piyasasına olan talebi tahfif 
edeceğine inanıyoruz. 

Sayın Islimyeli'nin bütün müşahedeleri doğru ve 
hepsine katılıyoruz; fakat sermaye piyasası vasıtaları, 
menkul kıymetler dediğimiz hususları bir teşvikle ha
rekete geçirmek konusunda Hükümetimiz bazı ted
birler aldı. Bilhassa Gelir Vergisi Kanununda bir 
yıldan uzun vadede satılan hisse senetlerinin vergi
lendirilmesi için 1980'de getirilen hükmü ortadan kal
dırdık. Aslında sermaye piyasasının, tabiî ki diğer 
vasıtaları yanında, ana iki konusu hisse senedi ve 
tahvildir. Hisse senedi ve tahviller konusunda vergi 
kanunlarında lüzumlu düzeltmeler yapılabilmiştir. 

Yalnız faiz konusunda da devamlı şekilde, bir 
yıllık vadeli faizden % 5 fazla tahvilata faiz verilmesi 
hususunu da kabul ettik. Başa baştan aşağı değerde 
tahvil ihracını da kabul ettik, % 5 masraf yapılması 
imkânını da kabul ettik tanzimlerimizle. Bu sebeple 
gerçekten mevduata, 100 liraya verilen faizin % 5 
fazlasının tahvil alanında 90 liraya verilebileceği ya
hutta 92-93 liraya verilebileceği bir zemin hâsıl et
tik; fakat geçirdiğimiz acı bankerlik olayı sermaye 
piyasası kuruluşlarımıza karşı güveni esaslı şekilde 
sarsmış durumda. Bu sebeple de, halen sermaye piya
sası kuruluşlarımızın bünyesinde mevcut nakiseleri 
gidermek için çabalar içerisindeyiz. Çünkü Sermaye 
Piyasası Kanunu bunların teşekkülü için, anonim şir
ket şeklinde kurulması, 200 milyon liraya kadar ser
maye sahibi olması, ander reigthing müesseselerinin 
komisyoncu müesseselerle birincil tahvil piyasası ile 
ikincil tahvil piyasasının işlemesine dair getirdiği hü
kümlere henüz tam bir işlerlik kazandıramadık ve 
Yetki Kanunu elimizdeyken bunları da tevhid ederek 
uzattık; Sermaye Piyasası Kurulumuzun vereceği ka
rarları daha tevhid ederek verme durumunda kaldık. 
Çünkü hâlâ sağlıklı olanlarla sağlıklı olmayanlar bir 
arada yaşamakta, aracı kuruluşların sağlık kazanmasın
dan sonra sermaye piyasamızda bilhassa borsanın teş
kil edilmesi, ki, bu arada «Menkul Kıymetler Fonu» 
diye bir fon da kurduk; bilhassa menkul kıymetlere 
aracılık yapan ve bir iskonto suretiyle menkul kıymet 
alım - satımıyla uğraşan müesseselerimizin ödeme 
müşküllerinde; yani satın alma müşküllerinde başvu
rabileceği bir fon da teşkil edilmiş olduğuna göre, 
tedricen Sermaye Piyasası Kurulunun bütün vasıtala
rını tanzim etmek ve o konuyu teşvik etmenin yatı
rımların geleceği bakımından önemli bir kaynak teş
kil edeceği konusundaki kanaatimiz çok açıktır ve 
o konuda Hükümet elinden gelen her türlü gayreti 
göstermektedir. 
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Yalnız, Sayın Islimyeli beni bağışlasınlar, devamlı 
şekilde bir aczimizi ifade ediyorum. O konu da, ne 
Türk banka sisteminde, ne maliyemizde, ne kurduğu
muz Sermaye Piyasası Kurulunda, ne sermaye piya
sasına kıymet arz edecek ihraççı kuruluş dediğimiz 
kuruluşlarımızda,, ne de aracı kuruluşlarımızda birik
miş bilgi ve tecrübe yok. Yani bütün noksanlık bun
dan ileri geliyor ve sosyal hadiseler belli bir bilgi bi
rikiminden, tecrübe birikiminden geçmeden önce on
ları yalnızca kanunlarla, iyi niyetle tanzim mümkün 
olmuyor; ama bu husustaki bütün iyi niyetimizden 
ve gayretimizden emin olmalarını bilhassa istirham 
ederim. 

2 inci madde konusunda belli başlı Mecliste beliren 
husus, Hükümetin getirdiği Tasarının mı, yoksa Ko
misyonca tanzim edilen taslağın yahutta teklifin mi 
kabul edilmesi konusunda belirmektedir. Biz Ko
misyonla dört günlük bir çalışma sonunda Meclisteki 
müzakerelerin; birinci müzakerede söz alan 22 değerli 
üyenin telkilerini mümkün olduğu nispette nazarı 
itibara alarak Komisyonda bu metni tanzim ettik ve 
Hükümet ile Komisyonca tanzim edilmiş metin ara
sında herhangi bir farklı görüş kalmamıştır. Bu hususu 
açıkça belirtmeyi, müzakerelerin neticelenmesine fay
dalı olacağı noktayı nazarından bilhassa vurgulamak 
ve açıklamak istiyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — »Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Çalışma süremizin dolmasına yedi dakika kalmış

tır. Bu arada iki önerge var, okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Türk Malî Sisteminin Ye

niden Düzenlenmesi Hakkındaki Yetki Kanunu Ta
sarısının önemi Ve ivediliği nazarı dikkate alınarak ge
rekirse çalışma saatimizin bitiminden sonra da çalış
mamızı arz ederiz. 
Enis MURATOĞLU A. Fehmi KUZUOĞLU 

Hayri SEÇKlN Turgut KUNTER 
Ahmet SARP M. Utkan KOCATÜRK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Para ve sermaye piyasalarının yeniden düzenlen

mesi hakkında Yetki Kanunu Tasarısının bitimine 
kadar görüşmelere devam edilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tandoğan TOKGÖZ Turgut TAN 

Paşa SARIOĞLU Hayati GÜRTAN 
Beşir HAMÎTOĞULLARI 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Her iki önergede İçtüzüğümüzün 52 nci maddesine 

göre, çalışma süresinden sonra bu Kanun Tasarısının 
bitimine kadar faaliyette bulunmamızı öngörmektedir. 

