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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda } 

1. — Mehmet AKDEMİR'in 4)1 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin geri aldığına 
dair önergesi üzerine, İçtüzüğün 73 üncü maddesi ge
reğince işlem yapılacağı IbildirildL 

2. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; madde
leri ve tümü 'ka'bul edildi. 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Mehmet PA'MAK 
ve 10 arkadaşının Türk Ceza Kanununun 175, 176, 
177 ve 178 inci maddelerinin. Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile; 

4. — 1 Haziran 1981 Tarihli ve 2467 sayılı Türk 
Kanunu Medenisi ile İlgili Çalışmalar Yapmak Üze
re Komisyon Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının maddeleri ve tümü 'ka'bul edildi. 

5. — 2761 sayılı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının maddeleri onaylandı; tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul edil
diği bildirildi. 

6. — Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere ge
çilmesi ka'bul edildi. 

23 Haziran 1983 Perşemlbe günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başfcanıvekili 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâîtip Üye 

BtRlNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 124 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Muzaffer SAĞIŞMAN'ın, ekonomimizde 
darboğaz ve kur ayarlamalarının etkileri konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — iSayın Muzaffer Sağışman'ın bir gün
dem dışı konuşma istemi vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
23.6,1983 Perşembe günü Genel Kurulda gündem 

dışı olarak; «Ekonomimizde darboğaz ve kur ayarla
rının etkileri.» 

Konusunda konuşma yapmama müsaadeleri rica 
olunur. 

Saygılarımla. 
Muzaffer SAÖIŞMİAN 

BAŞKAN — Sayın Sağışman; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri ve Sayın Hükü
met temsilcileri; 
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12 Eylül 1980'in getirdiği sükûn ve iş güveni mev
cut kapasitelerin kullanılmasını sağlamış ve üretim 
potansiyelini yükselterek, ekonomimize büyük 'bir 
canlılık getirmiş'tir. 

Ancak, bu üretim artışı yeni bir hamle olmayıp es
kisinin iyi yönetiminden doğduğu ortada iken, ileriye 
dönük tedbirlerin 'başarılı olduğunu söylemek kolay 
olmayacaktır. 

Enflasyonu önleyici tedbirler alınırken, yapılan 
kur ayarlamaları ve serbest kur politikası memleketin 
kalkınmasıyla çok yakın İlişkisi olan ekonomik dar
boğazlar yaratmıştır. 

Evvela yatırımlar, kur serbestiyesi ve yabancı kre
dinin rantabilite hesaplarındaki oynaklığı yüzünden 
önemli çapta zayıflamış ve bir de buna dış kredilerle 
kurulmuş, bitmiş veya bitmek üzere olan işletme
lerin gün geçtikçe artan malî zorlukları ortaya çık
mıştır. Bunlara bankerler ve bankalar olayını ilave 
edince, ekonomimizin nasıl bir darboğaz içine itilmek
te olduğunu çok değerli ekonomistlerimiz takdir bu
yuracaklardır. 

Bugün sermaye piyasası dağınıklığını korumakta, 
tasarrufların yatırımlara akışı sağlanamamakta, pek-
çok tesis durma ve haltta iflas ile karşı karşıya gel
miş bulunmaktadır. Bir - -iki palyetif tedbirlerle kur
tarma çarelerini. i(Örneğin; Asil Çelik ve Güney Sa
nayi 'benzeri gibi) genelleştirmek mümkün değildir. 
Halen dkonomimiz stoklarını kullanan bir hazır yi
yici durumundadır. 

Çok sıkı bir işbirliği yapması gereken Devlet Plan
lama Teşkilatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ma
liye Bakanlığı gibi sorumlu teşkilatlar arasında maa
lesef kopukluklar ve kararsızlıklar mevcuttur. Sektör 
hedefleri tam belirlenmemiş, yaklaşık 2,5 senedir 
alınan kararların karşı tedbirleri ortaya konmamış, 
birçok sanayi kuruluşları sorunlarıyla başbaşa bıra
kılmıştır. 

Sayın üyeler; 
Tarımın Türk ekonomisinde önemi ve üretimde 

sunî gübrelemenin etkisi açık olduğuna göre, mem
leketimize yaklaşık yılda 750 bin ton gübre üretilme
sini sağlayan Balkanlarda en büyük, Avrupa ve 
dünyada sayılı tesisler arasında bulunan, en modern 
teknoloji ile kurulan ve kendi enerjisini üreten, yılda 
500 bin ton sülfat asidi, 145 bin ton fosforik asit, 550 
bin ton kızgın buhar üretereik yılda 1 milyar 750 
milyon fuel-oil tasarrufu sağlayan; yani 65 milyon 
kilovat - saat elektrik enerjisi üreten ve Sayın Reisi
cumhurumuzun ve Genelkurmay Başkanımızın ve 

I Başbakanımızın açılış ve gezmelerinde takdirlerini 
I toplayan ve benzerlerinin çoğalmasını önerdikleri 
J Jş-Kur Tesisleri 3.6.1983 gününden itibaren teknik 
i duruşa geçmiş ve hatta alacakları haciz ve iflas iste-
I ğine başvurduğundan haraç mezat satılma tehlikesiy

le karşı karşıyadır. 

Bana ayrılan süreyi aşmamak ve değerli zamanla-
I rınızı israf etmemek için Meclisin girişinde toplu bil

giler verilmiştir. Bu koca tesis bugün engellere rağ-
I men 1980 - 1981 yıllarında tamamlanmış ve tecrübe 

işletmelerinde teknolojik doğruluğunu ortaya koyarak 
I memleketimizde en büyük miktarda sülfirik ve fos

forik asit üreten bir işletme olmuştur. 

Sonuç vermeyen uğraşılar kısaca şunlardır : 
I a) Gübre hammaddesi üretildiğine göre bu üre

timin gübre sektörü içinde korunması, 
b) Dış borçların (yaklaşık 25 mlilyon dolar) kon

solide edilerek yeni bir ödeme programına getirilme
si, 

I c) Yeniden değerlendirmeyle gerekli sermaye ar
tırımının sağlanması, gılb'i anaprensiplerdir. 

I Bugün 250 kişinin çalıştığı ve yeniden kurulması 
halinde 3 ila 4 senelik bir müddete ihtiyaç gösteren 
ve en az 45 ila 50 milyon dolar dış ödemeye ve toplam 
100 ila 130 milyon dolara mal olacak bu tesislerin 
acilen kurtarılması millî bir görevdir. Bu bakımdan 
Sayın Hükümet temsilcilerinin dikkatini çekerken, 
gübre işletmelerinden bir tanesine yalnızca rehabili-
tasvon projesi için 48 milyon dolarlık bir tahsisin ay
rıldığını hatırlatır, hepinizi saygıyla selamlarım. {Al
kışlar) 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 

2. — Taammüden ve birden fazla adam öldürmek 
suçundan ölüm cezasına mahkûm Necdet SÖZBÎR 
hakkındaki dava dosyasmın iadesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
I Gündeme geçiyoruz. Gündemin «Sunuşlar» bö

lümünde bir Başbakanlık tezkeresi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 27.4.1983 gün ve 19-388-10110 sayılı yazı-
I mız. 

1, Taammüden ve birden fazla adam öldürmek 
I suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Söz-

bir hakkındaki dava dosyası ilgi yazımız ekinde ge
reği yapılmak üzere sunulmuştu. 

2. Hükümlü Necdet Sözbir «Yargılamanın Ye-
| nilenmesi» talebinde bulunduğundan, adı geçene ait 

149 — 



Danışma Meclisi B : 124 23 . 6 . 1983 O : 1 

daiva dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ede
rim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

3. — Gündemin 41-56 ncı sıralarında yer almış 
bulunan Kesinhesap Kanun Taşanlarının öncelikle gö
rüşülmesine dair Danışma Meclisi Hesaplarını ince
leme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığının tezkeresi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «(Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komis

yonlardan Gelen İşler» 'bölümüne geçiyoruz. 
Bu arada Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme 

ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemimizin 41-56 ncı sıralarında yer almış 

'bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 
kesinhesap raporlarının öncelikle görüşülerek sonuç
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Hamza EIROĞLU 
Danışma Meclisi 

Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu 

Balkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kesinhesaplara ait işlemler, yüksek malumları ol

duğu üzere daha eVvel özel gündiemıin birinci sırası
na konmuş idi. 

Bu nedenle Danışma Meclisi Hesaplarını İncele
me ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığının tezkeresini 
oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edinmiştir. 

Halen gündemin birinci sırasında bulunan Kanun 
Tasarısı bittikten sonra bu işleme geçilecektir. Yal
nız, yine yüksek malumları olduğu üzere, kesinlhesap-
ların sonunda açık oylama vardır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri
nin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî İşler Komisyonu Raporu. (11679) (S. Sayısı : 462) 
0) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin 1 inci maddesine geçiyoruz. 
«Tasfiye Halindeki 'Bankerlerin Tasfiyelerinin Hız

landırılması Hakkında Kanun Tasarı ve Malî İşler 
Komisyonu Raporu» üzerindeki görüşmelere kaldığı 
yerden devam ediyoruz. 

Dünkü Birleşimde Tasarının ıtümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış ve maddelere geçilmesi kabul 
edilmiş idi. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinim Hızlan
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı 

Konu ve amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, 35 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerine 
göre tasfiyelerine karar verilmiş bankerlere, her ne 
ad altında olursa olsun bir gelir elde etmek üzere ya-

(1) 462 S. Sayılı Basmayazı 22.6,1983 tarihli 123 
üncü Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

tırım yapmış olan tasarruf sahiplerinden, bu yatırımla
rından doğan alacaklarının geri ödenmesinin çabuk
laştırılmasını ve tasfiye işlemlerinin hızlandırılmasını 
düzenlemektir, 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler?... Sayın Bay er, Sayın Aydar, (Sayın Kan-
tarcıoğlu. 

Başka sayın üyemiz?... Yok. Kayıt işlemi bitmiş
tir. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Ülkemiz vatandaşlarını yakından ilgilendiren Tas
fiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyesini Hızlandırma 
Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesini görü
şürken, size bir gazete kupürünü okuyarak başlıyo
rum. Gazete kupürünün tarihi 9 Eylül 19811 Gazete
nin yazısı : 

«Bankerlerin sayısı çığ gibi büyüyor. 
Ülkemizin son yıllarında içine girdiği ekonomik' 

bunalım ve çıkmazın aşılabilmesi için 24 Ocak Ka
rarlarıyla alınan bir dizi önlem ve beraberinde geti
rilen 1 Temmuz Faiz Hadlerinin Serbest Bırakılması 
Kararıyla birlikte ülkede ciddî ve sonucu merakla 
beklenilen bir eğilim çıkmıştır. Bu eğilim, bankerlik 
eğilim id'ir. 
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1 Temmuz'dan sonra yüzde yüzün üzerine çıkan 
faiz hadleri karşısında kontrollünde 'banka (bulundur
mayan birçok büyük kuruluş tasarruflarını kendi kre
dilerim' kullanmak için bankerliğe yöneldiler. Piyasa
da resmî sıfat ile yapan ve gerekli mercilerden izin 
alarak çalışan bankerlerin yanında, sayıları bunlar
dan daha fazla, tahmin edilmesi imkânsız gayri resmî 
bankerler de bulunmaktadır. 

Günümüzde bankerlik kuruluşları resmî mevduat 
toplamalarının yansına varan bir miktarı kucaklaya-
bilmekte ve bu bakımdan bankalarla güçlü bir reka
bete girmektedirler. Bulgun Türkiye'de 850 dolayında 
resmî olarak çalışan banker ve bankerlik kuruluşu 
bulunmaktadır. Bunları Maliye Bakanlığı gerektiği 
gibi kontrol edememektedir.» Gazete kupürü; 9 Ey
lül 1981, tarihli.... 

Hal böyle iken, ülkemizde bankerlik olayına mü
racaat edenlerin, Maliye Bakanlığının 2520 sayılı Ka
nunu gereğince teminat altına alındığını da aynı ga
zete yazıyor. O halde Türkiye'de bankerlik olayı eko
nomik krizin ortaya koyduğu sosyo - ekonomlik bir 
problem. 

işte, bu problemi halletmek için Danışma Mecli
sinden 13 Ocak 1982 tarihinde çıkan 2578 sayılı Ka
nunla bankerler konusunun düzenlenmesi yetkisi ve
rilmiştir. Halbuki Hükümet Ibu yetkiyi bankerleri tas
fiye konusunda işletmiştir ve ilk önce Ankara'da ku
rulan 9 adet banker tasfiye kurulundan sonra, bildi-
düğiriiz konular ortaya çıkmıştır ve bugünkü durum, 
netice bütün açıklığıyla gözükmektedir ki, Hüküme
tin ortaya attığı ekonomik problemin meydana çıkar
dığı bir problemdir. 

Bu bakımdan bugün müzakere ettiğimiz kanunu 
kapsam olarak tetkik ettiğiriiz zaman, bu noktada 
getirilen kanun benim kanaatime göre. adiİ esaslara 
dayanmamaktadır ve Tasarıda vatandaşların arasında 
eşitlik ilkesini bozmaktadır. Tasarı halkı değil, banker
leri ve düzenbazları koruyacak neticede bazı itimat
sız noktaları havidir. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; s 
Türkiye'ye musallat olmuş bir bela halinde, geç

miş yıllarda kendisiyle mücadele edilmiş bulunan ve 
çok büyük kitleleri mağdur edbn bir bankerlik olayı
nın herhalde kesin sonuçlarını yine kesin birtakım ya
sal düzenlemelerle ortadan kaldırmayı amaçlayan 

böyle bir Kanun Tasarısını görüşürken, kaybettiğimiz 
zamanın bâlâ ıstırap içerisinde bulunan büyük kit
lelerin yaralarının sarılmasına yetmediğini de düşün
mek durumundayız. 

1 inci madde konu ve amaç itibariyle tasarruf sa
hiplerinin tasfiye halindeki bankerlere yatırmış ol
dukları paralarının süratle kendilerine intikalini; özet
le intikalini öngörmektedir. IBunun için de tasfiye iş
lemlerinin süratlendirilmesi gereğini vurgulamakta
dır, 

Kanjun gerekçesine baktığımız zaman tasfiye iş-
lemlerintin süratle tamamlandığını; ancak bankerlere 
ait malların paraya çevrilmesinde büyük tıkanıklık
larla karşı karşıya kalındığı ifade edilmektedir. De
mek ki, burada söz konusu edilecek olan, bankerler
den alacaklı vatandaşlarımızın ibankeıilere ait malla
rın süratle paraya çevrilmesi veyahuıtta bunların ye
rine ikame edilebilecek kıymetli belgeler haline dö
nüştürülmesi ve bunlardan da tekrar esas hak sahip
lerine intikal ettirilmesi olayıdır. Bunun için de, da
ha sonraki maddelerde göreceğiz, bir fon teşkil edil
mektedir ve bu fon bir kamu kurumu niteliğini ta
şıyacaktır Türkiye'de herhalde çok yeni bir konu 
olarak ortaya gelmektedir, bu fonun bir kamu kuru
mu olarak isim alması. Zannediyorum ki, Komisyon
da konu görüşülürken de bu Komisyon üyesi arka-
daşlanmızca da tartışılmıştır; ama Hükümet böyle 
görmüştür, adı «fon»dur. Önemli olan, tasarrufları 
koruma fonunuajcendi işlevini zaman içerisinde ve 
mağdur ve mutazarrır olan 'büyük kitlenin arzu etti
ği istikamette yerine getirmesidir., 

Ben bunu dileyerek bir tek olumsuz düşüncemi 
sunmak istiyorum. O da şudur : Tasfiye edilmiş ban
kerlerin mal varlığını paraya çeviren tasfiye kurul
larından bugün artık alacağı olmayan vatandaşları
mızın, uzun süre sonra geri dönebileceği düşüncesi 
içerisinde kendilerine verilmiş olan birtakım tahvil
lerin, kuponların, sertifikaların, bu Kanundaki yeni 
düzenlemeyle acaba hızlandırılması yeniden süratle 
paraya çevrilmesi konusu düşünülemez mi?.. Görebil
diğim kadarıyla bu, Kanunun noksan yanıdır. «Na
sıl olsa onları hallettik, geri kalanları da bu formül
le hallederiz» denilmek mi istenmektedir?. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Kantarcıoğlu; söz sırası sizin efendim, bu

yurun. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Kanunun 1 inci maddesinin 'başlığı «Konu ve 
amaç»tır. «Amaç» olduğuna göre «konu»ya gerek 
yoktur, bunun madde başlığından çıkarılması gere
kir. Şayet daha önce çıkmış bulunan Kanun Hükmün
deki Kararnamede bu konudan bahsediliyorsa ve o 
maksatla konmuşsa, o zaman; «Tasarrufları Koru
ma Fonu», «Fonun kaynakları», «Fonun yetkileri», 
«Tasfiye işlerinin yönetimi», «Bakanlar Kurulunun 
yetkisi» diye bunun da madde metnine dahil edilmesi 
gerekir; ama böyle 'bir şey de kanun tekniğine aykırı
dır. O bakımdan, madde başlığından «konu ve» keli
melerinin çıkarılması gerekir. Bu madde üzerinde bi
rinci arzım bu efendim, 

İkincisi; bu Kanunun adı diğerlerinden tamamen 
bambaşkadır; yani «Tasfiye Halindeki Bankerlerin 
Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Ta
sarısıdır. Bu Kanunun içerisinde bulunan 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameden bahsedilirken, mu
hakkak surette bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
adından da bahsetmek gerekir. O bakımdan, «Bu Ka
nunun amacı» diye başlayan yerde, «ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkındaki 35 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname» diye değişiklik 
yapılması gerekir. 

Madde metni gayet güzel düzenlenmiştir. Eğer 
bu eksiklikler de tamamlanırsa, maddenin kısa bir 
zamanda görüşülmesi mümkün olacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-

lu. 
Sayın Komisyon; mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU —ıSaym Başkan, sayın üyeler; 

«Konu ve amaç» maddesi Tasarının daha çok bü
tününü kapsayan bir madde niteliğinde olduğundan, 
zannediyorum sayın konuşmacılar geneli üzerindeki 
sözlerimizi cevap olarak kabul edecek şekilde görüş 
ortaya koydular Tümü üzerinde sunuş konuşmamda, 
genel ekonomik kural veya başka konular, diye arz 
etmiştim. Bir noktada madde bazında cevaplanacak 
sorular, görüşler olmadığı için bu konulara şu anda 
girmek istemiyorum. 

Yalnız Sayın Bayer'in, «Eşitlik ilkesi bozulmak
tadır. Bu Tasarı bankerleri koruyor.» şeklindeki gö
rüşüne maddeyle ilgisi olmamasına rağmen katılma
dığımızı arz etmek istiyorum. Böyle bir durum kesin
likle yoktur. Herhalde bu Tasarı, 35 ve 53 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin amacı bankerleri 

değil, bankerden alacaklıların tasfiyesini amaçlayan 
düzenlemelerdir. Bu bakımdan kimi koruduğu veya 
bunların kimin için tedvin edildiği, kimin için ça
lışıldığı Sayın Bayer'in de yüksek malumilarındadır. 

«Konu ve amaç» başlığı hakkında Sayın Kantarcı-
oğlu'nun görüşlerini... 

SELÇUK KANTARCIOÖİLU — Önergem var 
Sayın Başkan, 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Müsaade ederseniz önerge bazın
da cevaplandırayım o zaman, 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Sayın Hükümet; mevcut konuşmalara bir ceva

bınız var mı?., 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUÖ-
RUL KUMOUOĞLU — Hayır, yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak iste

yen sayın üyemiz var mı?... 
SERIDA KURTOĞLU — Ben'im ki redaksiyon 

efendim. 
AKİF EROUNAY — Benim sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önce soruyu alalım. 
Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
İktisadî anlamda «yatırım» demek; bir kimse

nin mal varlığından belirli bir istihsal sahasına ayır
dığı kısım demektür. Şimdi maddenin birkaç yerinde 
«yatırım» tabiri geçiyor, ikinci maddede de bu ta
bir var. Aslında bankerlere para vermiş olan kimse
nin bu işlemi, iktisadî anlamda bir yatırım değildir. 
Dolayısıyla da, «yatırım» kelimesinin burada kulla
nılmaması ıgerektüği kanaatindeyim. Onun için soru
yorum : Acaba bu deyimi kaldırıp, yerine (Gelir elde 
etmek üzere para vermiş veya para yatırmış olmak 
da mümkündür. Bir kimse bir yere para yatırır; ama 
o yatırım anlamında değildir.) «Para vermiş olmak» 
şeklinde düzenlenemez mi?. Bunu rica ediyorum1. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Aslında Sayın Tan'ın zaten böyle bir önergesi var 

efendim 
AKİF ERGİNAY — O zaman önerge sırasında 

konuşayım, 
BAŞKAN — Veya şimdiden soralım; belki Sayın 

Tan da bu suretle önergesini işlemden çektirir. 
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Sayın.Komisyon; Sayın Erginay'ın teklifine katı
lıyor musunuz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİÎLi-
Ml SABUNCU — Katılıyoruz Sayın Başkan; «Para 
yatırmış olan tasarruf sahipleri» şeklinde oluyor. 

BAŞKAN — Bu da düzeltme oldu tabiî sonun
da. 

Buyurun Sayın KurtJoğlu< 

SERDA KURTOÖLU — 'Efendim, maddenin son
dan bir evvelki satırında, «alacaklarının geri öden
mesinin» denmiş. Alacak ödenir veya tasfiye edilir; 
geri ödenmez. Geri verilir; fakat geri ödenmez. Bu
radaki «geri» kelimesi fazla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; katılıyor musu
nuz?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; katılıyor musunuz?. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz. 
iBAŞKAN — Maddede «alacaklarının, geri öden

melinin» taibirindeki «geri» kelimesini çıkarıyoruz. 
Sayın üyeler; 'bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum, 
Yüce Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 462 sıra sayılı Tasarının 
1 inci maddesinin başlık kısmındaki «Konu ve» ke
limelerinin metinden çıkarılmasını arz ederim. 

(Selçuk fKANTARCIOÖLU 

Danışma 'Meclisi Sayın Başkanlığına 
'İncelemekte 'bulunduğumuz 462 sıra sayılı Bankef-

lerle ilgili Tasarının 1 inci maddesinin Hükümetten 
geldiği biçimde değiştirilmeden bırakılmasını öneri
rim. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 462 sıra sayılı Tasarının 

1 inci maddesinde «35» rakamından önce, «ödeme 
Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hak
kındaki» ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Selçuk IKANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hız

landırılması Hakkında Kanun Tasarısının. 1 inci mad

desinde yer alan «yatırım yapmış» deyimi yerine, 
«para yatırmış» deyiminin kullanılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Tungutf TAN, 

BAŞKAN — Sayın Tan; bu konu zaten halledildi, 
«para yatırmış» deyimi olarak geçiyoruz maddeye, 

TURGUT TAN — (Sonuç alındıktan sonra öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu nedenle öner
genizi işlemden kaldırıyorum. 

Sayın Kantarcıoğlu; madde üzerinde konuştunuz. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin lehinde, aley

hinde siöz isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
SÜLEYMAN iSIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; 'bir şey söyleyeceğim efendim. Benim önergem 
bütün önergelerin hepsine nazaran en muhalif öner
ge olduğu için, önce konuşulması gerekeceğine inanı
yorum 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim; başlık sizin önergenizde 
de, Hükümetin 'teklifinde de «Konu ve amaç»tır. Bu 
nedenle evvela almadım. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 
Başkan; madde metninde ciddî değişliklik var. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin önergesi 1 in
ci maddenin Hükümetten 'geldiği biçimiyle kabul edil, 
mesi yolunda değil mi?... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Halbuki, 'Hükümetten gelen biçimde 
de yine başlık «Konu ve amaç» olduğu için bu ne
denle. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Orada yakı
şıyor efendim. O konuyla amaç Komisyonun de
ğişikliğine uygun düşmüyor da, Hükümetinkine uy
gun düşüyor. 

BAŞKAN — 'Peki efendim; o zaman sizin öner
genizden başlayalım. 

İBuyurun. , 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Dünkü görüşmemde 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ve eklerinin ve buna mesnet olan tas
fiye halindeki bankerler için kabul olan Yetki Kanu
nunun isabeti hakkındaki düşüncelerimi bildirmiştim. 
Gerçekten, 35 sayılı Kararname ve Yetki Kanunu 

— 153 — 



Danışma Meclisi B : 124 23 . 6 . 1983 O : 1 

bir zaruretin ifadesi idi. Hakikaten Devletin bu ko
nuya el atması gerekiyordu. Bankerlerle başbaşa bı
rakılmış bulunan vatandaşlar, Devlet güvencesini o 
tarihte âdeta kaybetmişlerdi; sonradan bunu. kazan
mak için Hükümet elkoydu, 13 Ocak tarihinden iti
baren ve lüzumlu tedbirler alındı. 

Şimdi Hükümet, getirmiş olduğu Tasarıda 'konuya 
çok güzel bir eğilimle yaklaşıyor. Bunu, devam edip 
giden devlet ve ulus hayatında düzenlenmesi lazım 
gelen bir alan olarak düşünmüş. Yalnız bir güne mu-
hassas bir mesele, yalnız dünkü felaketin tasfiyesi 
şeklinde düşünmemiş. Fikir; bir fon tesis etmek ve 
bu fonun içinde dünkü meseleyi de halletmek şek
linde tecelli etmiş. Bu genellik, son derece rahatlık 
veren ve hiçbirimizce istikbalde ne olacağı bilineme
yeceği için, istikbali de garanti altına alan bir düzen
leme olmuş. 

Halbuki Komisyonumuz, değişikliğinde- görüyoruz 
ki, yalnız 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
eklerinin çıkarılmasına gerelk olan olayı esas olarak 
almış bulunuyor ve bu sebeple de hem fikre (Bir fon 
tesisi hususundaki fikre), hem de şu Kanunun bütü
nüne madde uygun düşmüyor. Hatta daha ilk baş
langıçta bakınız biraz evvel itirazıma neden olan «Ko
nu ve ve amaç» maddesi bile değişerek, «Bu Kanu
nun amacı, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname...» 
diye başlıyor. Halbuki bu Kanunun konusunu ve ama
cını Hükümet çok açık olarak «(Bu Kanunun konusu, 
tasfiye halindeki bankerlere, her ne ad altında olursa 
olsun bir gelir elde etmek üzere yatırım yapmış olan 
tasarruf sahiplerinin, bu yatırımlarından doğan ala
caklarının geri ödenmesinin çabuklaştırılması amacıy
la (Amaç da girdi konunun içerisine) tasfiye işlemleri
nin hızlandırılmasını düzenlemektir.» 

Şimdi bakınız, 1 inci maddede 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameden bahsedildiği halde, Komis
yon 2 nci maddede yine 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameden bahsetmek durumunda kalıyor. Halbu
ki, 1 inci maddede 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameden değil, genelinden bahseden Hükümet, 2 
nci maddede 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile ek ve değişikliklerinin de öncelikle bu meselenin 
içinde mütalaa edilmesi lazım geldiğini telkin ediyor. 
Hatta bu sebeple de Hükümet, bu yapmış olduğu işin 
o derece isabetli olduğunu söylüyor ki, kendi genel 
gerekçesinin altıncı maddesinde; (Elinizdeki föylerde 
ikinci sayfada) «Tasarrufları Koruma Fonu, münha
sıran 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek 
ve değişikliklerine göre tasfiye edilmekte olan banker-

1 1er için teşkil olunan geçici bir kurum olmayacak
tır...» Çok güzel bu. «Tasarı ile Fonun sürekli ve ka
lıcı bir kurum olarak' teşkili öngörülmektedir. Fon, 
malî piyasalarında tasarruf sahiplerinin haklarını ta
kip bakımından gerektiğinde derhal müdahale edebi
len bir kuruım olarak teşkil edilmektedir.» denilmek
tedir. 

Şimdi Sayın Komisyonumuz bu fikre karşılık; «ge
nelinde bu meselenin kabul edilmesinde isabet yok
tur, bu bugüne mulhasisas kılınmalıdır diyor ve «Ko
misyonumuz, Tasarrufları Koruma Fonunun tüm ma
lî piyasayı ilgilendirecek şekilde teşkilini gereksiz ve 
hatta sakıncalı bulmuş (Sakıncasının ne olduğunu 
ben tespit edemedim) ve bu fonun Tasarının amaç ve 
konusuna da uygun olarak kurulmasının daha yarar
lı olacağı kararına ulaşmıştır. Esasen tüm tasarrufla
rın güvence altına alınması için yönetim ve denetim 
görevinin bu fon dışındaki kuruluşlarca yürütüldüğü 
ve yürütülmesinin de gerekli olduğu görüşünde birle-
şilmiştir.» ifadesinde bulunuyor. 

Şimdiye kadar eğer yürütülse idi, elde mevcut olan 
düzenlemeler yeterli olsa idi, bu bankerlik olayı ba
şımıza gelmezdi. Demek ki, birtakım eksiklikler var. 
Yürütmede birtakım zaman zaman sakıncalar olabi
liyor. O sebeple Hükümet bunu bir fon altında, vatan
daşa güven veren bir garanti haline getirmiş bulunu
yor. 

İkinci olarak; bu madde Tasarının bütünü ile uy
gun düşüyor. Bunu kaldırdığımız takdirde, işte biraz 
evvel Sayın Kantarcıoğlu'nun Söylediği hususun çıka

rılması gerekir; 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin tekrarının çıkarılması gerekir vesaire, diğer 
maddelere de sirayet eden birtakım kusurlar ortaya 
gelmektedir, 

Ben, Hükümetin getirmiş olduğu metnin bir bütün
lük ifade ettiği düşüncesi ile maddenin aynen kalma
sını gerektiği ve değiştirilmesinin de hiç zorunlu ol
madığı kanaati ile bir önerge verdim, kabulünü arz 
ederim. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye var mı? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhinde efen

dim. 
(BAŞKAN — Sayın Kan'tarcıoğlu aleyhte söz is

tediler. 
Lehinde söz isteyen var mı?.. Yok. 
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Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Ben, 1 inci maddeye doğrudan doğruya girmiş, 1 

inci maddenin ten'kitüerM yapmıştım ve burada da 
madde metnini beğenmiştim. Ben böyle, bu madde
nin değiştirilmesi hakkında birşey söylemedim. Sa
dece «konu» kelimesinin başlıkta yer alamayacağını 
arz ettim. Bu da mümkün değildir; çünkü Sa
yın Kırcalı'ya şu cevalbı vermek istiyorum : Elimde 
30.4.1982 tarihinde Danışma Meclisimize gelmiş, yeni 
Anayasamızdan sonra da bu iş tekrar yenilenmiş bir 
genelge vardır. iBu genelge Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daîiresine aittir. «Hükümetçe kanun tasarı
larının hazırlanmasında Anayasamız örnek alınmak
ta, ayrıca uzun yılların deneyimlerine dayanılarak bu 
tasarılara en uygun şeklin verilmesine çalışılmakta
dır» Hükümetçe 'hazırlanan tasarılarda, yasama or
ganı üyeleri tarafından hazırlanan teklifler arasında 
şekil, dil, us'lûp ve diğer yönlerden farklılıklar olmak
ta, tasarı ve teklifler farklı biçimde kanunlaşmakta
dırlar...» Bunun için mümkünse aynı şey, kullanıl
sın, denmiş. Buna göre biz artık, iki yıldan beri ka
tiyen «konu» diye bir şeyi amacın yanında kullan
mıyoruz. Bu konuda verdikleri örnekte «amaç» diye 
'bahsetmişlerdir. «Amaç» dendiği zaman ne anlaşılır, 
bu vardır elimizde. «Amaç» diye yazılıdır, «konu» 
diye birşey yoktur. «Konu» olduğu takdirde, biraz 
önce arz ettiğim gibi, eski kanun tipine dönmek ge
rekiyor. 

Ayrıca, bir hususu daha arz etmek istiyorum, 
(Arkadaşım bu konuyu çok kullanır) «Tasarıların 
adında ve metninde (Yasa) Sözcüğü yerine (Kanun) 
sözcüğü kullanılır.» ifadesi vardır. Benim arzım, bu 
maddenin methinin aynen kalması. Çünkü zaten Hü
kümet metninin hepsini içine alıyor. 

Ayrıca noksanı vardır. Noksanı da şudur: 

Malumunuz olduğu üzere daha önce yedi'bin 
küsura varan kanunlarımız 1960 ihtilalinde tekrar 
yeniden numara almış; Millî Birlik Komitesinin çı
karmış olduğu kanunlar ayrı bir numara, yeniden 
seçimler yapıldıktan sonra Hükümetin getirmiş ol
dukları kanunlar ayrı bir sıra numarası ile devam 
etmişlerdir. Şu halde Türkiye'de şu anda iki tane 
200 numaralı, iki tane 201 numaralı, iki tane bil
mem falan numaralı olmak üzere kanun numarası 
vardır demektir ki, öyle zannediyorum bunların sa
yısı 260-270'e kadar varır. Bunlar çifttir, mesela, 439 
sayılı Kanun deyince, iki tane akla gelir; birisi Ye

terlik Belgeliler Hakkında, birisi Öğretmenlerin Üc
retleri Hakkında Kanundur. Bunları örnek için arz 
ediyorum. Burada da 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin adının yazılması gerekir. Bu bakım
dan arz etmek istiyorum. 

Zaten, önergemde de bu durum vardı. Benim 
katiyen bu maddenin dışında söylemiş olduğum bir 
(husus yoktur. Sayın Kırcalı'nın önergesinin aleyhin
de oldum; arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kanım; küçük bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, şu an

da... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim; ben 

böyle birşey söylemedim Sayın Kantarcıoğlu'na; «ko
nu hakkında mütalaa ediyor...» dedim. Yanlış anla
mışlar... 