Bu önergeleri birleştirerek oylarınıza sunuyorum. 
Çalışma süresinden sonra Kanun Tasarısının bitimine 
kadar çalışmayı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Görüşmelere 19.00'dan sonra devam edilecektir. 
Yalnız bir istirhamımız olacak; müsaade ederseniz 

onu da yapacağım: Sayın Komisyonun konuşmasından 
sonra vaki önerge konuşmalarının lehinde ve aley
hinde beşer dakika hususunu getireceğim efendim. 
(«Komisyon ve Hükümete de 5 dakika» sesleri) Yal
nız Komisyonlar ve Hükümet için on dakikadan aşağı 
olması mümkün değildir. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; J 

Değerli üyelerimizin sabırlarını taşırmamak için 
çok kısa konuşacağım; ama müsaade edilirse herhalde 
Komisyona yöneltilen eleştirilere de cevap verme hak
kımızın olduğu bir gerçek. Bununla birlikte böyle bir 
şeye de girmeyeceğim. 

Sayın üyeler; 
Tek tek konuşmalara cevap vermemek üzere biz, 

2 nci maddeyi bu şekilde tedvin etmenin daha doğru 
olacağı düşüncesiyle, 2 nci maddeyi Sayın Uyguner'in 
de ifade buyurdukları şekilde dört anatemel üzerinde 
değil hatta, iki anatemel üzerinde oturttuk. Birincisi, 
Bankalar Kanunuyla ilgili düzenleme; yani para pi
yasası ile ilgili düzenleme; ikincisi, sermaye piyasası 
ile ilgili düzenleme ve 3 üncü maddede de bu ikisiyle 
ilgili olması hesabiyle Ödünç Para Verme İşleri Ka
nununda yapılacak düzenlemeleri aldık. Dördüncüsü, 
yanlış yorumlara sebebiyet vermemek bakımından 
ek ve değişikliklerde düzenleme yapma hakkı veren 
bir husustur. 

Esasında Sayın Hazer'in konuşmalarına da, uzun 
tereddütlerine de cevap vermek istiyordum, baştaki 
konuşmacımız olarak; fakat bu saatten sonra, mademki 
çalışma süremizi de uzattık, bu Kanunun da bu akşam 
bitmesi herhalde uygun düşecek. O bakımdan Ko
misyondaki müzakerelerde oylamadan önce temenni
mi veya Komisyonumuzun görüşünü Genel Kurula 
arz etmeyi uygun buluyorum. 

«Ancak, Komisyonun tüm maddeleri kapsayan 
köklü değişikliklerden yana olmadığını ortaya koya
rak oyunuza sunuyorum; Bankalar Kanunuyla ilgili

dir. Daha önce de arz ettiğim gibi, şu andaki duru
mun...» Yalnız ben hemen şunu arz edeyim; çok bu
nalımlı, fevkalade kötü bir ekonomi falan şeklinde 
birtakım tablolar çizildi. Esasında bu şekilde bir lanse 
herhalde pek uygun düşmez. Genel görünümün böyle 
çizilmesi ne içeride, ne de dışarıda yarar sağlamaz. 
O bakımdan Malî İşler Komisyonu Başkanı olarak 
bendeniz kesin olarak bu konuda (Ferdî olarak konu
şuyorum burada; çünkü bu şekilde kötü bir tablo çiz
menin Tasarıyla ilgisi yoktur; ama dış ve iç itiba
rımızla yeteri kadar oldukça ilgisi vardır.) 

Biz burada Bankalar Kanunuyla ilgili olarak para 
piyasasındaki bugünkü sorunları ortadan kaldıracak 
düzenlemelere girmesini, başta da arz ettiğim gibi or
taya koyduk. Türk Ticaret Kanununun çeklerle ilgili 
kısmının neden çıkarıldığı konusunda ilgili önerge 
huzurumuza geldiği zaman açıklama yapmak isterim 
çok kısa olarak. Esasında Türk Ticaret Kanununun 
çeklerle ilgili kısmı bugünkü tatbikata yön verecek 
derecede yeterlidir; hatta ideal tatbikata yön vere
cek derecede yeterlidir. Bankaların bir tek çeki kul
lanma konusunda veya taklit edilebilir kabiliyetten 
uzak, taklit edilebilirlikten uzak çekleri, kullanma şek
linde uygulamaların değiştirmeleri, hatta Euro check'e 
üye olmamız konusundaki temennilerimizde konuyu 
kapatmak istiyorum. 

Bu konuda şu anda arzım şundan ibarettir ve böy
le belirlemekte fayda görüyorum : Komisyon, Hükü
met Tasarısında var olan ve 7-8 noktada toplanan 
yetkileri iki ana baz üzerinde toplamış ve bu Banka
lar Kanununda madde tasrihine gerek görmemiştir. 
Daha önce de arz ettiğim gibi süreli bir yetki ver
miş durumdayız. Maddelerin şu anda hangisinin de
ğiştirileceği önemli olduğu gibi, bunun tespitini Hükü
mete bıraktığımız gibi, ikinci bir kanun hükmünde 
kararname çıkarma niyetinde olmadıklarını Sayın Ba
kan da açıkladılar. Böyle bir düşünce olmamakla bir
likte bu üç ay zarfında çok olağanüstü durumda bir 
şey teşekkül ederse, onu da şimdiden tahmin etmenin 
imkân dahilinde olmadığı düşüncesinden hareket et
tik. 