BAŞKAN — Efendim; siz birşey söylemediğinizi 
'beyan ediyorsunuz, arkadaşımız öyle algılamışlar de
mek ki. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfedin efendim. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında Ibiz 'bu kadar 'büyük değişiklik yaptığı
mızı zannetmiyorduk. Sadece «Bu Kanun konusu 
tasfiye halindeki (bankerler...» diye Hükümetten bir 
metin geldi. Biz de, «Nedir 'bu? «Tasfiye halindeki 
'bankerler» konusuna açıklık getirelim» diye, «35 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişik
liklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş 'bankerle
re...» diye, Raporumuzda da arz ettiğimiz gibi, kap
sama alınan bankerlerin 'belirlenmesi amacı ile bunu 
getirdik. Yani Hükümetle aramızda, (biraz önce Sa
yın Kırcalı'nın konuşmasından sonra değerli Tem
silcilerle de görüştüm, hir farkımız olmaması lazım. 
O konunun; yani fon devamlı mı olsun, sürekli mi 
ölsün konusunun 'burada »bir ilgisini igöremedik. Hü
kümet metninde de 'böyle bir durum yok; yani bizim 
Komisyon olarak getirdiğimiz husus «Tasfiye halin
deki 'bankerlere...» deyimi yerine, «35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname 'ile ek ve değişikliklerine gö
re tasfiyelerine karar verilmiş bankerlere...» şeklin
dedir. Bunun dışında (bir de «amaç» ve «Konu» ke
limelerini değiştirmiş durumdayız. Çünkü düzenle
mektir; «'Konu» 'olmaz, «amaç» olur diye düşün
dük. 
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ıBu bakımdan, ileride bu tasarrufları Koruma Fo
nu kaynaklarının devamlı mı olsun, sürekli mi olsun 
tartışmasını zannediyorum ilgili maddede yapma du
rumundayız; 3 üncü maddede yapma durumundayız; 
ama tabiî tensip değişik 'bir metin şeklinde olacak 
olursa, Hükümetin metninden de değişik 'bir metin 
olacak olursa, onu görüşebiliriz. Fakat Hükümetin 
metnindekine biz hiçbir 'değişiklik getirmedik. Sade
ce açıklık getirdik, onu arz etmek istiyorum. Bu ne
denle de önergeye katılamıyoruz. 

Önümüzde 'bir rahatsızlık varken, bunu telafi et
mek şu anda bize düşer'ken, ilave olarak ibundan 
sonra ne yaparız, Ibir de bundan sonraki tasarrufları 
koruyalım diye bir probleme henüz eğilebilme im
kânını sahip değiliz. 

Ayrıca, bunu göreV almış Bakanlık, Merkez Ban
kası ve Bankalar Birliği veya (bankalar gibi teşki
latlarımız vardır. Onu 3 üncü maddenin müzakere
leri sırasında arz edeceğiz. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesindeki 'belirttikle
ri «Konu ve...» deyimiriin çıkarılmasına katılıyoruz 
efendim. 

Saylgilar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz efen

dim?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCÜOĞLU — Takdire (bırakıyoruz efen
dim. 

(BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın IKırcalı'nın öner
gesine Sayın Komisyon katılmadığını beyan etmek
tedir, Hükümet ise takdire bırakmaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergelerinde belirttikleri 
«'Konu ve...» ifadelerinin çıkarılmasına Sayın Ko
misyon katılmaktadır. 

Sayın Hükümet, bu 'öneriye katılıyor musunuz 
efendim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCÜOĞLU — Takdire bırakıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu konuştular ve 
önergesini açıkladılar. Sayın üyeler; Sayın Kantar
cıoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhinde konuşmak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

— 156 

Bu önergeye Komisyon katıldığını beyan etmekte
dir, Hükümet ise takdire bırakmaktadır. 

Bu nedenle dikkate alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon şimdi metninizi söyleyebilirsiniz 
efendim; yani 'bu «"Konu ve...» ifadesini çıkartıyor 
musunuz efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Evet; «Amaç» 'oluyor. 

BAŞKATM — Sayın Kantarcıoğlu; ikinci önerge
nizle ilgili açıklamanızı da yaptınız. Maddenin birinci 
satırında 35 rakamından sonra «Ödeme Güçlüğü İçin
de Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararname...» olsun diyorsunuz değil mi 
efendim?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU •— 35 rakamından 
evvel efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Bu önergenin lehinde aleyhinde konuşmak iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Bu önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — «Ödeme Güçlüğü 'içinde Bulu
nan Bankerlerin 'İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname» şeklinde katılabiliriz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musunuz 
efendim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCÜOĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan; başına tarih konulamaz mı efendim?.. Benim 
önergem vardı Ibu hususta; doğrusu da budur, kanun
larda böyle yapıyoruz. Şu tarihli kanun hükmünde 
kararname... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Kantarcıoğlu' 
nun Önergesine Hükümet ve Komisyon katıldığın
dan önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Biraz evvel dikkate alınan önergeye Komisyon 
katıldığından, «Konu ve...» kelimeleri çıkmıştır. 

Yalnız Sayın Kırcalı'nın Ibir de tarih konulması 
hususunda bir Önerisi var, yazılı metni yok; ama 
önerisi var. Katılıyor musunuz efendim buna?.. 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; 35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek ve değişiklikleri var. 
İ2 tane kararnamenin tarihini yazmak lazım bu
raya. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Oldu efendim; katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; 1 inci maddeyi oylamadan evvel 

yapılan değişiklikleri tekrar etmek istiyorum : 
«... yatırım yapmış...» deyimini «... para yatırmış...» 

olarak değiştirmiştik. Yalnız burada «... bu yatırım
lardan doğan....» diye bir ifade daha var efendim. 
Onu ne yapıyoruz?.. «... bu para yatırmalarından do
ğan...» mı yapıyoruz?. 

MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSMA
İL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; «... para yatır
mış...» dedikten sonra, bu da bir yatırım anlamı taşır. 
Bir nevi yatırımdır para yatırmada. Onun için aynen 
kalabilir. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 1 inci maddeyi dikka
te alınan ve daha sonra kesin oiaraık oylanan önerge
ler biçiminde değiştirilmiş haliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İMadde ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum, efendim. 
Kapsam 
MADDE 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine 
karar verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun 
hükümlerine tabidir. Ancak, tasfiyelerine karar veril
miş olan bankerlere mevduat sertifikası, tahvil, bunla
ra ait faiz kuponları ve benzeri menkul kıymetler 
karşılığında yapılan yatırımlar ile bankerlerin tasfiye 
tarihlerine kadar olan faiz borçları hakkında bu Ka
nun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. Sayın Gürtan, Sayın Fırat, Sayın Öney. 

Başka sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı
değer üyeler; 

Kapsamı düzenleyen 2 nci madde üzerinde çok 
kısa konuşacağım. Kısa konuşmakla da sanırım, 1 inci 
maddede bu Kanunun çabuklaştırılması ve tasfiye iş
lemlerinin hızlandırılmasına karınca kararınca belki 
katkıda bulunurum düşüncesindeyim. 

Efendim; kapsamda bir noksanlık olduğu ve kap
samın sınırlarının genişletilmesinin gerektiği kanısın
dayım. 

2 nci maddenin birinci cümlesine herhangi bir şey 
söylemiyorum. 

İkinci cümle; «Ancak» diye başlayan cümle bu 
Kanunun uygulanmayacağı hususları düzenlemiş ve 
bu arada «... menkul kıymetler karşılığında yapılan 
yatırımlar ile bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar olan 
faiz borçları hakkında bu Kanun hükümleri uygu
lanmaz.» demiş ve kanunun kapsamı dışında bırak
mış. 

Ben derim ki, bu yeterli değil. Bu Kanunun ban
kerlerin birbirinden olan alacakları ile bankaların ve 
resmî kuruluşların alacakları Ihakkında da uygulan
maması lazım. Neden?.. Bir kez bankerlerin birbirin
den olan alacakları belli ölçülerde tartışma kabul edi
lebilir düzeydedir. Esasen bunların da Devlet tarafın
dan bir yerde garanti altına alınması gibi az da olsa 
bir yaklaşımın doğru olmayacağı kanısındayım. Esa
sen bunlar sıfırlanmış da değildir. 

iBu nedenle, bankerlerin birbirinden olan alacak
ları için (Ki, verilen bilgilere göre 3,4 milyar lira
ya yaklaşıyor.); yani bankalara açılacak mevduat he
saplarında bunlar için de hesap açitırılmasının doğru 
olmadığı kanısındayım. Bir yerde bunlar şişirilmiştir, 
bir yerde muvazaa kokusu vardır. 

İkinci husus; bankaların bankerlerdeki alacakları
na ilişkindir. Bunların da kanımca bu Kanun kapsa
mı dışında bırakılması lazımdır. Zira bir vesileyle Sa
yın Maliye Bakanımız bu kürsüden konuşurlarken şöy
le bir ifadede bulundular ki, buna tamamen katılıyo
rum : «Bazı bankalarımız bankerlerle oynaşmalar
dır...» İşte bu oynaşma sırasında çok şey olmuştur. 
Dolayısıyla bankalar bankerlerdeki alacakları için 
bekleyebilirler. Bunlar için bu büyük bir mesele 
teşkil etmez ve bankalar için de büyük bir sakınca 
doğurmaz. 

İşte, bu iki hususu kapsayacak bir önergede sun
muş bulunuyorum. Değerli üyelerin bilgilerine ve Sa
yın Komisyonun dikkatlerine arz eder, saygılar su
narım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Ben, biraz önce konuşan Sayın Gürtan arkadaşı

mın belirttiği hususta bir ileri noktaya kadar nüme
rik değerler vererek, bunun ne ifade ettiğini anlatmak 
istiyorum. 

Madde, tasfiye tarihine kadar olan faiz borçlarını 
kanun kapsamı dışında bırakıyor, bir de menkul kıy
met karşılığı yatırılan paraları kanun kapsamı dışın-
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da bırakıyor. Konu, 52 milyarlık banker borcundan 
mağdur olan halkın, bir an önce ve mümkün olduğu 
nispette fazla paralarını geri almasını amaçlıyor. 52 
milyarlık borcun detayını bilmek lazımdır. Mademki 
bankerlerin Hükümet tarafından tespit edilmiş olan 
mal varlıkları 35 milyardır; borçları da 52 milyardır, 
arada 17 milyarlık bir açık vardır. Bu açıktan müm
kün mertebe vatandaşın, halkın zarar görmemesi, he
pimizin arzu ettiği bir ortak nokta olması gerekir. 
52 milyar borcun kimlere olduğuna bir göz atmakta 
yarar vardır. Bu borcun 6 milyarı faiz borcudur ki, 
zaten bunu Tasarı kapsam dışı bırakıyor. 5 milyarı 
bankerlerin birbirlerine olan borçları; tabiî bunların 
hepsi Hükümetin yaptığı hesaplarda bir tahmindir. 
Bu 5 milyar da vatandaşların yaptığı bir tahmindir; 
yani bir banker 1 milyon lirasını, vatandaştan aldığı 
1 milyonu bir (B) bankerine yatırıyor, yüzde 5'den 
aldığını yüzde 6'dan yatırıyor. Yüzde 6'dan alan bir 
(D) bankerine yüzde 7'den yatırıyor ve bu şekilde 
4 - 5 banker geçtiğini düşünelim. Bu bankerlerin borç 
listesine 5 banker geçmişse, 5 milyon olarak yazılıyor 
Aslında vatandaşın parası 1 milyondur burada. Bu 
4 milyon suni bir borçtur, kabartılmış bir borçtur. 
Biz bunun peşinde gitmeyeceğiz, biz, vatandaşın 1 
milyonunun peşinde gideceğiz; dolayısıyla bizi bu da 
ilgilendirmemelidir. 

Ayrıca, biraz önce Sayın arkadaşım söylediler; 
bankerlerin çoğu bankaların teşvikiyle bu işe girmiş
tir ve bankalar bundan büyük oranda yararlanmışlar
dır. Biz, «Bankaların alacağı çizilsin» demiyoruz, an
cak bankaların milyonluk alacakları vatandaşın 100ı 
bin, 200 bin lira alacağı ile eşit tutulmamalıdır. O hal
de 6 milyon da, bankaların ve bunun içerisinde 500 
bin lira kadar da resmî kuruluşların alacağı olduğu 
tahmin ediliyor. 

Şimdi, bunları çıkardığımız zaman 35 milyarlık 
bir borç kalıyor. Mademki mal varlıkları da Hükü
metin tespit ettiği 35 milyardır, o halde Devlete yük 
olmadan, (amaç o olmalıdır) Maliyenin hazinesine 
yük olmadan karşılanması, ancak bu şekilde mümkün 
olabilir Maliyenin hazinesine yük olarak karşılanma
yı hiçbir üye,» hiçbir vatandaş da arzu etmiyor, ben 
de arzu etmem. Zira, Anadoluda bir vatandaş bir ha
ber üzerine bana aynen şunu söylemiştir; «9 ay önce 
verdiğimiz pancar parasını alamadık, banker borçla
rını ödediniz.» Aslında ödenen bir şey yoktu. 

Arkadaşlar, bu bakımdan hassas davranmak la
zım. Dolayısıyla, Hazineye yük olmadan 35 milyar 

borç karşılığı, mademki var varlıkları 35 milyardır, 
önce buesas alınmalıdır ve bilinmelidir ki, Hazineye 
yük olunmayacaktır. 

Benim de önergem, Sayın Gürtan'ın önergesiyle 
aynıdır. Ben de, bankerlerin birbirlerinden olan ala-
caklarıyla, bankaların bankerlerden olan alacakları
nın da faiz alacakları gibi kapsam dışı tutulmasını 
arz ediyorum ve ayrıca «Amaç» maddesinde yaptığı
mız değişikliklere) ilaveten, (35 sayılı Kararnamenin 
ismini burada da herhalde Komisyonumuz koyacak
lardır) bir de son satırda «kıymetler karşılığında ya
pılan yatırımlar» yerine, «kıymetler karşılığında ya
pılan para yatırımları» olarak değiştirirsek, birinci 
«Kapsam» maddesiyle «Amaç» maddesi zannımca en 
uyumlu şekle gelir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Öney, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Tasarının ikinci maddesiyle ilgili olarak benden 

önce söz alan arkadaşlarımın ikisi de bu son satırda
ki, bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan faiz borç
ları meselesine değindiler. Ben de bu meseleye değin
mek üzere söz aldım; ama ben konuya bir başka açı
dan bakmak istiyorum. Belki durum çok açıktır; fa
kat ben onu öyle anlamadığım için, bir konuyu gerek 
Komisyonumuzun, gerek Sayın Hükümetin dikkatine 
sunmak istiyorum. 

Öğrenmek istediğim husus şudur : «Bankerlerin 
tasfiye tarihine kadar olan faiz borçlan hakkında bu 
Kanun hükmü uygulanmaz.» deniyor. Peki bu Ka
nun hükmü nereye uygulanır?.. Tarif edildiğine göre 
altıncı maddenin birinci fıkrasında, bankerlerden ala
caklı olanların sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanun 
kapsamına giren kesinleşmiş alacaklarına karşılık ol
mak üzere 2ÖG bin liraya kadar bir hesap açtırılma-
sını öngörüyor. Kanunun özü bu. 

Bir kere daha dikkate sunmak istiyorum; banker
lerden alacaklı olanların sıra cetvelinde yer alan ke
sinleşmiş alacakları. Şimdi, sıra cetvelleri ne zaman 
tanzim ediliyor ve sıra cetvelinde yer alan «alacak» 
mefhumunun içine ne dahildir?.. Bildiğim kadarıyla, 
bir bankerin tasfiyesine önce bir karar veriliyor, 
(eğer yanılmıyorsam) o tasfiye kararından sonra 
bankerden alacaklı olanlar tespit ediliyor, bankerin 
varlığı tespit ediliyor, neye istinaden bankerden ala
caklı olanların alacaklı olduğu ortaya konuluyor; 
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yani tasfiye kararı verildikten sonra birtakım işlem
ler yapılıyor ve bildiğim kadarıyla sıra cetveli ondan 
sonra tanzim ediliyor. Sıra cetvelinde (x) adındaki 
bankerden bay (A)'nm 800, bin lira alacaklı olduğu 
eğer yazılı ise, bu 8ÖÜ bin lira nelerden müteşekkil
dir?.. Ana para artı tasfiyeye karar verilen ana kadar 
geçen süredeki faiz midir, yoksa yalnızca anapara 
mıdır?.. Tasfiyeye karar verilen ana kadar birikmiş 
olan faiz de bu sıra cetvelindeki alacak miktarının 
içine dahilse, o zaman burada ikinci maddede, «Tas
fiye tarihine kadar olan faiz borcu hakkında bu Ka
nun uygulanmaz.» demenin anlamı nedir?.. «Tasfiye 
kararı tarihi» demiyor, «Tasfiye tarihi diyor. Tasfiye 
tarihi, tasfiyenin fiilen bitirileceği, belki ,iki yıl son
radır. Zaten biz onunla ilgili değiliz. Bildiğim kada
rıyla yine, tasfiyesine karar verilen bir bankerde ala
cağı olan kişinin, tasfiye kararı alındıktan sonraki 
dönemde zaten faiz hakkı yoktur; yani bildiğim ka
darıyla bir faiz işlemiyor, eğer doğru ise. O zaman, 
tasfiye kararı alınıncaya kadar işlemiş olan faiz, zaten 
sıra cetveline kaydedilen alacak miktarına dahilse, 
alacaklının alacağı odur. Ondan sonraki dönem için 
bir faiz zaten söz konusu değil. Tasarıya bunu koy
manın anlamını o nedenle anlamış değilim. Çıkarıl
masında yarar olacağı kanısındayım. Çünkü, bu Ka
nunla devlet bankerzedelere karşı bir şey üstleniyor. 
Devletin üstlendiği olay içinde bankerzedenin alacağı
nın meblağı hiç önemli değil. Bankerzedenin alacağı, 
isterse 5 milyon lira olsun, isterse 500! bin lira olsun, 
devlet ona sadece 200 bin liraya kadar olan bir he
sap açmayı taahhüt ediyor. Bu Kanunun getirdiği 
bu. O nedenle, faiz alacağıyla birlikte bankerzedenin 
alacağı ister 5 milyona varsın, ister 80*01 binde kalsın, 
devlet açısından bunun bir bağlayıcılığı ypk; ancak 
fiilen tasfiyenin sonuçlanacağı gün, iki sene, üç sene, 
bir sene, ne ise; o günde bir mahsup işlemi ortaya 
çıkacaktır; fakat o noktada da, tasfiyesine karar ve
rildikten sonra bir bankerin, aradan geçecek sürede 
zannımca zaten faiz işlemesi söz konusu değildir. 

O nedenle, bu ibare buradaf bence fazlalıktır ve ya
nıltıcıdır. Eğer söylediklerim; yani analiz doğru ise, 
o takdirde Başkanlığa bir önerge sundum, bu ibare
nin çıkarılmasını istirham edeceğim. Ancak, Hüküme
tin veya Komisyonun yapacağı açıklamadan sonra 
benim anladığımın doğru olmadığı anlaşılırsa, o za
manı önergemi geri almayı düşünebilirim. 

Arz ederim efendim. 
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İ BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir cevabı

nız olacak mı efendim, yoksa önergeler üzerinde mi 
cevap vereceksiniz?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; de
ğerli konuşmacıların önergeleri de var. Müsaade eder
seniz önergeler müzakere edilirken konuyu o safha
da müzakere edelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Müsteşar, bir cevabınız olacak mı?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUÖ-

RUL KUMCUOĞLU — Komisyonun görüşüne ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Yok. 
Bu maddeyle ilgili önergeler var; okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 2 nci maddesinin 

son satırında yer alan «ile bankerlerin tasfiye tarih
lerine kadar olan faiz borçları» ifadesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tülay ÖNEY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Tasfiye Halindeki Ban

kerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkındaki 
Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Kapsam 
Madde 2. — 35 sayılı Kanun Hükmünde Karar

name ile ek ve değişikliklerine göre tasfiyelerine ka
rar verilmiş olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun 
hükümlerine tabidir. Ancak, tasfiyelerine karar ve
rilmiş olan bankerlere mevduat sertifikası, hisse se
nedi, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve benzeri 
menkul kıymetler karşılığında yapılan yatırımlar ile 
bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan faiz borçları 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına . 
Görüşülmekte olan Tasfiye Halindeki Bankerler

le ilgili Tasarının 2 nci maddesinin aşağıda olduğu 
şekilde değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına su
nulmasına izinlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Hayati GÜRTAN Necmettin NARLIOĞLU 

— 159 — 



Danışma Meclisi B : 1 

Kapsam 
Madde 2. — (İkinci cümİe), 
«Ancak, tasfiyelerine karar verilmiş olan banker

lere mevduat sertifikası, tahvil, bunlara ait faiz ku
ponları ve benzeri menkul kıymetler karşılığında ya
pılan yatırımlar ile bankerlerin tasfiye tarihine ka
dar olan faiz borçları, (bankerlerin birbirlerinden 
olan alacakları) bankaların ve resmî kuruluşların ban-
kerlerdeki alacakları hakkında bu Kanun hüküm
leri uygulanmaz.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 462 S. Sayılı Kanun Tasarısı

nın 2 nci maddesinin ikinci cümlesinin son satırında
ki, «Bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan faiz borç
ları» ifadesinden sonra, «İle bankerlerin birbirinden 
olan alacakları ve bankaların bankerlerdeki alacak
ları,» ifadesinin ilavesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan 462 S. Sayılı Kanun 

Tasarısının 2 nci maddesinde belirtilen, 2 nci mad
denin, «Ancak» ile başlayan ikinci cümlesinden son
ra, «Bankerlerin tasfiye tarihine kadar olan faiz borç
ları» kelimesinden sonra, «Hakkında» kelimesinden 
önce «İle bankerlerin birbirinden olan alacakları, 
bankaların ve resmî kuruluşların bankerlerdeki ala
cakları» cümlesinin eklenmesi hususunun Genel Ku
rulun tasvibine sunulmasını arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Öney'in önergesinin lehinde 
veya aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, lütfen görüşünüzü bildirin efen
dim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Öney önergelerinde, «tasfiye tarihine ka
dar olan faiz borçlarının» ibaresinin çıkarılmasını is
temişler. Kendilerinin de ifade buyurdukları şekilde, 
tasfiye tarihlerinden sonra faiz tahakkuk ettirilmiyor 
zaten. Tasfiye tarihine kadar olan faiz borçları da, 
bu Tasfiyenin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının dışında tutuldu. Burada esas amaçlanan, 
anaparaların ödenmesi; daha sonra eğer imkân bu
lunabilecek olursa, bir bankerin parası diyelim ki, 
Tasarıda yer aldığı şekilde 200 bin lirayı karşılar da 
aşarsa, o takdirde faizler de ödenecek; ama büyük 
bir ihtimalle, fona reeskont veya kaynaklarda ifade 
edilen, fonun kaynaklarında ifade edilen destekler 
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söz konusu olacaktır. Bu desteklerin aşırılığa kadar 
gitmiş olması, bu desteğin doğmamasına sebep ola
bilir. O bakımdan, «Önce biz anaparaları ödeyelim,» 
daha sonra imkân bulunabilecek olursa, faiz borçla
rını da ödeyelim şeklinde bir düşünce ile Hüküme
tin getirdiği metni benimsedik. Esasında 35 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamede de, Sayın Öney'in 
ifade buyurdukları husus vardır. O bakımdan, biz 
Sayın Öney'in önergelerine katılamıyoruz. Tabiî ki, 
imkân bulunacak olursa, bankere para yatırmış olan 
kişilerin bütün alacakları karşılanacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Benim izahatımı yanlış anla

mışlar Sayın Başkan; tekrar açıklama imkânı verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, ben teknik 
bir soru sordum. 6 nci maddenin birinci fıkrasında 
«Sıra cetvelinde yer alan kesinleşmiş alacak» tabiri 
vardır; yani «Bankerzedenin sıra cetvelinde yer alan 
kesinleşmiş alacağı» tabiri vardır. Bu tabirin, yani 
«Kesinleşmiş alacak» kavramının içine ne dahildir?.. 
Sadece anapara mı dahildir, yoksa faiz de dahil mi
dir?.. Yani, bir bankerin tasfiyesine karar verildiği 
anda, alacaklının o ana kadar bankerde bulunan ana
parası artı o ana kadar, tasfiyeye karar verildiği ana 
kadar olan işlenmiş faizi var mıdır, yok mudur?.. 
Bunu sordum. Eğer varsa, o zaman zaten alacak ola
rak o bankerzedenin hesabında o para görünüyor. 
«Bu ifadeyi koymaya o nedenle lüzum yok» dedim. 
Yoksa, «Bankerzedenin faiz alacağı da ödensin» şek
linde benim bir zorlamam yok. Ben de hesap biliyo
rum; ama o kavramın içine o dahilse zaten, bu iba
reye gerek yok; tasfiyeye karar verildiği andaki ana
para artı o ana kadarki faiz... Alacak olarak sıra 
cetveline geçen meblağ bu ise, bitmiştir zaten. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, bir yanlış anlaşılmadan bahse

diliyor; buyurunuz efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

6 nci maddenin birinci fıkrasında geçen «Sıra 
cetvelinde yer alan kesinleşmiş alacak» deyimini, mü
saade ederseniz 6 nci maddenin birinci fıkrasının mü
zakeresi sırasında arz etmeye çalışalım; yalnız bura
daki husus oradakinden farklı. Kesinleşmiş alacak 
içerisinde faiz borçları var olmuş olsa bile, burada 
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onların zaten tasfiye masasına kayıtta ayrı ayrı kay- | 
dedilmeleri söz konusudur. Onu 6 ncı maddede arz 
edeceğiz. 

Burada, «Tasfiye tarihine kadar olan faiz borçla
rını öncelikle ödemeyelim, önce anaparaları ödeye
lim» şeklinde bir düşünce söz konusudur. O bakım
dan Sayın Öney'in önergelerine katılamadık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kumcuoğlu, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Ko
misyon Başkanının bu konudaki izahatında, sıra cet
vellerinde yer alan meblağların anaparalardan hare
ket edilmek şartı ile bu ödemelerde esas alınacağı I 
ifade edilmiş bulunuyor. Yalnız; eğer biz, 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin 37 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile değişik 18 inci maddesi
ne dikkat ettiğimiz takdirde, bir de ileride herhangi I 
bir şekilde bir bankerin tasfiyesi halinde geriye ar
tan bir para kalırsa, % 2'de aylık temerrüt faiz yü
rütüleceği esası gelmiştir. Bu türlü, ileride vatandaşa 
herhangi bir şekilde (bu Kanun ne zaman gelecektir I 
bilmediğimiz için) ortaya çıkabilecek bu şekilde te- I 
merrüt faizleri vesair gibi karmaşıklıkları bertaraf 
etmek üzere, «sıra cetvelindeki kesin alacağı esas 
alınmak üzere faiz borçlarına uygulanmaz.» denmiş
tir. 

Sayın Başkanın buyurdukları veçhile, 6 ncı mad- I 
dede bu meselenin çözümlenebileceği kanaatindeyiz. 
Orada da çözümlenmediği kanaatine vasıl olunursa, 
2 nci maddeye tekrar dönmek sureti ile Sayın üye
mizi tatmin etmek mümkündür diye düşünürüm. ıBu 
hali ile bir sakınca yoktur derim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Yalnız tabiî, 2 nci madde kabul edildikten sonra, 

İçtüzüğümüze göre bir tekriri müzekkere de söz ko
nusu olamayacaktır. 

Sayın üyeler; Sayın Öney'in önergesine Komis
yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. I 

'Sayın öztürk?.. Yoklar. 
Sayın Öztürk'ün önergesinin lehinde aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. ' I 
AL'Â'EDDİN AKSOY — Lebinde söz istiyorum. 
BAŞjKAN — Buyurun efendim. 1 
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ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Hatırlanacağı üzere, Ü3.U1982 tarih, 2578 sayılı 
ödeme güçlüğü içerisindeki bankerler için kanunun 
hazırlığı sırasında Sayın Devlet Bakanı Öztrak, 'Mec
lisimizin kürsüsünden bu Kanunun ve kararname
lerin çıkması ile hukuk içerisinde hareket edileceğini, 
famamıyla hukuka riayet edileceğini beyan etmişler
dir. Sayın Öztürk'ün önergesini bu sebepten dolayı 
savunuyorum, lehinde konuşacağım. Zira, bana ters 
düşen bir olay husule gelmiştir. Burada, «Bankerle
rin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, 
Tasfiyelerine karar verilmiş olan bankerlere, mevdu
at sertifikası, tahvil, bunlara ait faiz kuponları ve 
benzeri menkul kıymetler karşılığında yapılan yatı
rımlar ile bankerlerin tasfiye tarihlerine kadar olan 
faiz borçları hakkındaki kanun hükümleri uygulan
maz.» şeklinde bir hüküm getirilmiştir. Bu hükme 
aynen iştirak ediyorum; ancak, bazı banker kuruluş
ları, kendilerine bağlı şirketleri hisse senedine tahvil 
etmişler ve hisse senetlerini kendi bankerlik şirketle 
rinde halka satmışlardır. Bunlar bir nevi menkul kıy
mettir. Hisse senedini alan mudiler, o şirketin hisse
leri nispetinde ortağı sayılırlar. Ticaret Kanunu hü
kümleri bunu amirdir. Hissesi nispetinde şirkete or
tak olan bir şahıs, o şirketin kârından faydalanır, za
rarından mesul sayılır; fakat uygulamada böyle ya
pılmamış, bankerlik tasfiye masaları bu hisse senet
lerini bankerlere borç verilmiş kabul ederek, banke
rin borcu olarak telakki^ edilmiş ve banker alacaklı
sı şeklinde tasfiye masalarına geçmiştir. Böyle olun
ca, bankerlik şirketlerinin, bankerlik müesseselerinin 
borçlan çoğalmıştır. Esas bankerlerden alacaklı olan
lara nispetle, bunları inzimam etmek suretiyle esas 
alacaklıları müşkül duruma düşürmüşlerdir ve bu 
Kânundan da yararlanmak suretiyle, 200 bin lira üze
rinden bir yardım alacaklardır. 

'Bu, hukuka aykırı bir konudur. (Bunu arz etmek 
için söz aldım. Önergenin kabulünü arz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon, Sayın öztürk'ün önergesine iliş

kin görüşünüzü lütfedin efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSfYÎONU BAS/KANI HİL

Mİ SABUNCU — 'Katılıyoruz efendim. 
IBAŞKAN — İKatılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, katılıyorlar mı? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL ıRUlMCUOĞLU — (Katılıyoruz Sayın Başka
nım., 
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IBAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Öztürk»ün önergesine Ko

misyon ve Hükümet katıldığını beyan ettiğinden, ke
sin olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir efendim. «Hisse sene
di» kelimeleri ilave edilmiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Gürtan'ın, Sayın Fırat'ın ve 
Sayın Bayer'in önergeleri aynı mealdedir, birlikte iş
leme konulacaktır. Önergelerin lehinde, Sayın Fırat 
daha evvel madde üzerinde görüştü, Sayın Gürtan 
da görüşlerini belirttiler. 

Sayın Bayer açıklama yapacak mısınız? 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz bir cümle izah edeyim. 
BAŞKAN — ©uyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂ1! BAYER — Efendim; Sayın 

Gürtan, Sayın Fırat belirttiler, bankerlerin birbirin
den olan alacakları ve bankalar ve resmî kuruluşla
rın bankerlerdeki alacaklarının kapsam dışında ol
masını istiyoruz efendim; arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergelerin lehinde aleyhinde söz isteyen? 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Lehinde söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurunuz 

Sayın İNarlıoğlu. 
NEÖMETTÎN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, sayın arkadaşlarım; 
'Bu Tasarının özü, bankerlerden alacaklı olan ki

şileri kapsıyor; yani o kişilerin bankerlerden olan ala
caklarının 200 bin liraya kadar kısmını güvence al
tına alıyor. Onun için, önergelerin üçüne de katılıyo
rum. Bankerlerin bankerlerden olan alacaklarının, 
bankaların ya da resmî kuruluşların bankerlerden 
olan alacaklarının bu Tasarıda yer almaması gerekir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim İSayın Narlıoğlu. 
Sayın Komisyon, önergelerle ilgili görüşünüzü 

lütfedin efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — İSayın Başkan,, sayın üyeler; bura
da üç konu var: Bankerlerin birbirinden olan alacak
ları, bankaların alacakları ve resmî kuruluşların ala
cakları. Zaten Kanun Tasarısının 1 inci maddesinde 
de, gerçek kişileri ifade eden, kapsamına alan bir Ka
nun Tasarısı olarak görülmektedir. O bakımdan, res
mî kuruluş ve bankalarla ilgili kısma katılıyoruz; an
cak, bankerlerin birbirinden olan alacaklarına gelin
ce, mudi veya tasarruf sahibi t(A) bankerine parasını 

yatırmış, (A) bankeri de tamamını götürmüş (B) ban
kerine yatırmış; şimdi eğer (A) bankerinin (!B) ban
kerinden olan alacağını kapsam dışı bırakacak olur
sak, o takdirde (B) bankeri (A) bankerinden aldığı 
parayı veremeyecek ve ı(A) bankerine para yatıran
lar paralarını alamayacaklar. Dolayısı ile (A) banke
ri, ı(ki böyle bankerler vardır öğrendiğimiz kadarı 
ile) tasarruf sahibinden, vatandaşlardan topladığı pa
rayı götürüp komple, olduğu gibi bir başka 'bankere 
yatırmıştır. Şimdi, biz, o ilk vatandaşın para yatırdı
ğı bankerin ikinci bankerden parasını alma imkânını 
ortadan kaldırırsak, birinci bankere para yatırmış 
olan vatandaşlar bu paralarını alamayacaklar. 

O bakımdan, önergeyi iki bölümü itibariyle oylar-
sanız; (Hükümetin de görüşlerini aldıktan sonra bel
ki iki bölüm veya üç bölüm olacaktır) bankerlerin bi-
birbirinden olan alacaklarını ayrı, bankalarla resmî 
kuruluşlar; ki Devletin fedakârlığı söz konusudur, 
bankaların ve resmî kuruluşların da fedakârlıkta 
bulunmaları lazım, esasında arz ettiğim gibi amaçla
nan buydu; iki açıdan uygularsanız, ikinci bölümü
ne, yani «(Bankalar ve resmî kuruluşlar» bölümüne 
katılıyoruz; fakat vatandaşın menfaatini haleldar 
edecek, alacak paralarını ilk bankerden alamayacağı 
düşüncesiyle, birbirinden olan alacaklarına katılmı
yoruz. 

Ne var ki, zaten muvazaalı işlem diye, eğer biı 
banker diğer bîr bankaya muvazaalı işlemle para ya
tırmış ise, onu takip etmek tasfiye kurullarının ve il
gili mahkemelerin görevlerinden madüddur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

R'UL KUİMİCUOĞLU — Sayın Başkan; bu Kanun 
Tasarısının temel amacı, tasfiyelerine karar verilmiş 
bankerlere, her ne ad altında olursa olsun, bir gelir 
elde etmek üzere para yatırmış olan tasarruf sahip
lerinin bu şekilde yatırıp geri alamadıkları paralarını-
nın bir kısmını tediye etmektir. Bu, birinci amaçtır. 

İkinci amaç; bütün sistemi süratle bir çözüme 
kavuşturmak üzere de belli bir düzenleme getirmiş
tir. 