Bu Kanunda, Bankalar Kanununda, bugünkü du
rumdan kurtulabilmek bakımından gerekecek düzenle
melerle ilişkili olarak T.C. Merkez Bankası, bankala
rın kuruluş kanunları ve Ödünç Para Verme İşleri 
Kanununda yetki verdik. Ödünç Para Verme İşleri 
Kanunu, Merkez Bankası Kanunu gibi kanunlarda 
namütenahi bir yetki söz konusu, getirildiği şekilde, 
değildir. Bununla ilişkili Bankalar Kanununda geti-
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rilen ve Hükümetin, Sayın Bakanın ve değerli yar
dımcılarının Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında 
ortaya koydukları hususu burada arz etmek istiyo
rum. «Dilerseniz, yeknesaklığı sağlamak üzere bütün 
Kanunu değiştirelim. Eğer böyle bir yetki vermekten 
yana değilseniz, kısmî bir yetki olsun ve tümüyle bir 
değişiklik getirmeyelim.» dediler. Komisyonumuz tü
müyle değişiklikten yana olmamıştır; yetkiyi de bu 
şekilde temenni kararıyla açıklamış; ancak, «Şu bö
lümü olsun, şu maddeleri olsun.» demeyi uygun bul
mamıştır. 

'Bankaların kuruluş kanunlarıyla ilgili bir konuya 
arkadaşlarımız değindiler, özel bankaların kuruluş 
kanunları yok. özel bankalar, Bankalar Kanununa 
göre kuruluyor. «Kanun hükmünde kararname» lafı 
da sadece zannediyorum 13 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyi kapsıyor; bir tek kanun hükmünde ka
rarname vardır, o kanunlarda da bir tek hususu bu 
Bankalar Kanunuyla ilgili kapsayacak şekilde ortaya 
koymalı. İsim olarak öğretmenler Bankasını veriyo
rum; mesela bir maddesi vardır, sermayesi 300 milyon 
olarak tasvip edilmiştir; halbuki, 6 ncı maddeyle ilgili 
daha önceki konuşmalarımda da arz etmiştim, 4 mil
yara çıkarıldı, şimdi İ milyar düşünülüyor. Bu şekil
de bir yükseltme söz konusu olursa, oradaki hükmü 
değiştirme mecburiyeti doğacaktır. Bunun gibi; yani 
mutlaka orada yapılması gerekli olan değişiklikler 
söz konusu ise onları getiriyoruz. 

Komisyon olarak getirdiğimiz metnin, geçen bir
leşimlerde yine ortaya konulan Genel Kurulun tema
yülüne, ekonominin bugünkü durumuna, para ve ser
maye piyasalarının ihtiyaçlarına kâfi gelecek metni 
olduğu kanısındayız ve kesinlikle, değerli arkadaşla
rımızdan bazılarının da açıkladıkları gibi, yeterli ge
rekçesi ortaya konulmuştur; ilave açıklamalarımızla 
da ortaya konulmuştur; kesinlikle bugünkü ihtiyacı
mıza en uygun metin olduğu kanısındayız. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
İSayın üyeler, 2 nci maddeyle ilgili önergeler var 

okutuyorum efendim. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

O Ğ L U — Sayın Başkan, bir noktayı buradan açık
lamama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OĞLU — Sayın Başkan, konuşmam sırasında ifade 
etmek imkânını bulamadığım bir hususa Sayın Ko
misyon ©aşkanı değindiler. Gerçekten, bu Yetki Ka
nununun geç geldiği hususuna temas edilmişti; biz 

tam zamanında olduğu kanaatindeyiz ve bankaları
mız için hiçbir kriz yoktur; o zamana geldik ondan 
sonra bu Yetki Kanununu ortaya getirdik. Bu sebep
le, stabl bir zemindeyiz. Yani, bu bakımdan Yetki Ka

rt 
nununun müzakeresinin daha önce olmamasının se
bepleri vardı, o sebepler ortadan kalkmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

. önergeleri okutuyorum efendim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Para ve Sermaye Piyasala
rının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanun 
Tasarısı'nın kapsam başlıklı 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hayri SEÇKİN 

Kapsam : 
MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnameler 

ile : 
1) Para piyasasının gerektirdiği düzenlemeleri 

yapabilmek için; 
23.6.1958 Tarihli ve 7129 Sayılı Bankalar Kanu

nu ve bu Kanunda yapılacak değişiklikler ile ilgili 
olmak kaydıyla; 

a) Adı geçen Kanunun IV üncü Bölümündeki 
24-32 nci maddeler muhtevası «Mevduata Ait Hü
kümler» VI ncı Bölümündeki 38-46 ncı maddeler 
muhtevası, «Kredi Muameleleri» VII nci Bölümün
deki 48-50 nci Maddeler muhtevası «işletme ve iş
tirakler» X uncu Bölümündeki 66, 68, 69, 70 inci 
Maddeler muhtevası yukarıda sıralanan bölümlerle 
ilgili ceza hükümleri ve bu sayılan maddelerin gereği 
«Geçici Maddeler»i; 

b) 14.1.1970 Tarih ve 1211 Sayılı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanunu Kuruluşuna İlişkin 
Kanun ve Kanun Kuvvetindeki kararnamelerin hü
kümleri ve özel kanunlarla kurulmuş bankaların ka
nun ve kanun kuvvetinde kararnamelerin hükümleri, 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki Yasasının 2 nci madde

sinin, Hükümet Tasarısında yer alan biçiminin oylan
masını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Sayın Başkanlığa 

Görüştüğümüz Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
nin, Hükümet teklifinin düzenlediği çerçevede kabul 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Derin saygılarımla. 
Beşir HAMİTOĞULLARI 
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BEŞİR HAMİTOĞULLARI — izin verirseniz, 
ben de bir söz ettikten sonra, önergeme ait kararımı 
arz edeyim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; 
Değerli Maliye Bakanımız son yaptıkları konuş

mada, «Malî İşler Komisyonundan gelen 2 nci madde 
ile de hedefe varılabileceğini» belirtmişlerdir. Ben, 
Hükümete yardımcı olmak amacıyla bir önerge arz 
etmiştim. Bu durumda ona ihtiyaç olmadığı anlaşı
lıyor. Bu nedenle, önergemi geri alıyorum efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, birşey söy
leyebilir miyim?.. 

Ben, birşey sorup, önergemi geri almak istiyorum 
müsaadenizle?. 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergeye sıra geldiğin
de soracağım zaten, o zaman geri alırsınız. Çünkü, bi
raz evvel Sayın Bakanın da bir açıklaması oldu zan
nederim bu konuda. 

Son önergeyi okutuyorum: 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 345'e 1 inci Ek sıra Sayılı 

Kanun Tasarısı 2 nci maddesine «4» üncü bent ola
rak aşağıdaki hükmün eklenmesini ve halen «4» üncü 
bent olarak isimlendirilen hükme «5» sayısının ve
rilmesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

.4) 29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun çeklerle ilgili hükümleri, 

BAŞKAN — Sayın Genç, şimdi buyurun efen
dim. En aykırı önerge zâtiâlinizin. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, ben tümü 
üzerine yaptığım konuşmamda bir kelime yanlış kul
landım; müsaade ederseniz onu düzelteyim. Ben, 
«Karma ekonomik sistem» diyecek yerde, «liberal 
ekonomik sistem» dedim. 

Sayın Hükümet Temsilcimiz, Bakanımız, «Ko
misyondan gelen şekli biz benimsiyoruz» dediler. Yal
nız ben bütün 'kalbimle istiyorum ki, kanun hük
mündeki kararnameyle istedikleri yetkide muvaffak 
olsunlar. Eğer muvaffak olmadıkları takdirde, şöyle 
bir iddiada ileri sürebilecekler mi?.. «Danışma Mec
lisinden geniş bir yetki istedik; ama bize vermediler. 
Tam yetki vermedikleri için muvaffak olamadık» di
yebilecekler mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum ve 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Mamafih Sayın Bakan biraz evvel 
bu konuda gerekli bir açıklamayı yaptı; ama tek bir 
kelimeyle Sayın Bakan, biraz evvel ifade buyurdunuz 
zaten; «Komisyonda bu konuda biz anlaştık zaten» 
dediniz. 

MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Komisyon, arzu ettiğimiz yetkiyi bu met
niyle kabul etmiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergenizi geri alıyorsunuz; işlemden kaldırıyo

rum Sayın Genç. 
Sayın Hamitoğulları? 

BAŞKAN — Teşökkür ederim Sayın Hamitoğul
ları, önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Seçkin?.. 
HAYRI SEÇKİN — Genel Kurulu çok işgal et

tim; izin verirseniz önergem kalsın, kısa olarak arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Biraz evvel zâti 
âliniz yokken beş dakika üzerinde bir anlaşmamız 
olmuştu; herhalde burada idiniz. Bendeniz seçeme
dim de, kusura bakmayın Sayın Seçkin. 

Buyurun efendim, önergenizi açıklayın. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkanım, muhterem 

arkadaşlarım; 
Bilhassa bankalar mevzuatının, geçmiş aylardan 

bu yana üzerinde çok duran bir arkadaşınız olmak 
sıfatıyla, bu geç zamanda önergemin geri alınması 
şeklinde duygusal ifadelere katılamadığım için, affı
nıza sığınarak, önergemde ısrarlı olduğumu belirt
mek durumunda kaldım, özür dilerim. 

Efendim, biraz evvelki geniş görüşmelerimde be
lirttiğim üzere; ben genelinde bir kanunun, 86 mad
delik bir kanunun ve 15 geçici ve muvakkat madde
yi muhtevi 101 maddelik bir kanunun bugünkü eko
nomik vasat içinde tümünün değiştirilmesi şeklindeki 
bir anlayışa karşı olduğum için, ihtiyaca cevap ve
rebilecek maddeleşmesi tarafıyla, ekonomik netice
lerini endişeyle gördüğüm için, bu önergemde ısrarlı 
olmak durumundayım. 

ikincisi; yine konuşmamda tebarüz ettirdiğim gi
bi, 16 ve 17 Mart görüşmelerinde 22 görüşmeci ar
kadaşımdan 19'u, maddeleşmesi suretiyle Komisyo
nun Raporunun reddine dayanarak bulmuşlar idi ve 
o hali ile bir yetkinin uygun olacağı şeklindeki bir 
anlayış ileri sürülmüş idi. Sayın Bakanım biraz evvel 
bu ifadeyi, Genel Kurulun bu şekildeki karar ifa
desini, «Komisyonda mümkün olduğu nispette Ge
nel Kurula uymaya çalıştık» diyerek, çok nazikane 
bir ifade ile Komisyon Raporunu benimsediklerini 
ihsas ettiler; ama izin verirlerse, Komisyon Rapo-
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runda maddeleşme şeklinde bir husus olmadığı için, | 
Genel Kurulun iradesine mümkün olduğu nispetteki 
yaklaşım, benim anlayışıma göre, mümkün olduğu 
nispette yaklaşılmama şeklinde bir sonuç doğurmuş
tur. 