Şimdi, meseleye hep bu belli miktar paranın ta
sarruf sahipjerine verilmesi açısından bakar ve ka
nunu buna göre düzenlemeye teşebbüs edersek, bel
li yanlışlara düşmekten endişe ederiz. 

Burada konu açıktır ve bu Kanun Tasarısının te
mel esprisinde, bu şekilde para yatırmış olan münfe
rit tasarruf sahiplerinin korunması amaç alınmıştır. 
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Yoksa, resmî dairelerin 200 bin liraya kadar bu Ka- I 
nun Tasarısının esprisi içinde veyahut da bankerin 
alacağının 200 bin liraya kadar olan kısmının öden- I 
mesi bu çerçevede söz konusu değildir. 

Sayın Başkan; kanunlar sadece anametinleriyle I 
değil, gerekçeleri ve Meclis müzakerelerindeki zabıt- I 
larla da yaşayan metinlerdir. O bakımdan, gerek Hü- I 
kümetçe ifade edildiği, gerek Komisyonca ifade edil
diği ve gerekse de önerge sahiplerinin kürsüden ifa
de ettikleri veçhile, bu söz konusu 200 bin liralık öde
me planına, bu önergelerde ismi geçen merciler da
hil değildir. Bunu, bu şekilde anladığımız takdirde, I 
problem kendiliğinden çözülür. Aksi takdirde, «Me- I 
selenin ileride süratli çözülmesi konusunda Hükü
metin yapacağı tasarruflara birtakım sınırlamalar 
getirilmiş olur» diye endişe ederim. I 

(Saygılarımla arz ederim. I 
BAŞKAN — (Yani, önergelerin hiçbirine katılmı

yorsunuz. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ FJRTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Katılamıyoruz Sayın (Baş
kanım. 

AYHAN FIRAT — Katılıyorlar efendim. 
'BAŞKAN — Hükümet katılmıyor efendim. Hü

kümet katılmıyor; Komisyon da bir bölümüne ka
tılıyor. I 

Şöyle: İki bölüm halindedir; «'Bankerlerin birbir- I 
terinden olan alacaklarını» Komisyon da kabul et
miyor ve gerekçe olarak diyor ki, «Eğer bu kaldığı 
takdirde, bir bankere para yatırmış olan hak sahip
lerinden; bu banker topladığı paraları bir başka ban
kere yatırırsa, bu bankerden bir alacak söz konusu 
olamayacağı için, yine sonunda vatandaş mağdur 
olacaktır, mutazarrır olacaktır». fBu nedenle, bu bölü
mü çıkarırlarsa (geri kalan bölüme katılacaklarını be
yan ettiler Komisyon olarak. 

Bu bakımdan önerge sahiplerine soruyorum efen
dim. Sayın Gürtan, bu bölümün çıkarılmasını istiyor 
musunuz efendim?.. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım izin I 
verir misiniz; bir yanlış anlaşılma var, bunu arz et
meye çalışlayım efendim. I 

Şimdi efendim bu 'Kanun Tasarısı, kurulacak 
fondan birbirlerinden alacaklı olan bankerler adına 
veya bankerler adına bir mevduat yatırılmasını amir- I 
dir. Diğer genel hükümler haliyle işleyecektir; biz bu I 
kanıdayız. Bu nedenle, ileride böyle bir düzenleme- I 
nin sakınca yaratacağı, banker alacaklarına herhan- I 
gi bir şekilde gölge düşüreceği veya geriye bırakacağı I 
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veya bir sakınca getireceği görüşüne katılamıyoruz. 
Bilmem yanılıyor muyum; Hükümetten bir kez da
ha istirham edelim, bu özel bir kanundur, Sadece 
fondan mevduat hesabı açılmasını amirdir. Diğer ge
nel hükümler haliyle işleyecektir. 

Bu nedenle, önergelerin oya sunulmasını arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bayer, önergeyi oya sunacağız?.. 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, önergeyi.. 
AYHAN FIRAT — Efendim, müsaade ederse

niz bir izah yapayım; yanlış anlaşılıyor Sayın (Baş
kan. 

'BAŞKAN — Efendim, şimdi önergenizdeki mak
sadı, daha evvelki madde üzerindeki görüşmeniz es
nasında açıkladınız. Komisyon, buna ıgöre bir anla
yış içinde «IBir bölümüne katılabileceğini, diğerine 
katılmayacağını», Hükümet ise «Hiçbir bölümüne ka
tılmayacağını» beyan etmektedir. Kendi anlayışları 
ölçüsünde katılmayacaklarını ve bir bölümüne katı
lacaklarını beyan ettiğine göre, bir yanlış anlaşılma 
söz konusu değildir artık. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan müsaade edin, 
mademki böyle yarı katılma var, bir kelimeyle arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Şimdi efendim, bu Kanun 

Tasarısının kapsamına bankerlerin birbirinden olan 
alacağını da soktuğumuz takdirde, bir (A) bankeri
ne de 100 bin lira ödeyecek miyiz (B) bankerine pa
ra verdi diye?.. Bunlar, zaten «Genel Hükümler» içe
risinde sonunda halledilecektir. Dolayısıyla, burada 
tasarruf sahibine, para yatırmış olana para ödeme 
mevzubahistir; ama bir >(A) bankeri bir (İB) banke
rine para vermişse, (A) bankeri (B) bankerinden ala
caklı diye, <A) bankerinin hesabına 100 bin lira ya
tırmak mevzubahis değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Fırat. Yani, «O 
banker hesabına da 200 bin lira para yatırıldığı za
man ne olacaktır?» diyorsunuz.. Hükümetten ve Ko
misyondan soralım; o da herhalde tasfiye masasına 
doğru gidecektir, ama bir soralım efendim. 

Sayın Komisyon?.. 

İMALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, «Kapsam» mad
desi, «35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek 
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ve değişikliklerine göre tasfiyelerine karar verilmiş 
olan bankerlerin tasfiyeleri bu Kanun hükümlerine 
tabidir; ancak şu şu müstesna» diyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu sadece 200 bin li
ra ile ilgili bir kanun tasarısı değil, bunun kaynak
ları var. Fon kuruyoruz burada; tasarrufları koruma 
fonu. Değerli üyelerimiz, eğer sadece 6 nci maddeyi 
değil, diğer maddelerini de bu Kanunun işlerliği ba
kımından bankalar, bankerler, resmî daireler açısın
dan* kaynakların dönüşü bakımından kaale alacak 
olurlarsa, bankerlerle ilgili bu konuda bendenizin 
açıklamalarında yer alan «Vatandaşların zararına 
olacaktır» konusunu anlatabilme imkânımız doğmuş 
olacaktır. 

Şöyle ki: Fonun kaynakları ı(a) bendinde, «(Bu Ka
nun 5 inci maddesine göre yönetilen tasfiye işlerin
den elde edilecek hâsılattan» diyor. «Kapsam» dan 
çıkardık mı, bundan da çıkar bu. Yani o zaman ban
kerin bankerden olan alacağı, tasarrufları koruma san
dığına girmesin mi?.. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Hükümet?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSÎLCÎSİ ERTUÖ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; Sayın Fırat' 
in belirttiği şekilde bir yanlış anlaşılma yoktur. Ken
dilerinin önergeleri kesinlikle anlaşılmıştır; anlaşılması 
gerektiği şekilde anlaşılmıştır ve Hükümet kesinlikle 
bu önergelere katılmamaktadır. Çünkü, 5 inci mad
deyi okuduğumuz takdirde, bu önergelerin kabulü 
halinde ortaya çıkabilecek tehlikeyi dikkatinize sun
mak istiyorum. 

5 inci maddenin birinci fıkrası diyor ki; «!Bu Ka
nun kapsamına giren bankerlerin tasfiyeleri 35 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişiklikleri 
hükümlerine göre (Tasarrufları Koruma Fonu) tara
fından yönetilir.» Eğer, 2 nci maddeye, «Bankerin 
bankerden alacağı bu Kanun kapsamına dahil değil
dir.» dediğimiz takdirde, «5 inci maddenin birinci 
fıkrası kapsamı da dahil değildir.» demeye getiririz. 
Bu takdirde, fon herhangi bir şekilde, bir bankerin 
diğer bankerden olan alacağını yönetemez hale gelir. 
Halbuki, bu Kanun Tasarısının amaçlarından birisi 
de, bugün sayıları son derece artmış olan ve kontrol 
edilmez hale gelen tasfiye kurullarını belli odaklarda 
yoğunlaştırmaktır. Önergelerin kabulünden büyük teh
likeler, sakıncalar doğabileceği inancındadır Hükü
met; bunda ısrarlıdır. ,. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, konu anlaşılmıştır. Hükümet, öner

gelerin hiçbirine katılmadığını beyan etmektedir. Ko
misyon, bir bölümüne katılabileceğini ifade etmek
tedir. 

Bu nedenle, önergelerin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : önergelerin dikkate 
alınmasını kabul edenler...-Kabul etmeyenler... öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi, kesin olarak kabul edilen önerge 
ve dikkate alınması kabul edilen Sayın Öney'in öner
gesiyle birlikte Komisyona gönderiyorum efendim. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tasarrufları Koruma Fonu 
MADDE 3. — 1. Tasfiye halindeki bankerlere 

para yatırmış olan tasarruf sahiplerinin haklarını ko
rumak ve takip etmek üzere tüzelkişiliği haiz bir 
«Tasarrufları Koruma Fonu» teşkil olunmuş/tur. 

2. Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve 
yetkileri, personelinin statüsü ve ücret rejimi ile tabi 
olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak olan yönetmelikte gösterilir. 

3. Fon, 1050 sayılı' Muhasebe-i Umumiye, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale ile 832 sayılı Sayış
tay Kanunlarına tabi değildir. 

4. 5 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, 
Fonun alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ta
kip ve tahsil olunur. 

5. Fonun işlemleri her türlü vergi, resim ve harç
tan muaftır. 

6. Fon gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait personeli ge
çici olarak istihdam edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Tan ve Sayın .Kırcalı söz istediler. Ka-' 
yit işlemi bitmiştir. 

'Buyurun Sayın Tan. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan; 

3 üncü maddede benim de sözüm vardı, lütfen beni 
de kaydedin. 

BAŞKAN — Efendim, kayıt işlemi bitti. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Tasarının 3 üncü maddesi önemli bir madde. Öne

mi iki açıdan kaynaklanmaktadır; biri, yeni bir teş
kilat oluşturmaktadır. Yani, Tasarıda tasfiye işlemle
rinin hızlandırılması amaçlandığına göre, bu hızlan-
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dırmanm sağlanması, kurulan «Tasarrufları Koruma 
Fonu» kanalıyla yapılacaktır veya yapılması amaç
lanmaktadır. Yapılabilir mi, yapılamaz mı, bunu uy
gulama gösterecektir. 

İkinci nokta; bu oluşturulan Tasarrufları Koru
ma Fonunun, bizim uygulamamızda bildiğimiz fon 
veyahutta başka herhangi bir idarî birim açısından 
taşıdığı özelliklerdir.. 

Bu iki açıdan 3 üncü madde, üzerinde önemle 
durulması gereken bir düzenleme niteliğindedir. 

Sayın Müsteşarımızın demin yaptığı konuşma sıra
sında belirttiği 'gibi, kanun metinleri sadece metinleri
ne bakılarak değil; ama gerekçelerine ve buradaki gö
rüşme tutanaklarına bakılarak da bir anlam ve değer 
kazanır. 

Şimdi Tasarının gerekçesini açıyorum, ikinci say
fada iki deyim dikkat çökmektedir. Biri; ikinci say
fanın altı numaralı paragrafında «Fon, malî piya
salarda tasarruf sahiplerinin İnaklarını takip bakı-
mmdn gerektiğinde derhal müdahale edebilen bir 
kurum olarak teşkil edilmektedir.» deniyor. Yani, 
Tasarının başlığında olduğu gibi «Tasfiye Halindeki 
Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında» 
değil, çdk daha geniş bir amaç tespit edilmiştir, «Ma
lî piyasalarda tasarruf sahiplerinin haklarını takip 
bakımından gerektiğinde müdahale» denmiştir ve bu
nun için bir kurum oluşturulmaktadır. 

Yine devam ediyorum; aynı sayfada 3 üncü mad
denin gerekçesinde, bu Kurumun nasıl bir kurum 
olduğu Söyleniyor ve «Bu amaçla kurulacak olan 
fon tüzelkişiliği haiz bir kamu kurumu olacaktır.» de
niyor. Yani, buradan vardığımız sonuç şudur: «Ta
sarrufları Koruma Fonu» adını taşıyan fon, tüzelki
şiliği haiz bir kamu kurumudur. Sanıyorum sorunun 
tartışılmasına da 'buradan başlamak gerekir; yani 
önümüze getirilen nasıl bir kamu tüzelkişiliğini haiz 
kamu kurumudur? 

Sayın üyeler; 
Bildiğimiz gibi, Devlet yapımız içerisinde pek çok 

kamu kurumu vardır; belirli 'birtakım kamu hizmet
lerinin daha iyi görülmesini sağlamak, o hizmetlerin 
gerektirdiği esnekliği onlara vermek açısından genel 
'idare rejiminin dışına çıkarılmış birtakım kurumlar 
vardır, bunların çok örneklerini görürüz. Bunlardan 
bir kısmı idareye çok 'bağlıdır, biz bunlara «İdarî 
kamu kurumları» diyoruz, katma bütçeli birtakım 
kurumlardır,1 bir kısmı ekonomik alanda faaliyet gös
terirler; işte önümüze gelecek olan 60 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle yeniden düzenlenen İkti

sadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluş
ları, bunlar iktisadî alanda faaliyette 'bulunan kamu 
kurumlarıdır. Sosyal hizmet yürüten "bazı kamu ku
rumları vardır; Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur 
gibi. Bilimsd, kültürel 'birtakım kamu kurumları 
vardır; üniversiteler, TÜBİTAK gibi. 

Şimdi, eğer gerekçedeki ifadeler yerinde kullanıl
mışsa, bunlara 'benzer bir kamu kurumu oluşturul
maktadır. Yalnız, bu kamu kurumunun maddede sa
dece ismi düzenlenmiştir ve 3 üncü maddenin ikinci 
paragrafıyla da Bakanlar Kuruluna bir açık bono 
verilmiştir. «Fonun yönetim ve denetim esasları, gö
rev ve yetkileri, personelinin statüsü ve ücret rejimi 
ile tabi olacağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca 
yürürlüğe konulacak yönetmelikte tespit edilir.» den
mektedir. Burada hiçbir esas. yok. 

Şimdi, bütün bunlar karşısında bir benzetme yap
mak gerekirse; ülkemizde Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumu var, «Huzurunuza bir mad
delik bir kanun getiriyoruz ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu adıyla bir kurum kurul
muştur, bunun teşkilatını, personelini, her konusunu 
Bakanlar Kurulu çıkaracağı yönetmelikte düzenler.» 
demek gibi bir şey. Yani, şu 3 üncü maddeye bir pa
ralellik kurulur, bir benzetme yapılırsa, bunu söy
lemek mümkün. 

İstisna olacağı kanunları açıkça saymış ve «1050 
sayılı Muhasebe! Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale ile 832 sayılı Sayıştay Kanunlarına 
tabi değildir.» demiş. Neye tabi olduğunu söyleme
miş; ama tabi olmayacağı kanunları söylemiş. Peki, 
o zaman ilk akla gelecek nokta şudur: Bu kadar pa
ra girişi ve para çıkışı yapan bir fonu kim denetle
yecektir? Sayıştay denetimine tabi değil. Kamu İkti
sadî Teşebbüsü olarak düzenlememişsiniz ki Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin tabi olduğu denetim siste
mine tabi olsun. Bunlar açık değil; ama ortada para 
akışı ile yükümlü, para akışının içerisinde bir fon 
söz konusu. Siz sadece bunun neye tabi olmadığını 

söylemişsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Tan; süreniz doldu efendim, 

lütfen bağlayın. 
TURGUT TAN — İzninizle bağlıyorum Sayın 

Başkanım. 
O nedenle, ben sadece bu noktayı açıklığa kavuş

turmak açısından bir 'önenge takdim ettim. 
Yalnız hemen belirteyim ki, bir fıkra eklenmesi

ne yönelik olan önergem kabul edildiği takdirde, bu 
fıkranın eklenmesi sorunu çözmemektedir, bunu he-
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men baştan (belirteyim. Aslında mümkünse, bu mad
denin yeniden düzenlenmesi, belki iki veya üç mad
deye ayrılarak düzenlenmesi gerekmektedir; demin 
söylediğim ana noktaların düzenlenmesini sağlamak 
açısından. 

ıBenim önergemle yaptığım sadece şudur: Devlet 
yapısı içerisinde benzer işlevleri yerine getiren kuru
luşlarla bir paralellik kurmak zorundayız. Yani, her
kes her konuyu o günkü şartlara göre düzenlemeye 
kalkarsa, Türkiye'de yarın idaredeki kuruluşların ya
pısına baktığımız zaman bir ün'iformluk göremeyiz, 
herkes kendine özgü bir yapı kazanmış olur; bun
dan kendimizi kurtarmak lazım. 