'Bugün, kendileri de kabul ederler ki, içinde bu
lunduğumuz bankacılık sektörünün sıkıntılı vasatı, 
Bankalar Kanununun mevduata ait olan hükümle
rinde, kredilere ait olan hükümlerinde, işletme ve iş
tirakleriyle alakalı olan hükümlerinde ve bunların 
tabii uygulama ile alakalı geçici hükümlerinde top
lanmaktadır. Sermayeye ve ortakların sermaye his
selerine müteallik veya bankaların iç bünyelerine ta
alluk eden idarî yönetimlerine ait müdahaleler veya- I 
hut da bunlardan umulan faydaların tedvinine müte
allik bir kanun tasarısının, şu an için benim kanaa-
tımca, bankacılık sektöründe rahatlık değil, rahatsız
lık yaratacağına bilhassa işaret etmek isterim. I 

'Bugün, Türkiye'deki mevcut bankaların itibarî 
sermayelerinin yekûnu 384 milyar lira olarak görül
mekte ve buna karşı da, 1982 Eylül sonu itibariyle 
170 milyar liralık kısmı ödenmiş olarak görülmekte
dir ve bu rakamın 288 milyar liralık kısmı da, özel 
kanunlarla kurulmuş olan bankalara tahsis edilmek- I 
tedir. Şimdi, şu anda gelen Tasan ile veyahut da çı
karılacak Tasarı ile sermaye artırımı mevzuundaki 
bir maddenin, bugünkü ekonomik düzeyde ne geti
receğinin ümit edildiğini, umulduğunu bilmekte yarar 
vardır. Biraz evvel Sayın Islimyeli'nin de söyledik
leri ve Sayın Bakanın da katıldığı gibi, sermaye artı
rımı mevzuunda yapılacak bir operasyon, benim ka-
naatımca piyasada daha darlıklara sebebiyet vere
bilecek ve gelecek Tasarıda, korkuyorum ki Mali
yenin mecburi müdahalelerini gerektiren maddeleri 
işletmek zorunluluğu hasıl olacaktır. Bu Tasarıyı kül 
olarak mütalaa eden bir bankacılık sektörü, yarın
dan sonra kendileri için daha endişeli günlerin bek
lediği mülahazası ile sıkıntıları göreceklerdir. I 

Onun için, bütün dikkatimizi, verilmiş olan para
ların ve mevduatın bugünkü düzeyde en iyi şekilde 
geriye gelmesi ve onların toplanmasına yardım ede
bilecek olan hükümlerin değiştirilmesi ile iktifa edil
mesi anlayışına teksif edilir ise, daha hayırlı olacağı 
görüşü ile bu önergeyi vermiş bulunmaktayım. Tak
dir Genel Kurulundur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı? j 
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PAŞA SARIOĞLU — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Bu konu, aşağı yukarı 20 günden beri konuşul
maktadır. Vereceğimiz bir yetkidir. Bu Meclis, bun
dan önce Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlen
mesi ile ilgili daha büyük bir yetkiyi vermiştir. O za
man, hatırladığıma göre 17 kişi konuşmuştu; bunun 
16 tanesi aleyhinde konuşmuştu. Sonuçta ne yap
tık?... Oylamaya koyduk; bu arkadaşlar da iştirak et
ti ve yetkiyi verdik. 

Şimdi, Maliye 'Bakanımız çabalayıp duruyor, bir 
yetki istiyor; fakat biz ellerini serbest bırakıp, ayağı
na bir pranga vurmak istiyoruz. Olmaz. Vereceksek, 
sorumluluğun tamamını Meclisçe üstlenerek verelim 
ve iştirak edelim; ama Anayasanın 91 inci maddesi 
ne istiyorsa, şimdi onu uygulamak suretiyle devam 
edelim; kapsamını amacını, ilkelerini... Şimdi arka
daşımız diyor ki, «Falan maddeden falan maddeye 
kadar...» Arkadaşlarım, bu şekilde bir sistem olarak 
bunun içinden çıkmaya imkân yoktur; çünkü 7129 
sayılı Kanun buraya geldiği zaman, bugün Komisyon 
'Başkanımız da dahil olmak üzere, o zaman işittiğim 
şu idi; «Efendim, madde düzenlemesi yapılmasın 
Bankalar Kanununa tümü gelsin bir sistem olarak, 
Meclis olarak ele alalım.» 

Şimdi, Maliye ©akanımız diyor ki «Bu Kanun 
bende hazırdır, yetki verildikten sonra bunu tanzim 
edip, IBakanlar Kurulu ile görüştükten sonra buraya 
getireceğim,» Mesele kalmıyor demektir. Şimdi, bu
nun sağını solunu budayıp da bu şekilde kanun çıka
rılması mümkün değildir. 

Onun için, önergenin aleyhindeyim ve bunun sü
ratle geçmesini de istiyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

kısaca rica ediyorum efendim. 
MALÎ İŞLER KOMtlSYONU ADINA ÎSMAİL 

ŞENGÜN — Sayın Başkan, bir cümle kâfi gelecek
se şunu ifade edeyim: 

ıSayın Seçkin önergesinde, Hükümetimize, Hükü
metin bizatihi istemediği maddeler üzerinde de yetki 
tanımak istemektedir. Bunun yanında da, istediği mad
deler üzerinde yetki tanımamak istemektedir. 

Bu nedenle, önergeye katılamıyoruz. 
BAŞKIAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın Bakan, Hükümetin görüşünü rica edeyim. 
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MALÎYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OöLU — Katılmıyoruz. 

.BAŞKAN — Katılmıyorsunuz? 
Sayın üyeler, Sayın Seçkin'in önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadıklarını beyan etmektedir
ler. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kırcalı burada yoklar; doğrudan doğruya 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümete soruyorum; Sa
yın Komisyon, Sayın Kırealı'nın önergesine katılıyor 
musunuz? 

MALÎ İŞLER KOMISYONU IBAŞKANI HILMÎ 
SABUNCU — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFA-

OGLU — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Kırealı'nın öner

gesinin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 2 nci maddeyi Komisyondan geldi
ği biçimi ile oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
ilkeler 
MADDE 3. — İBakanlar Kurulu, verilen yetkiyi 

kullanırken, aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundu
rur: 

1) Bankaların hukukî ve malî bünyelerini, tasar
rufları güven altında tutaoak şekilde takviye etmek, 

'2) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara 
uygun ve rasyonel kullanılmasını sağlamak, 

3) Sermaye piyasasının güven, kararlılık ve is
tikrar içinde çalışmasını, menkul kıymetler borsaları
nın kurulup işletilmesini temin etmek, 

4) Para ve sermaye piyasalarını gecikmesiz ve 
etkin bir şekilde denetlemek. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıklama
nız olacak mı efendim?.. Yok. 

Sayın Hükümet, sizin bir açıklamanız olacak mı?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yetki süresi 
MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna verilen yetki

ler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, para pi

yasasıyla ilgili olarak 3 ay, sermaye piyasasıyla ilgili 
olarak 6 ay için geçerlidir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

MAHMUT AKKMLIÇ — Madde üzerinde öner
ge var mı efendim? 

BAŞKAN — Var efendim. 
Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıklama

nız olacak mı?.. Yok. 
Sayın Hükümet, sizin bir açıklamanız olacak mı?. 

Yok. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var, 

Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Akif ERGtNAY 
«Madde 4. — Bakanlar Kuruluna bu Kanunla 

verilen yetkiler, bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren 6 ay için geçerlidir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının «Yetki sü-

resi»ni düzenleyen 4 üncü maddesinin aşağıdaki gibi 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Özer GÜRBÜZ 
«Madde 4. — İBakanlar Kuruluna verilen yet

kiler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
için geçerlidir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Yetki Yasa Tasarısının 4 üncü 

maddesinin Hükümetten gelen biçimi ile oylanmasını 
arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşümekte olduğumuz 345 Sıra Sayılı Kanun 

Tasarısının «Yetki süresi» kenar başlıklı 4 üncü mad
denin Hükümet Teklifinde düzenlendiği şekilde Ka
nun metnine alınmasını arz ve teklif ederim. 

Evliya FAIRLAK 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Parlak, ikinizin 

önergesi aynı mealde. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Bakanın 

açıklamaları karşısında ben önergemi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 
Sayın Genç. önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

221 — 



Danışma Meclisi B : 78 31 . 3 . 1983 O : 2 

Sayın Parlak?.. 
EVLİYA PARLAK — Ben de geri alıyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — ISiz de geri alıyorsunuz; önergeleri

niz. işlemden kaldırılmıştır efendim. 
Sayın Erginay?.. 
AKİF ERGİNAY — Sayın İBaşkan, zannediyo-

rumki gerek Sayın ıBakan ve gerekse Sayın Komis
yon buna iştirak eder. Çünkü, her iki piyasanın böy
le birbirinden ayrılıp da ayrı ayrı kararnamelerle dü
zenlenmesine imkân yoktur. (Dolayısıyla, 6 aylık sü
reyi açıktan vermekte, toptan vermekte gereklilik gö
rüyorlar mı?.. 

Eğer, Komisyon -iştirak eder, ıBakan da kabul 
ederse, 16 ay olması yerinde olur. Zaten ilk Tasarıda 
da 1 sene idi bunlar ayrı değillerdi. Dolayısıyla, 6 ay
lık müddet kâfidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Tan'ın da önerisi aynı mealdedir, 6 ay ola

rak istemişlerdir kendileri de. Ayrıca, bir açıklama
ya gerek var mı efendim?.. Aynı mealde olduğu için 
birlikte işleme tabi tutacağım. 

TURGUT TAN — Birlikte işleme koyabilirsiniz; 
ama bir başka noktayı ilave etmek istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURGUT TAN — Efendim, şimdi tabiî, Hükü
metle Komisyon «Anlaştık» dedikten sonra, biz öner
gemizde İsrar etmemiz, Hükümetten fazla Hükümet-
çi olmak gibi bir durumdur; ama bu konuda birkaç 
kelime söylemekten de kendimi alamıyorum. 

Bu düzenlemeye göre, şu sorunun cevabı açık kal
maktadır: Üç numaralı fıkrada belirtilen 2279 sayı
lı ödünç Para Verme İşleri Kanununda değişiklik 
yapacak Kanun Hükmündeki Kararname hükümle
ri üç aya mı tabidir, altı aya mı tabidir?.. Bu, açık de
ğildir bu maddede. 

Binaenaleyh, uygulamada karışıklığa meydan ver
memek için «Altı ay» demekte yarar vardır; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Önergelerin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎL-
IMt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında Komisyon olarak Hükümet ile mutabık 
kaldığımız söylendi daha önce. 

Bir ikincisi de, Sayın Tan'ın sorusuna cevap ver
mek istiyorum, üçüncü bent olarak getirilen Ödünç 
Para Verme işleri Kanunu, para piyasası ile ilgili olan 
kısmıyla üç ay, sermaye piyasası ile ilgili olan kısmı 
için de altı ay. Bunlar bellidir; maddeler olarak da bel
lidir. Hükümet ile mutabıkız dedik, Sayın IBakan da 
bunu ifade ettiler. Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

MALİYE ©AKANI ADNAN BAŞER KAFA-
OĞLU — Katılmıyoruz efendim. 

HAYRI SEÇKİN — Bir sorum var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önergeler üzerinde soru sormak müm
kün değil Sayın Seçkin. 

HAYRI SEÇKİN — O zaman oylayın efendim. 
iBAŞKAN — Oylayacağım efendim, müsaade bu

yurun oylayacağım. 