«Bu konuda benzetme yapabileceğimiz kuruluş 
nedir?» diye düşündüm; aklıma Sermaye Piyasası 
Kurulu geldi ve 35 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
eklenen ek madde 31 'deki Menkul Kıymetler Tanzim 
Fonu geldi. «IBu konuda acaba (bunlara bakarak bir 
düzenleme yapabilir miyiz?» diye düşündüm; çok ge
nel olarak Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 17 
nci maddesinden esinlenerek, 'bu 3 üncü maddeye 
bir ikinci fıkra önerisinde bulundum. Şöyle bir öneri: 

«Fonun ilgili olduğu Ba'kanlık Maliye Bakanlığı
dır...» (Çünkü, ilgili olduğu yeri 'belirtmek zorunda
sınız, ortada, 'boşlukta 'bir fon tutamazsınız.) «...Ma
liye Bakanlığı Fonun yıllık hesapları ile her türlü iş
lemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbirleri 
almaya yetkilidir.» 

ikinci fıkra olarak bunun madde metnine konul
ması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, bunu başka 
'türlü işletmek müm'kün değildir. 

'Bakın, son bir örnek vereyim; 3 üncü maddenin 
altıncı fıkrasında, «Fon gerekli 'hallerde T. C. Mer
kez Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait personeli geçici olarak istihdam edebilir.» deni
yor. Şimdi, bu personelin fonda istihdamını kim is
teyecektir, nereden isteyecektir? Yani, Fonun başın
da bir yönetim kurulu olması lazım. Bu yönetim ku
rulunun başkanı ilgili kamu kurumuna yazıp, «Bana 
oradan şu, şu personeli gönderin» diyebilecek midir? 
Bir kere, hangi yönetim organları var, o belli değil. 
Yoksa, Fonun yöneticisi Başbakanlığa yazıp, Baş
bakanlık kanalıyla mı isteyecektir bu personelin gö
revlendirilmesini? 

'Bütün bunlar, bu haliyle soru işareti durumun
dadır. Ben, acaba kısmen düzeltme yapabilir miyiz 
endişesiyle bir fıkra önerisinde bulundum. Dediğim 
gibi, bu konuda bu maddenin önemli bir yeniden 
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düzenlemeye tabi tutulması gerektiği düşüncesinde
yim. 

Saygılarımla arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler, 
Bu madde ile Hükümetimiz, yıllardır beklediği

miz bir sorumluluğu üstlenmekte ve banker borç
larını, artık dışta tutan bir kişi, bir varlık değil, doğ
rudan doğruya konunun sorumlusu ve işin takipçisi 
haline gelmektedir. 

Bu sözü bana söyleten, Kanunun 3 üncü madde
sinin (Yani konuşmakta bulunduğumuz maddenin) 
dördüncü bendindeki hükümdür. Bu, «5 inci mad
de hükümleri saklı olmak üzere, Fon'un alacakları 
6T83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olu
nur.» diyor. Artık Devlet, ilanihaye bir meseleyi ta
kip edebilmek 'imkânını eline almakta ve 6183 sayılı 
Kanunun gücü içerisinde meseleyi yürütmektedir. Bu 
borçların tasfiyesini de, bu sebeple bir bakıma bü
yük çapta üstlenmiş olmaktadır. Bu, maddenin en 
isabetli yönlerinden birisidir; fakat hemen düşünce
min ikinci bölümüne geçmek istiyorum. 

Sayın Tan'ın açıklamalarının paralelinde bir hu
susu söyleyeceğim ben de. 1 inci maddede «Bu fon 
bir müessese olarak kuruluyor. Yalnız, 35 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname için değil, süreli ola
rak bu şekildeki felaketleri önleyici bir fon olarak 
kuruluyor» dedim. Nitekim, 8 inci madde (Ki, Ko
misyonumuzda bu kalkmış bulunuyor) «Bu Kanun
la kurulan Tasarrufları Koruma Fonuna tasarruf
larla ilgili olmak kaydıyla, tasfiyeyi gerektiren hal
lerde, esas ve şartlan Bakanlar Kurulunca tespit edi
lerek görevler verilebilir.» diyor. Demek ki, bundan 
sonra artık bu görevler verilmeyecek. Pekii, bu fo
nun; (Ki Sayın Tan bunun bir kamu kurumu kişili
ğine sahip bir varlık olduğunu açıkladılar biraz ev
vel, doğrudur.) bu kişiliğin 'tasfiyesinin bitimi nasıl 
olacak? Yani, Sayın Komisyonumuz ve Hükümeti
miz;, yaptığı bu değişiklikten sonra '35 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnameye ait işlerin ilanihaye mi 
tasfiyesini düşünüyorlar?.. Bu kurum, bu kişilik na
sıl ölecek?. Nasıl idaresi düşünülmemiş ise, bunun 
bitimi de burada düşünülmemiştir. Gerçekten, Sa
yın Tan'ıın dediği gibi, bir kurum kurulurken, baş-, 
langrcı, çalışması ve nihayeti düşünülmek gerekir. 
Eğer, bunun nihayete ermeyeceği, Devletle beraber 



Danışma Meclisi B : 124 

devam edeceği düşünülüyorsa, o zaman yalnız 35 i 
Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye münhasır 
kılınmaması gerekir. Ben, birinci düşüncemi açıklar
ken, ikincisini bir sual şeklinde, hem Hükümete, hem 
Komisyona tevcih etmiş bulunuyorum. I 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HÎL-
Mt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın Tan'ın önergelerini, önergenin müzakeresi 
sırasında Hükümet Temsilcisi ille birilikte müzakere I 
etmekte fayda mütalaa ediyorum; önergeler bazında. 
Çünkü, Sayın Tan önergesinde, konuşmalarında da 
ifade buyurdukları şekilde, ilgili olduğu bakanlığı I 
Maliye Bakanlığı olarak gösteriyor. Halbuki biz, Sa
yın Tan'ın da, Sayın Kırcalı'nın da ifadelerinde yer 
aldığı şekilde; «Ne olacak, nasıl doğacak, nasıl ida- I 
re edilecek, nasıl tasfiye edilecek?» şeklindeki soru
larını kabul ettiğimiz ikinci fıkrada buluyor idik. I 
«Fonun yönetim ve denetim esasları, görev ve yet- I 
kileri, personelin statüsü ve ücret rejimi ile tabi ola- I 
cağı diğer esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe ko- I 
nülacak olan yönetmelikte gösterilir» deniyor. Nite- I 
kim, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve silsi- I 
leşinde öngörülen tasfiye kurulları, görevli mahke- I 
me, Başbakanlık Koordinasyon Kurulu Başkanlığı I 
da, statüleri, rejimi, ücret rejimi bakımından benze- I 
ri nitelikte öngörülmüştür. Bu Kanun Tasarısı da I 
bunun dışında bir kanun tasarısı olmayacağına gö- I 
re, bu tüzelkişiliği haiz Tasarrufları Koruma Fonu- I 
nun da benzeri bir düzenleme ile tedvin edileceği ve
ya düzenleneceği görüşünde idik. Önerge bazında, I 
Sayın Tan'ın önergesini tekrar müzakere edeceğimi
zi sanıyorum. I 

Neden sürekli bir fon değil de, geçici bir fon ön- I 
gördük... Bu Kanun Tasarısının Genel Kurula su- I 
nuluşunda da arz ettiğim gibi, temennimiz, bu Ka- I 
nun Tasarısından, her maddesinde yer alan hüküm- I 
den istenilen sonucun alınmasıdır; ama asıl olan, tas- I 
fiye kurullaonın ve ilgili diğer görevli kuruluşların I 
görevlerini bihakkın yerine getirmeleridir. I 

Tasfiye halindeki bankerlerin işlemlerinin tasfiye- I 
si çok değişik birşey, normal bankalar, sermaye pi- I 
yasası veya para piyasasında vuku bulan para yatır- I 
ma olaylarının takibi, tasfiyesi daha değişik birşey. I 
Bunu Komisyonumuzda müzakere ederken, Hükü
met temsilcileri, «Bu ihtisaslaşmış bir fon durumuna I 
gelecektir (Sayın üyelerimizin görüşlerinde de yer | 
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aldığı üzere) böyle ihtisaslaşmış bir fonun, bir mü
essesenin, bir tüzelkişiliğin ihtisasından sadece tasfi
ye halindeki bankerlerin işlemlerini tasfiye etmek 
için değil, malî bünyedeki bütün tasarrufları güven 
altına almak, korumak ve yönlendirmek için de kul
lanalım» dediler; ama ortada birkaç büyük banker, 
birkaç kararnamede yer alan düzenlemeler dışta tu
tulmak kaydı ile 52 milyar liralık (Kesinleşmemiş 
olan; fakat tahmini olarak 52 milyar lira yaklaşık) 
bir alacak var. Bu alacağın tasfiyesi için bu fonu 
görevlendireceğiz. Başka görev vermek, bu fonun 
faaliyetlerini engelleyecektir, tasfiye süresince başka 
konuya bakamama durumunda bırakacaktır. Tasfi
yesinden sonra da, bu konuda ihtisaslaştığı için, her
hangi bir şekilde mevduat, para kredi veya tahvil, his
sesinde gibi konularda bunun icra takip memurluğu 
ihtisasına yakın 'ihtisasının dışında bir faydası olma
yacaktır. 

Ayrıca, böyle bir fona, bankerlerin borçlarını tas
fiyenin dışında, ihtiyacımızın olduğu kanısında da 
değiliz. Para kredi politikası, herşeyden önce Hükü
metin politikasıdır. Hükümet nezdinde ve biraz dış
ta, tüzelkişiliği haiz kuruluşlar vardır, istişarî kuru
luşlar vardır. Anayasal kuruluşlar vardır; para ve 
sermaye piyasalarındaki tasarrufların ve mudi I erinin 
durumlarını güvenceye almak amacına matuf ola
rak. Yani, şu anda Bakanlıklarda olsun, bakanlıkla
rın dışında özel kuruluşlarda olsun, Anayasada ge
çen veya kanunlarda geçen, kuruluş kanunlarında 
geçen birden fazla güven altına almak üzere kurul
muş tasarrufları, kuruluşlar varken, elimizde bulu
nan Kanun Tasarısının başından sonuna kadar esp
riye aykırı olarak 3 üncü maddede malî bünyenin de-
vamlılığınca devam edecek bir devamlı müessese kur
manın manasına varamadı Komisyonumuz. 

Esasında, arz ettiğim gibi, bu Kanun Tasarısı, tas
fiye halindeki bankerlerin tasfiyelerinin hızlandırıl
masını amaçlamaktadır. Yani, belirli bir meblağ öde
yerek, bankerler karşısında alacaklıların yerine geç
meyi amaçlamaktadır. Hal buysa eğer ve bu Kanun 
Tasarısının muhtevasında, münderecatında, kapsa
mında bu yatıyorsa, 3 üncü maddede ayrı bir kuru-
luşmuş gibi bir havaya sokmanın manası görüleme
miştir. Bu bakımdan, çok ciddî bir rahatsızlık niteli
ğinde olan şu tasfiye işlemi ile esaslı bir şekilde il
gilensin, başka bir konu ile ilgilenerek dikkatini da
ğıtmasın, bu konuda ihtisaslaşarak tasfiyeyi süratlen
dirsin istedik. Nitekim, paraların, bankerlere para 
yatırmış olan vatandaşlara tamamiyle ödenmesinin 
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yanısıra, biran önce ödenmesinin de şart olduğunu 
Hükümet de kabul etmiştir. Komisyonumuz da ka
bul etmiştir. Bu bakımdan, buna yardım edecek bu 
fon, geçici olarak bankerlerin tasfiyesine kadar kal
sın; zaten diğer tasarrufların, malî piyasalardaki ta
sarrufların korunmasında, güven altına alınmasında 
yetkili ve görevli müesseselerimiz, 'bakanlıklarımız 
vardır. 

Bu bakımdan, geçici olmasını uygun bulduk. Öner
gelere de bilahara cevap arz edeceğim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kumcuoğlu, mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı efendim?. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz birkaç cümle ilave etmek istiyorum. 

Esas itibariyle bu düzenleme hiçbir şeyi boşlukta 
bırakmamıştır. Yalnız meseleye larj yaklaşmıştır. Sa
yın Tan'ın önergesinde olduğu gibi daha , spesifik 
yaklaşılabilir ve daha spesifik yaklaşmanın daha da 
spesifik yaklaşma gibi ileri adımları da olabilir. 

Burada evvela şunu söyleyeyim : Bu şekilde ku
rulmuş olan Fonun bugüne kadar kurulmuş olan di
ğer kamu tüzelkişilerine benzemeyişinin sebebi ha
disenin tarih boyunca tekerrür etmemiş olmasından 
kaynaklanmıştır. Hadise kendi içinde nev'i şahsına 
münhasırdır. Dolayısıyla başından beri yüksek ma
lumlarınız ve takdirlerinizdlr ki, bu meseleye yakla
şım hiç daha önce yaşanmamış şekillerde cereyan et
mektedir. Onu özellikle belirtmekte fayda mülaha
za ettim. 

İkinci olarak, burada «Fonun yönetim ve dene
tim esesları, görev ve yetkileri, personelinin statüsü 
ve ücret rejimi ile tabi olacağı diğer esaslar Bakan
lar Kurulunca yürürlüğe konulacak olan yönetmelik
te gösterilir.» denilmektedir, yani Bakanlar Kurulu 
biraz önce de söylediğim gibi bu Kanun müzakere
lerinin zabıtları Hükümet için belli bir ölçüde eğer 
kabul görmüşse ışık tutucu, fakat Genel Kurul ta
rafından benimsenin işse direktif mahiyetindedir; Ma
liye Bakanlığına bağlıdır. Zaten başka türlü olması 
da pek düşünülemeyecek. 

Netice itibariyle bu iş dönmüş dolaşmış Maliye 
Bakanlığının zaten uhtesinde kalmıştır. Bir başka ta
liplisinin de çıkacağını zannetmiyorum zaten. 

Sayın Başkan, bu 'noktada aslında bu Kanunun 
5 inci maddesi de başka bir işaret vermektedir işlerin 

nasıl görüleceği hususunda. Orada da şöyle denilmek
tedir; «Bu Kanun kaplamına giren bankerlerin tas
fiyeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ek ve değişiklikleri hükümlerine göre Tasarrufları 
Koruma Fonu tarafından yönetilir.» diye, yani Ta
sarrufları Koruma Fonunun gerek çalışma tarzı ve 
gerek yapısı hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye atıfta bulunmaktadır ve elimizde ol
dukça kocaman, kalabalık bir doküman da vardır; 
Hükümete bu yönde yön gösterecek veya en azından 
bu Tasarıda Hükümetin niyetlerini ortaya koyacak. 

Sayın Başkan, bir hususa daha açıklık getirmek 
istiyorum. Fon esas itibariyle biraz önce 6 ncı mad
desinde söz konusu edilen ödeme dolayısıyla bir 
nakit fonudur, fakat netice itibariyle bu fondan ya
pılmış olan ödemelerin takibinde mahkemelerde da
va açmak, alacaklı durumunda icra dairelerine müra
caat etmek veyahutta çeşitli kamu tüzelkişilerine ve
ya gerçek ve özel kişilere muhatap olmak durumun
da olduğu için buna bir tüzelkişilik verilsin isten
miştir ve onun için gerekçesinde «Kurum» ibaresi 
özellikle kullanılmış ve Kanun metninde tüzelkişi 
tabirine yer verilmiştir. 

O bakımdan, önergeler meseleye detay kazandır
maktadır, aydınlık kazandırmaktadır; fakat Hükü
metin buradaki müzakerelerin ışığında bu yönde bir 
yönetmelik hazırlama konusunda itinalı ve titiz ola
cakları noktayı nazarından hareketle müsaade eder
seniz bu konuda bir değişiklik yapılmasın diye dü
şünürüm; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
Bu madde ile ilgili olarak soru sormak isteyen sa

yın üyeler; Sayın Öztürk, Sayın Azgur ve Sayın Er-
ginay'dır efendim. 

Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, kontrol

süzlük ürünü zararın devletçe tazminini öngören bu 
Tasarının yeni bir kontrolsüzlük mekanizmasını oluş
turduğundan şahsen benim ciddî şüphem vardır. 

Şöyle ki, 1050 sayılı ve 2490 sayılı Artırma ve 
Eklistme Kanununun eskimiş olduğu ve pek çok mü
esseselerin bu iki Kanun kapsamı dışında tutulduğu 
hepimizin malumudur. 

Ancak, Meclis adına kontrol yapan ve işlemlerde 
bir yavaşlatma değil, aksine bir güvence olan, fo
nun çalışmasını daha rahatlatacak olan Sayıştay 
Kanununun kapsamı dışında tutulmasını anlayama-

— 168 — 
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dım. Bu hususu açıklarlarsa iyi olacaktır. Fon daha 
rahat çalışmayacak mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎL-

Mt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Fon daha rahat çalışmayacaktır. Sayıştay deneti
mi Devlet devaİri için söz konusu olabilir. Ancak, 
Devletin dışında iki özel şahsın birbiri ile olan dliş-
kisinin tasfiyesine müteallik hükümler var. Bunu 
amaçlayan bir tüzelkişilik var. Eğer bu faaliyetleri
ni gayrimenkul satılıyor, menkul satılıyor, para alı
nıyor, hisse senedi veriliyor; bunları Sayıştay dene
timine tabi tutacak olursak durumun vehameti orta
ya çıkacaktır; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Azgur, buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, 7 nci mad
deye göre Fondaki- paralar kafi gelmediği takdirde 
alacaklıların alacağı bütçeden karşılanacaktır, yani 
Fon bütçe ile iç içe girmiş durumdadır. 

Benim sorum şu; bizim Anayasamıza göre veya 
merî kanunlarımıza göre bütçeden yapılan sarfiya
tın yönetmelikle düzenlenmesi mümkün müdür?.. 
Demin Sayın Tan buna bir nebze temas ettiler. 