Önergeleri birleştirerek oylayacağım. Sayın Er
ginay ve Sayın Tan'ın önergelerine Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılmadıklarını beyan etmekte
dirler. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Önergelerin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

PAŞA SARIOĞLU — O zaman kesin oylama ya
pın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir şey yoktur İç
tüzüğümüzde. Önergeler dikkate alınır. Komisyon ve 
Hükümet katılsa idi dediğiniz doğru idi. 

Sayın Komisyon, önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. Siz katıldığınız takdirde madde met
nini bu şekilde düzenleyeceğim efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU IBAŞKANI HİL
Mİ SABUNİOU — Sayın İBaşkan, şu saatten sonra 
yeniden dikkate alıp, bu Tasarıyı bugün çıkarma 
amacımıza ters düşemeyiz. Komisyon olarak, Genel 
Kurulun verdiği bu karar başımızın üstündedir, ka
tılıyoruz. Ancak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi. 
Sayın Hükümet ile mutabık kalmış idik; buna rağ
men böyle bir yetki veriliyor, katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hükümet ile muta
bakata varmış olabilirsiniz; fakat burada son söz 
daima Genel Kurulundur. İBu nedenle, katıldığınız 
için teşekkür ederim. 

Sayın Komisyon bu önergelere katıldığına göre, 
müsaade ederseniz maddeyi yeni şekliyle okuyup, 
kesin olarak oylayacağım efendim. 
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«Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, bu Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren altı ay için geçerli
dir.» şeklinde Komisyonca düzenlenmiş, darın doğru
su kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu maddeyi bu biçi
miyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 'Etme
yenler..,. 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutacağım. Yalnız, 5 inci madde
de zannediyorum bir baskı hatası var. Burada «Ba
kanlar Kurulu» yerine «Bankalar Kurulu» olmuş 
Bunu düzelterek okutuyorum efendim. 

Kanun hükmünde kararname sayısı 
/MfAİDDE 5. — IBakanlar Kurulu bu Kanunla ve

rilen yetkiyi, birden fazla Kanun Hükmünde Kaıar-
name ile kullanabilir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye 
çekleri?.. Yok. 

5 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. İKabul edenler... Etmeyenle*... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
ıBAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın (Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diyecek

leri?.. Yok. 
6 ncı maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo

rum: İKabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

" * » — >H 

Yürütme 
MADDE 7. — Bu IKanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye
cekleri?.. Yok. 

7 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ISayın üyeler, bir son söz istemi vardır. Sayın Do
ğu, buyurun efendim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Kanun Tasarısının tümünü oylarını-

nıza sunuyorum: (Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu 
olsun. 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 
MALİYE BAKANI ADNAN IBAŞER K1AFA-

OÖLU — Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, Yüce Genel Kurulunuzun almış ol

duğu karar gereği, uzatma ile birlikte çalışma süre
si bitmiş bulunmaktadır. 

4 (Nisan Pazartesi günü saat 14.00'de toplanmak 
üzere (Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.25 

\<ım -<•• 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

78 inci BİRLEŞİM 

31 Mart 1983 Perşembe 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 
Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
3. OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi 

Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Ko
misyonu Raporu. (1/592) (S. Sayısı : 345'e 1 linçi Ek) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1983) 

(2) Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir, Ma
denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı ve iktisadî işler 
Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sayısı : 184'e 1 inci 
ek) (Dağıtma tarihi : 9.3.1983) 

(3) Şener YtĞtT Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/468) (S. Sayısı : 329) (Da
ğıtma tarihi : 21.3.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Fahri ÖZTÜRK ve 
29 arkadaşının Idarei Umumiyei Vilayat Kanunu 
Muvakkatinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Malî işler, Bütçe - Plan ve 
Millî. Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (2/66) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PAMAK 
ve 10 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/61) 
(S. Sayısı : 273) (Dağıtma tarihi : 27.12.1982) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer SAĞIŞ-
MAN ve 13 arkadaşının Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporları. 
(2/25) (S. Sayısı : 109 ve 109'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi : 27.12.1982) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Necmettin NARLI-
OGLU ve 11 arkadaşınım, 5434 Sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emeddli Sandığı Kanununa Bir Gk Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (2/40) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 8.7.1982) 

(8) Danışma Meclisi Üyesi Şener AKYOL ve 
80 arkadaşının, Adalet Memurlarına Tazminat Veril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Bütçe - Plan 
komisyonları raporları. (2/33) (S. Sayısı : 176) (Da
ğıtma tarihi : 21.9.1982) 

(9) 25.10.1963 Tarihli ve 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/542) (S. Sayısı : 289) (Da
ğıtma tarihi : 6.1.1983) 

(10) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 41 arkadaşının, Fındık Dikim Alanlarının 
Sınırlandırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (2/48) (S. Sayısı : 290) (Dağıt
ma tarihi: 6.1.1983) 

(11) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
220 nci maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/59) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(12) 9.6.1960 Tarihli ve 7478 Sayılı Köy içme 
Suları Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (1/550) (S. Sayısı : 
292) (Dağıtma tarihi : 7.1.1983) 

(13) 6.1.1982 Tarih ve 2576 Sayılı Bölge idare 
Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkeme
lerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir 
Geçicı Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Adalet Komisyonu raporları. (1/462) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 11.1.1983) 



(14) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMıR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları, (2/3-2) (S. Sayısı : 297) (Dağıt
ma tarihi : 13.1.1983) 

(15) Danışma Meclisi Üyesi Alâeddin AKSOY ve 
17 arkadaşının, Kütahya îli Altıntaş İlçesi Dumlu-
pınar Bucağında, Dumlupınar Adı ile Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/78) (S. Sa
yısı : 301) (Dağıtma tarihi: 17.1.1983) 