3 üncü maddenin ikinci fıkrası «Fonda görevli 
kişilerin statüsü ve ücretleri yönetmelikle düzenlenir» 
diyor, yani yönetmelikle bütçeden maaş verilebilecek
tir. Bunu mümkün görebiliyorlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yönetmelikle burada bir maaş verme söz konu

su değil. Ücret rejimi mutlaka yönetmelikle belli edi
lecek. Ancak, personelin statüsü, fonun yönetim ve 
denetim esesİarı, görev ve yetkileri yönetmelikte be
lirtilecektir. Ancak, ücret rejiminin yönetmelikte be
lirtilmesi «Şu kadar kişi şu 'kadar alacaktır» şeklin
de olmayacaktır muhakkak. Sayın Azgur, bu açıdan 
alınca haklılar, böyle bir açıklamaya ihtiyaç duy
dum; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, hemen he

men aynı şeylere temas edecektim. 
Bir defa tüzelkişi olması bakımından bir kamu 

tüzelkişisi olacağı anlaşılıyor. Maliye Bakanlığına 
bağlanmış olması uygun düşer. Binaenaleyh, bıir nu
maralı bendin ikinci satırında» ve takip etmek üzere 

Maliye Bakanlığına bağlı bir tüzelkişilik.» demekle 
daha açıklık getiremez miyiz?. Bir. 

İkincisi; benim anlamak istediğim şu : Aynı mad
denin iki numaralı bendinde bahsi geçen ücretler 
vesaire ve diğer hususlar kim tarafından ödenecek
tir, Devlet bütçesi ile mi yoksa bu Fonun kendi özel 
kaynakları ile mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Müsaade ederseniz Sayın Tan'ın önergesini öner
geler bazında görüşelim. Biz Fonun statüsünü, yöne
tim ve denetim esaslarının Bakanlar Kurulu tarafın
dan Hükümet problemi olarak nereye bağlanacağı, 
nasıl çalışacağı meselesini yönetmeliğe bırakmayı 
uygun bulmuş idik. 

Ancak, Sayın Tan bir önerge lütfetmişler ve Ma
liye Bakanlığını ilgili buluyorlar. Bunu tabiî Genel 
Kurulun takdiri yönlendirecektir. Bizim tercihimiz 
böyle olmuştur, ancak takdire arz etmek isteriz. 

Sayın Âyanoğlu'nun bir önergesi var, müteakiben 
gelecek. Onda Sayın- Azgur'un ve Sayın Erginay'ın 
ifade buyurdukları husus öngörülmektedir. Persone
lin statüsü, ücret rejimi ve tabi olacağı-diğer esaslar 
çıkarılmaktadır. Arz ettiğim gibi bu konuda ücret 
rejimi miktar olarak, ücret olarak herhangi bir şeyi 
öngörsün diye düşünmedik biz. Müsaade ederseniz 
onu da önerge bazında arz edelim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın üyeler, 3 üncü madde ile ilgili önergeler 

var; okutuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 3 üncü maddesinin 
Fonun yönetim ve denetimi, görev ve yetkileri, per
sonelin statüsü ve ücret rejimine ilişkin ana unsurları 
açıkça belirtecek biçimde yeniden düzenlenmek üze
re geri alınmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Sayın Başkanlığa 
462 Sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü madde

sinin iki nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 

«2. Fonun yönetim ve denetim esasları, görev 
ve yetkileri, personelinin statüsü ile tabi olacağı di
ğer esaslar Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç iki ay içinde Bakanlar Kurulunca çı-

t 
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karılacak ve Resmî Gazetede yayınlanacak yönetme
likte gösterilir.» 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 462 sıra sayılı Tasarının 

3 üncü maddesindeki fıkra başlarındaki 1, 2, 3, 4, 5, 
6 rakamları yerine A, B, C, D, E, F harflerinin ko
nulması kanun tekniği bakımından daha uygun ola
caktır, 

Arz ederim. 
Selçuk KANTARCIOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasfiye Halindeki Bankerle

rin Tasfiyelerimin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısının üçüncü maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekMde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

2. Fonun yönetim ve denetim esasları görev ve 
yetkileri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelik
te gösterilir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hız

landırılması Hakkındaki Kanun Tasarısının üçüncü 
maddesine aşağıdaki metnin ikinci fıkra olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Turgut TAN 

Fonun ilgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı
dır. Maliye Bakanlığı fonun yıllık hesaplarıyla her 
türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü ted
birleri almaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, bir açıklamanız ola
cak, buyurun. 

CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında ikurullmakta olan bu teşkilatın kurulmuş 
olan bir teşkilatın devamı mı, yoksa yeni bir hizmet 
genişlemesi mi, yoksa nitelik değiştirmiş yeni bir teş
kilatla mı karşı karşıya bulunduğumuzu anlamak 
bence oldukça güç. Çok Değerli Komisyon Başka
nımız sürekli bir şekilde bu hizmetin geçici olduğu
nu vurguladı ve belli bir süre içersinde bu işlerin bi
tirileceğini müjdeledi, inşallah öyle olur. Benim kor
kum odur ki, Sayın Tan'ın gerekçeden okuduğu pa
saj hatırlanırsa, muhtemel yangınlara karşı bık tür it
faiye teşkilatı gibi sürekli hizmete amade bir teşkilat 
oluşturulmuş gibi bir izlenim ediniyorum, inşallah 
öyle değildir. 

Benim üzüntüm şudur : 35 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye atıfta bulundular. Eğer 35 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname buraya gelseydi 
evvela onu eleştirecektik, ama o fırsat yok. 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamede kurulmuş olan 
Teşkilatı emsal göstererek o sakat hükmün burada 
devamını istemek, rasyonel bir savunma tarzı ola
maz bana göre. Ortada bir kamu hizmeti kurulmak
tadır ve bu kurulan hizmet bir kamu tüzelkişiliği 
biçiminde örgütlenmektedir. 

Şimdi benim sorum şudur : Bu hizmetin yürütül
mesinde genel idare esasları uygulanacak mı, uygu
lanmayacak mı?.. Açıkça bunu söylemek gerekir. 
Yoksa yönetmelikle yaparım, tüzükle yaparım... Yö
netmelikle yapmak elbetteki çok acil hallerde esnek 
bir teşkilât yaratmak konusunda bir imkân verir, 
ama çok acil hallerde şurada kangren olmuş olan 
bir konunun kesip atılması için ciddî bir örgüt oluş-
turuyorsak, sanıyorum ki, kamu erkine dayanarak 
Devletin yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin 
teşkilatlanması söz konusudur. Bu hizmeti teşkilâtlan
dırdığımıza göre sanıyorum ki, isteniyorsa idareye 
esnek bir statü verebiliriz ve özel hukuk hükümlerine 
tabi tutulmak isteniyorsa, onu da söylesinler, acaba 
mümkün mü, değil mi onu da tartışalım, ama yönet
melik diye kestirip atmasınlar. 

Yönetmelikle teşkilât kurulup ücret belirlenmez 
arkadaşlar. Bu tür hükümlerle de bir yere varılmaz. 
Anayasanın 128 inci maddesi eğer genel idare esas
ları uygulanacaksa behemehal bunun nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri, hak ve yükümlülüklerinin 
yasada en azından ana unsurlarıyla belli edilmesi 
gerekir. 

Bana göre beş adet hüküm ihtiva etmesi lazım. 
1 - Organ. Bunu kim yönetecek? Yönetmeliğe ke
sinlikle göndermek niyetinde değilim, belki ayrıntılar 
gidebilir, 2 - Atama koşullan ve görev süreleri. 3 - Fon 
personelinin statüsü, vbu çok önemlidir, tasfiye ku-
rullarındâki rejimin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı 
bir bilgimiz yok, yönetmelik bir şey ifade etmez; 
çünkü yönetmelik Yasama Organında tartışılmaz. Bu
rada onlar kanun olsa tartışırdım. 4 - Emeklilik ve 
hizmet süreleri konusu çıkacaktır. 5 - Ücret ve malî 
hükümler hakkında mutlaka ana unsurlar bu yasada 
yer alacaktır. Eğer bu konuda eksper desteği istiyor
larsa kişisel olarak bu bilgileri kendilerine sunmaya 
amade olduğumu, çok kısa zamanda, saatle ifade edi
lebilecek kısa bir süre içerisinde bunları formüle ede
bileceğimizi arz eder, lütfen Komisyonun üçüncü mad
deyi geri çekmesini arz ve teklif ederim. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. ' 
Sayın Tuıtum'un önergesinin lehinde aleyhitfde söz 

isteyen sayın üye?.. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Bu görüştüğümüz Tasarı ile «Tasarrufları Koruma 

Fonu» diye yeni bir kuruluş meydana getiriyoruz. Bu 
kuruluş kamu tüzelkişiliğine de sahip olacaktır. 

Elbetteki tasfiye halindeki bankerlerin işlemlerinin 
tasfiyesi ve alacaklıların alacaklarının karşılanması 
için yeni bir kuruluşa ihtiyaç olabilir. Bunu kabul edi
yoruz. Esasen Tasarının geçici maddesinde bu kuru
luş kurulup göreve başlayıncaya kadar da Bakanlar 
Kurulu bir millî bankayı bu kuruluşun bütün yetki
lerini kullanmak üzere de görevlendirebilecektir. De
mek oluyor ki, bir banka bu işi yapabilecektir. 

Şimdi banka bu işlemi yapıncaya kadar bu kuru
luşun nasıl kurulacağı, nelerden (teşekkül edeceği, 
hangi organları olacağını, bütün statüsünü yönetmeli
ğe. bırakıyoruz. Şimdiye kadar hiç bir kamu tüzelki
şiliğini; bunu bırakın, çok daha basit kuruluşların 
dahi statüsünün, organlarının, görev ve yetkilerinin 
yönetmeliğe bırakıldığı görülmüş şey değildir. 

Kaldı ki, bu konu şimdi okuyacağım Anayasanın 
bir maddesiyle çok yakından ilişkilidir. Anayasamı
zın Kamu Hizmeti Görevlileriyle ilgili Hükümler kıs
mında, 128 inci maddede, «Memurların ve diğer ka
mu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve 
yetkileri, halkları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenek
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.» Bu 
arada bir kuruluş meydana getiriyoruz, bu kuruluşu 
teşkil edecek elemanların statüsü yönetmeliğe ' bıra
kılıyor, ücret rejimi yönetmeliğe bırakılıyor ve tah
min ederim bütün esaslar yönetmeliğe bırakılıyor. 

Ne kadar aceledir ki, bu konuda şu kuruluşun or
ganları, görevleri, yetkileri hakkında 3 - 5 tane mad
deyi getirip düzenleyemedik. Bankerlerin tasfiye iş
lemleri ortaya çıktığı zaıman daha doğrusu banker 
sorunu ortaya çıktığı zaman bir anda çok acil bir 
kararname ile bu konuda bir düzenleme ihtiyacı du
yuldu ve Kurucu Meclis bir Yetki Kanunu çıkarmıştı. 
ama 1,5 senedir yürüyen bir konu hakkında bugün 
bir kanun tasarısıyla gelen Hükümet yeni kurduğu bir 
«Tasarrufları Koruma Fonu» adı altında ki, «Fon» 
adı altında bir kuruluşun olması dahi şaşırtıcıdır, bir 
kamu tüzelkişiliğinin adını «Fon» olarak tespit etmek 

de aynı derecede sakıncalıdır, ama bunun kuruluşu, 
statüsü hakkında birkaç madde halinde, birçok ör
neklerde olduğu gibi getirmemiştir. 

Bu itibarla, bu maddedeki bu eksiklikler dolayı
sıyla Sayın Komisyonun ve Hükümetin maddenin 
geri alınmasını benimseyerek yeni baştan ve bu eksik
likleri düzeltecek şekilde getirmesinde büyük yarar 
ve hatta zaruret vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, çünkü sor

dum lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı diye. 
Mümkün değil, özür dilerim efendim. 

Sayın Komisyon önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfediniz efendim. 

MALI İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 
SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında 3 üncü maddenin müzakereleri de, diğer 
maddelerde olduğu gibi Komisyonumuzda, bazı Ko
misyon üyelerimizin, değerli temsilcilerimizin bulun
duğu sırada titizlikle incelendi. 

Burada daha önce yaptığım konuşmada ben ücret 
rejiminin, personel, mutlaka kamu hizmetlisi, yani 
Anayasanın 128 inci maddesine giren kamu hizmetlisi 
olmayabileceği düşüncesiyle arz etmiştim. Personelin 
statüsü? Tamam. Ücret rejimi?.. Sözleşmeli avukat 
tutulabilir, buna benzer diğer hususlar olabilir. Ana
yasada bu hüküm var iken, kanunla düzenleneceği 
emre bağlandığı halde, Hükümetimizin çıkaracağı yö
netmelikte tutup bir kişiye maaş bağlayacağını zan
netmiyoruz. 

İkincisi; fonu biz burada «Tasarrufları Koruma 
Fonu» olarak teşkil ettik; geçici olarak tüzelkişiliği 
haiz kıldık. Diğer hususları, Artırma, Eksiltme Ka
nununa, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
vesair konular hakkında, vergi, resim, harçtan muaf 
kılarak tedvin ettik. Müteakiben ücret rejimiyle ilgili 
daha önce de arz ettiğim gibi bir önerge de vardır 
Eğer sayın üyeler sadece personelin statüsü ve ücret 
rejimiyle ilgilendiriyor iseler geri almamız konusunu, 
müteakiben gelecek önergede bu konuyu yeniden 
müzakereye tabi tutabiliriz; ama Komisyonumuz diğer 
konuları da en iyi şekilde tedvin ettiği görüşündedir. 
Burada arz ettiğim gibi, personelin statüsü ve ücret 
rejimini boşlukta bir hüküm kalmasın diye koyduk. 
Anayasanın 128 inci maddesinin muvacehesinde bu 
müzakereye konu edilmiştir. Hükümetin de bunu bile 
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bile çıkaracağı yönetmelikte ücret rejimini buraya 
koyacağını düşünemedik efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Kumcuoğlu?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, Tasarının 
tekrar Komisyona iadesinin ortaya çıkarabileceği ge
cikmeleri ve bundan doğacak mahzurları yüksek tak
dirlerinize arz ederek, meseleye biraz açıklık getirmek 
istiyorum. 

Bununla bir teşkilat kurulmak" istenmemektedir 
Sayın Tutum'un ifade ettikleri gibi. Çünkü burada 
bir teşkilat kurulmasını gerektirecek bir vakıa ile kar
şı karşıya değildir Türk Devleti, Türk toplumu. Ni
tekim Tasarı Hükümetten ilk geliş şeklinde, Tasarı
nın genel muhtevasında bir süreklilik kokusu alını
yor diye Komisyon bileerk ve kendi iradesi içinde bu 
süreklilik niteliğini ortadan kaldıracak bir tedvin tar
zını benimsemiştir. Binaenaleyh, geçici bir fonksiyon 
için devletin uzun ömürlü veyahutta ilanihaye ayakta 
kalacak bir teşkilat kurmasının zaten düşünülmemesi 
gerekir ve bu da düşünülmemiştir. 

Burada sorun şöyle doğmakta, gelişmekte ve dü
ğümlenmektedir : Devlet herhangi bir şekilde kendi
lerine «Banker» ismi verilen birtakım kimselere, her
hangi bir şekilde tasarruflarını yatırmış ve bunları bi-
lahara şu veya bu şekilde geri alamamış Türk vatan
daşlarının bu şekildeki kayıplarının bir kısmını telafi 
etme kararı vermiştir. Bu şekildeki telafi beraberinde 
bir fatura getirmiştir. Bu faturanın devlet adına bir 
yerden öncelikle ödenmesi (bilahara geri alınmak 
kaydıyla) kararı verilmiştir; bu fon vakıasını doğur
muştur. Çünkü bir malî ödemenin yapılabilmesi için 
bunun arkasında bir kaynağın oluşması gerekir. Bu 
kaynak ne olur?.. Bütçe gideri olur. Bütçe gideri ol
masını düşünemedik burada. Çünkü herhangi bir şe
kilde bir bankerin mal varlıkları yapılacak tediye
lerin ötesine geçtiği takdirde, devlet bunu avans ola
rak vermek durumunda; geri alacaktır. Geri alına
cak bir şey için bütçeye kesin gider yazmak müm
kün değildir. OradaTrı fon vakıasına geçtik. 

Fon vakıasına geçince şu durum ortaya çıktı : 
Şimdi, fon (herhangi (bir şekilde bir (bankere şu veya 
bu şekilde para yatırmış vatandaşın şu kadar bin 
lira parasını verdikten sonra, o vatandaşın yerine 
kaim olmaktadır; çünkü alacağının takip edilmesi 
gerekmektedir. Kimden?.. Bu parayı almış, şu veya 

I bu şekilde değerlendirmiş veya değerlendirememiş 
kimseden. Peki, bunun takibini kim yapsın?.. Hazi-

I ne yapsın. Niçin?.. Hazine ödedi. Ama Hazine kesin 
ödeme yapmadı, ileride geri dönmesi muhtemel bir 
ödeme yaptı; 'avans şeklinde bir ödeme yaptı. O ba
kımdan, kendisi alacaklıymış gibi devreye giremez. 
Ne olması lazım?.. «Ben alacaklıyım» diye bir kim
senin ortaya çıkabilmesi için bunun ya bir tüzelkişi 
ya (bir özel kişi olması gerekir. Bu noktada özel kişi 
olamayacağına göre, (bir kamu tüzelkişiliği niteliği 

I verilmiştir buna. 