((16) 8.6.1965 Tarih ve 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna iki Madde ve Bir Geçici 2 nci Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/465) (S. Sayısı : 302) (Dağıt
ma tarihi : 18.1.1983) 

X (17) Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1969 Bütçe Yılı Kesinfaesap Kanunu Ta-
Barıısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/208), (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (18) Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesalbına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üni
versitesi 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu. (1/220) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (19) Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesiniıesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/242) (S. Sayısı : 279) 
(Dağılana tarihi : 31.12.1982) 

X (20) Hacettepe Üniversitesi 1972 Yılı Kesin
hesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Da
ir Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe Üniver
sitesi 1972 Yılı Kesinfaesap Kanunu Tasarısı ve Da
nışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi: 31.12.1982) 

X (21) Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesünhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 

(X) Açık oylama., 
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l Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinfaesap Kanunu Ta* 
sarısı ve Danışma MecM Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 281> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (22) Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesiniıesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/289) (S. Sayısı : 282> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

X (23) Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk BUdirirninin Sunulduğuna 

I Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesinfaesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi inceleme ve Sayıştay Ko
misyonu Raporu. (1/292) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma 
tarifai: 31.12.1982) 

X (24) Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
Dair Sayıştay Başkanlığı -Tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/319) (S. Sayısı : 284> 
(Dağıtma tarihi: 31.12.1982) 

(25) Okur - Yazarlığı Teşvik Kanunu Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/482) (S. Sayısı : 
305) (Dağıtma tarihi : 21.1.1983) 

(26) Belediye Suçlarına ilişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sos
yal işler ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/564) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 27.1.1983) 

j (27) 5.1.1961 Tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun De
ğişik 20 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Raporu. (1/584) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
27.1.1983) 

(28) 13.5.1981 Tarih ve 2461 Sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/604) (S. Sayısı : 310) (Da-

[ ğıtma tarihi : 27.1.1983) 
I X (29)) «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya

list Cumhuriyetleri Birliği Arasındaki Devlet Hudut 
j Hattının Arpaçay (Ahuryan) Nehrindeki Barajın Göv-



desi ve Gölü Üzerinde Geçişine Ait Ek Tarif Pro
tokolü» ve ekleri ile «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü
kümeti Arasında, Arpaçay (Ahuryan) Baraj Gölü 
Bölgesine Konulan Yeni Hudut işaretlerinin Kontrol, 
Bakım, Onarım, İhya veya Değiştirilmesi Hakkın
da Protokol» ve eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savun
ma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/587) 
(S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

(30) Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden Yüz-
«eksenaıİtılbin Döntyüakmkbir Metrekarelik Kısmının 
Satılması Hakkında Kanun Tasarıısı ve Tarım ve Ör
memi, Köy îşlleri ve Kooperatifler ve Bayındıriık, 
Ulaştırıma, İmaır ve İskân, Turizm ve Taratma komis-
yanlaın raporları. (1/551) (S. Sayrsı : 324) (Dağıtma 
tarihi : 1.2.1983) 

(31) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanun (ile Tüdk Ceza Kanu
nunun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silah
lar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletle
rin Teslimi Hakkında 2395 Sayılı Kanuna Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/583) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(32) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik [Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı Sanat
larının Tarz-ı icrasına Dair Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Ada
let ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları raporları. 
(2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 1.2.1983) 

(33) 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Si-
la!Mı Kuvvetten: iç Hizmet Kanununun 34 üncü Mad-
desıiniin (d) Fıkraısıoıin Değiş'tiıriknesine ve 43 üncü 
Maddesine Bıir Fıkra Eklenmesinle İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/602) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma 
tarihi: 1.2.1983) 

(34) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1983) 
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(35) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak 
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Malî işler ve Sağlık ve Sosyal îşler Ko
misyonları raporları. (1/561) (S. Sayısı : 331) (Da
ğıtma tarihi : 9.2.1983) 

,(36) Danışma Meclisi Üyesi Kâzım ÖZTÜRK 
ve 10 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği Mülkiye
tindeki Bir Kısım Arazinin Hazineye ve Gazi Üni
versitesine Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi vq 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/80) (S. Sayısı : 334) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1983) 

(37) 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(38) Mehti KURŞUN'a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2,1983) 

(39) Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe-Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 
339) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

(40) Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSİN'in, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılanların Kurabile
cekleri Dernekler Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(2/53) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 24.2.1983) 

(41) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(42) Yardım Toplama Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/590) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 28.2.1983) 

(43) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Danışma Meclisi Üyesi Mustafa ALP-
DÜNDAR ve 16 arkadaşının, 1.1.1946 Tarih ve 
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Malî işler ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları. (1/569), (2/57) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 



(44) 557 Saydı Nüfus Planlaması Hakkında Ka
nun ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Danışma Mec
lisi Üyesi Feridun GÜR AY ve 9 arkadaşının, Aile 
Planlaması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/448), 
(2/84) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 2.3.1983) 

(45) Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu Tasa
rısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtma, Adalet ve Millî Eğitim komisyonları 
raporları. (1/108) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 
9.3.1983) 

(46) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(47) Danışma Meclisi Üyesi İbrahim GÖKTEPE 
ve 9 arkadaşının, Tapulama ve Kadastro Paftalarının 
Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (2/87) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(48) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, îmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) {S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(49) 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/610) (S. Sayısı : 
353) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(50) 9 Haziran 1930 Tarihli ve 1700 Sayılı Dahi
liye Memurları Kanununun 3 üncü Maddesinin (A) 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/629) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1983) 

(51) Danışma Meclisi Üyesi Abdülbaki CEBECİ 
ve 61 arkadaşının, 17.3.1981 Tarihli ve 2429 sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin (A) 1 inci Bendi ile Aynı Mad
denin (D) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (2/89) (S. Sayısı . 355) (Dağıtma 
tarihi : 23.3.1983) 

(52) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 