I ©unların ücretleri; başında (bir umum müdür, üç 
umum müdür yardımcısı, beş şube müdürü, şu kadar 
teşkilat kurulsun isteniyor... Efendim, şimdi devlet 

j öyle yapmayacak ki. Maliye Bakanlığında birkaç me
muruna, «Gelin, siz bu işi çevirin», Ziraat Banka
sından veya falanca bankadan iki kişiye de «Siz bu 
zata yardım edin» diyecek. Bunlara sürekli, derece
sini, kademesini, unvanını tayin ederek, kadro tah
sis etmek siöz konusu değil. Bir ek ödeme yapacak. 
Bir noktaya gelecek, belli bir noktaya gelecek, bu 
işin içinde memur statüsünde çalıştıramayacak, Tür
kiye'nin en iyi avukatlarını tutacak, onlarla özel söz
leşme yapacak, «Falanca davada sen fonu temsil et» 
diyecek. Onun ücreti başka türlü tespit edilecek. 

Şimdi biz herhangi bir şekilde bir (bankerin mal 
varlığının takibi konusunda nasıl bir problemlerle 
karşılaşacağımızı bilmiyoruz ki, Türkiye'de hangi avu

katı tutalım da kendisine ne kadar para verelim diye. 

Sonra, Türkiye'de kamu görevlilerinin ücretleri
nin kanunla tespit edilmesi, kanunla bu konuda yetki 
verilmesi ifadesi şekli de anlaşılmadı. Nitekim Tür-

J kiye'de Hükümet sözleşme şeklinde kamu görevlisi 
ücreti belirleyebilmektedir; TBTAK'tan Devlet Plan
lama Teşkilatına veyahutta çeşitli şekillerde. 

I Sayın Başkan; 
O bakımdan burada önemli olan, Türkiye'nin» 

(Dünyada çok az rastlanan veyahutta ilk defa rast
lanan) çok nevi şahsına münhasır bir durumda Hü
kümet bir jest yapmaktadır ve (bu jestini mümkün 
'olduğu kadar suhuletle ve geniş bir açı içinde yerine 
getirme çabası içinde bulunmaktadır. Hükümete tril
yonlarca lira para veriyorsunuz, harcanıyor ve doğru 
olarak harcanıyor; yönetmelikle harcanıyor. Çünkü 
burada Yasama Organı kanunda harcama yetkisini 
verdikten sonra devlet bu harcamanın nasıl yapıla
cağı konusunda kendisini çeşitli düzenlemelerle bağ
lamıştır. Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliği, 

I Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği, çeşitli yönet-

172 — 



Danışma Meclisi B : 124 

melikler bunu yönlendiren belgelerdir. Burada usul 
dışına çıkılmış bir şey olmadığı kanaatindeyim. 

Teveccüh 'buyursunlar, müsamaha göstersinler, 
Hükümet Yüksek Meclisin bu konudaki titizliğine en 
azamî ölçüde saygı ıgösitererek bu konuda en rasyo
nel düzenlemeyi bulmak için özel 'bir itina göstere
cektir. 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim; sonuç olarak siz 

de önergeye katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Tutum'un önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınması hususunu ka'bul edenler,.. 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Yarkın ve Sayın Vardal bir tezkere gön
dermişler, önergeyi geri alıyorlar. 

öyle mi efendim?.. 
SERAFETTİN YARKIN — Evet Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın ve 

Sayın Vardal, önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Âyanoğlu, sıra sizin önergenizde, buyuru

nuz efendim. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

mulhterem arkadaşlarım,* 
Hu konu biraz evvel benim önergem istikametin

de 'burada dile getirilmiştir. 'Biraz evvel de Sayın 
Müsteşar bu konunun Hükümete itimat şeklinde be
lirtilmesini beyan etmiştir. 

Ben önergemde, Komisyonda da bu konuya mu
halefet şerhimin nedeni ibudur, bu ikinci fıkradaki 
«Personelin statüsü ve ücret rejimiyle tabi olacağı 
diğer esaslar» kısmının çıkartılmasını teklif etmiş bu
lunuyorum. 

Biraz evvel Sayın Yarkın da burada Anayasanın 
128 inci maddesini okudular. T28 inci maddede, «Me
murların ve diğer kamu (görevlilerinin nitelikleri, atan
maları, görev ve yetkileri, baklan ve yükümlülük
leri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanun
la düzenlenir» dendiği gibi, Devlet Memurları Ka
nununun 146 ncı maddesinde de «'Memurlara kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerine ve amirlerinin tayin ettiği 
görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dı
şında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz» den
mektedir. 

Şimdi, tüzelkişiliği haiz «Tasarrufları Koruma 
Fonu» diye bir fon kurmaktayız. Bu fonda çalışacak 
personel, benim anlayışıma göre 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanununun statüsünün tamamen dışına 
çıkmaktadır. İfade aynen, biraz evvel arz ettiğim 
gibi «Personelin statüsü ve ücret rejimi» demekte
dir. 

Burada eğer diğer kuruluşlardan memur alarak 
çalıştırma durumu varsa, son fikra şöyle diyor: «Fon 
gerekli hallerde T.C. Merkez Bankası ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait personeli geçici olarak is
tihdam edebilir» diyor. Geçici olarak istihdam bura
da vardır. 

Nitekim tasfiye kurullarında geçici olarak şu.anda 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden memur 
çalıştırılmaktadır. Bu şekle göre eğer geçici olarak 
bir istihdam mevzubahis ise, zaten kararnamelerle 
bu verilmiştir. 'Ben, biraz evvel arz ettiğim, «personel 
statüsü ve ücret rejimi ve tabi olacağı diğer esaslar» 
kısmının ikinci fıkradan çıkartılmasını teklif etmiş 
bulunuyorum. Takdir Yüce Kurulundur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Âyanoğlu'nun önergesinin aleyhinde ve le

hinde söz isteyen var mı? 
ISA VARDAL — Lehinde söz istiyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde konuşmak üzere 
Sayın Karttarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

IBiraz önceki önergede de aleyhte konuşmak iste
miştim; ancak geç kaldığım için Başkanlık haklı ola
rak bana söz vermediler. 

Efendim; Sayın Âyanoğlu, önergesinde aslında 
haklıdır; fakat ifadesine göre ve buradaki ifadeye 
göre de haksızdır; çünkü burada bahsedilen «perso
nelin statüsü» demekten maksat memur demek de
ğildir. Yani, bu fonun bir kadrolu memuru olacak, 
başında bir sorumlu saymanı bulunacak, başında baş
kanı bulunacak, fonda bilmem şu bulunacak, on 
tane kâtip bulunacak. şeklinde değildir; çünkü bu 
fonlar daha önce 35 ve diğer kararnamelerle verilen 
yetkilerle Bakanlar Kurulu kararı ile 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun statülerini tespit eden 4 
üncü maddesine göre sözleşmeli olarak bunlar para 
alıyorlar veya onun en son maddeleri, 237, 238 inci 
maddelerine ıgöre geçici süre ile görevlendiriliyorlar. 
Ancak, onlara diğer iş güçlüğü, iş riski, eleman te-
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mininde zorluk 'bakımından verilen yardımlar da ya
pılıyor. Nitekim 'bunun uygulaması var efendim. Eli
mizde ıbulunan Bakanlar Kurulu kararında, 4570 sa
yılı Kararda, tasfiye kurulu üyelerinin ve diğer gö
revlilerinin ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 
var uygulanıyor. Bunun Anayasaya aykırılığı da yok. 

Efendim, Ibunun altında 4570 sayılı Kararname
nin eki de var; ıburada da 35 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca teşkil 
edilecek tasfiye kurulu üyelerine şu kadar lira diye
rek vardır, miktarı da 'bellidir ve bu Bakanlar Ku
rulu kararıdır. 

'Sonra ayrıca, 4 üncü maddenin 4/b'sine göre söz
leşmeli personelin ücretlerinin tespiti konusunda da 
mevcut 'bir kanunî düzenleme var. Personel Daire
sinin görüşü, Bakanlar Kurulunun kararı vesaire Ba
kanın onayı var ve bu ayrıca uygulanıyor da. 

'Sonra aşağıda, 657 sayılı Kanuna ta/bi eğer bir 
başka kurumdan eleman almışsa onlar için de bîraz 
önce Sayın Müsteşarın açıkladığı gi'bi 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun zam ve tazminatlarla il
gili değişik ek maddesine 2595 sayılı Kanunla ekle
nen (c) fıkrasında sayılanlara da ayrıca 30'ar bin 
lira iş riski verilmektedir. Ayrıca diğer uzman per
sonele 20 şer bin lira para verilebilmektedir. Bunla
rın dışında kalanlara, daktilolara 9'ar bin lira para 
verilmektedir; uygulama vardır. Anayasaya aykırılığı 
burada iddia etmek bunun için gerekli olmaz. Bir an 
önce 'bu konunun kanunlaşması gerekir. 

Ancak, burada «Rejim» kelimesi hatalı kullanıl
mıştır. Efendim, burada «Ücret rejimi» olmaz, «Üc
retleri» kelimesi olur, «Rejim» kalkarsa hiçbir şe
kilde Iböyle bir hata olmaz ve arkadaşlarım da haklı 
olarak bu sıkıntıya düşmezler. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Sayın Vardal, 'buyurun efendim. 
ÎSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaş

lar; 
Biraz evvel Sayın Yarkın'la müştereken vermiş 

olduğumuz önergede biz sadece «Ücret rejimi» de
yimini çıkarmak sureti ile fıkrayı yeniden düzenle
miştik. Arkadaşımız, personel statüsünüde önergesi
ne almış olduğu için, bu önerge daha elverişli ve ka
nuna uygun olduğu görüldüğünden biz önergemizden 
vazgeçtik. 

Konuşmacı arkadaşımız bu düzenlemenin Anaya
sanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre müm

kün olamayacağı hususunda gerekeni söylediler. Sa
yın Kantarcıoğlu, bunun aleyhinde konuştular. Ben 
Sayın Kantarcıoğlu'nun bu görüşüne iştirak edeme
yeceğim, zira fıkrada bu konuların yönetmelikte gös
terileceği yazılıdır. Şayet yönetmelikte böyle bir ko
nu gösterilmemiş olsaydı diğer umumî hükümler çer
çevesinde, personel rejimi çerçevesinde belki Bakan
lar Kurulu bu düzenlemeyi pekâlâ yapabilirdi; ama 
biz kanuna böyle bir zorunluluk, yani bu konulan 
yönetmelikle düzenleyeceksin zorunluğu getirdiğimiz 
an Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına 
aykırı düşer; ama bu konuda verilen önerge, Sayın 
tutum'un önergesi reddedildiğine göre artık yapacak 
bir şey yok. Ancak verilen önerge çerçevesinde mad
denin düzenlenmesinde yarar olduğu kanısındayım. 
Yalnız, bizim önergemizde vardı, mevcut önergede 
yok. Sayın Komisyon ve Hükümet katılırlarsa, o öner
gede çıkarılacak olan yönetmeliğin, Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren muayyen bir süre 
içerisinde çıkarılması mecburiyetini ve bu yönetme
liğin de Resmî Gazetede yayınlanma konusunun da 
fıkra düzenlenirken nazarı itibara alınmasında yarar 
vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Tan, bir şey mi var efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, bu aşamada 

soru sorulamayacağını ibiliyorum; yalnız önergeye ce
vap verirken Sayın Hükümet Temsilcisinin konuş
masındaki bir nokta ile ilgili açıklama yapmalarını 
isteyebilir miyim? Yani, hangi noktada açıklama 
yapılması icap ettiği hususunda söz' verir misiniz? 

BAŞKAN — Yani, böyle bir açıklama yapması
nı istiyorum biçiminde bir soru. olacak bu da. 

TURGUT TAN — Genel Kurulun karara va
racağı bir konunun aydınlığa çıkması lazımdır efen
dim. 

BAŞKAN — Soru biçiminde olmayacak şekilde 
soralım efendim. 

TURGUT TAN — Efendim; şimdi Sayın Müste
şar dediler iki; «Biz Maliye Bakanlığından ve 'banka
lardan personel çalıştıracağız ve kendilerine ek ücret 
vereceğiz.» Oysa, getirdikleri 3 üncü maddenin al
tıncı fıkrasına göre normal olarak kendi personeli 
olacak; fakat gerek görülen hallerde diğer kurum
lardan personel alınacak şeklinde. Bunun böyle ol
duğunu biz şu maddeyi okursak daha iyi anlayacağız 
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Bu amaç istendiği takdirde Maliye Bakanbğı 
nasıl düzenleme yapacaktır? 

Menkul kıymetler .tanzim fonunda, ek madde 
31'de fonun yönetimi, Sermaye Piyasası Kuruluna 
aittir. 

«Fonun işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tara
fından alınan kararlar dairesinde Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası tarafından yürütülür. 

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ile yetkilerine 
ve fonun işlemlerini yürüten Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası personeline bu görevleri dolayısıyla 
ayrıca ücret ödenmez.» denmektedir. 

Eğer bunu amaçlıyorlarsa böyle (bir düzenleme ge
tirmek gerekir. Aradaki farkı nasıl açıklarlar aca
ba? 

BAŞKAN — Yine soru oldu efendim. 
Sayın Komisyon, Sayın Âyanoğlu'nun öner

gesi üzerindeki görüşünüzü siz lütfedin. Sayın 
Hükümetin de önerge ile birlikte Sayın Tan'ın açık
lamasına ilişkin görüşünü alalım. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sa
yın Âyanoğlu'nun önergesi iki konuyu kapsamakta
dır. Personelin statüsü ve ücret rejimi ile tabi olaca
ğı diğer esaslar; bu belki üç de sayılabilir. 

Personel statüsüne katılmak bir kere mümkün 
değil. Ücret rejimi ile ilgili konuda bir açıklama 
yaptılar; Sayın Kantarcıoğlu'na çok teşekkür ede
riz. Biz, «Ücretleri» olarak düzeltiyoruz ve önerge
ye de katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi, görüşü

nüzü bildirir misiniz? 
(MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; Sayın Âyan
oğlu'nun önergesine Sayın Kantarcıoğlu'nun göster
diği istikamette yeniden tedvin edilmek tarzı ile ka
tılıyoruz. Yani «ücret rejimi» sözünün, «Ücretleri» 
şeklinde ifade edilmesi kaydıyla katılıyoruz. 

Efendim; şimdi Sayın Tan'ın soru olmayan soru
su konusundaki mütalaam şu : 
- Efendim; şimdi menkul kıymetler tanzim fonu ile 

bu müessese arasında (büyük farklılıklar var. Yani o 
iş biraz daha kolay idi, orada 'bir fon veriliyordu. 
Fon, 'belli bir aralıkla geri dönüyor ve mesele kapa
nıyordu; fakat burada artık belli bir miktarın altın
daki alacaklarını alıp devreden çıkmış olan vatan
daşların yerine kaim olacak bu müessese, mesela 
alacaklı sıfatı ile tasfiye masasına iştirak edecek ve-
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yahut da fon tasfiye işlerini yürütürken alacakların 
haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerek
tiğinde 'bankerin tasfiye masasından alacaklarını tem
lik, men'kül veya gayri menkullerini röhneddbilecek. 
Belki de 'birtakım gayri menkullere bekçi koyacak, 
bakacak, çekecek. Yani değişik bir yapısı var; alışıl
mış bir şey değil. Yani menkul kıymetler tanzim fo
nu çok basit bir düzenleme idi. Parayı veriyordu, 
sonra alıyordu. Onun için başka düzenlemedir. Bu
rada karışı'k bir mekanizma söz konusu olmaktadır 
ve ne olduğu konusunda da, samimiyetle ifade ede
lim, yani karşımıza ne gibi problemler çıkacağı ko
nusunda da biz fazla bilgi sahibi değiliz. Bugüne ka
dar yaptığımız çabalar sonunda, biz şu kadar vatan
daşın, şu kadar bin, şu kadar yüz, başka vatandaş
lardan şu kadar 'biner veya yüzer lira alacaklı olduk
larını tespit ettik. 'Bu alacaklarının bir 'kısmını şu ve
ya 'bu şekilde ödeyip de yerine 'biz kaim olduğumuz 
vaki't o 'borçlu durumda olan kimselerin arkasındaki 
o karanlık resme hâkim olduğumuzu iddia etmek güç. 
Yani, o 'bakımdan yine söylüyorum; bu konuda 
mümkün olduğu kadar, yani yetkiyi biraz larj tutan 
bir yaklaşım içine (girdik. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim... Yalnız Sayın 
(Kumcuoğlu, Sayın Âyanoğlu'nun önergesine katılı
yoruz .gibi 'bir; ben herhalde anlayamadım: önerge
ye katılmıyorsunuz da, sadece Sayın Kantarcıoğlu' 
nun düzeltmesine katılıyorsunuz sonuç olarak değil 
mi efendim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — O düzeltmeyle. 

BAŞKAN — O düzeltmeye... Oldu efendim; çün
kü önerge farklı bir Ihusus arz ediyor. 

Sayın üyeler; Sayın Âyanoğlu'nun önergesine Ko
misyon ve Hükümet katılmadığını (beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önefgenin dikkate alınması kabul edil
memiştir efendim. 

Sayın Tan'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı?.. Sayın öney lehinde. 
Aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

önergenin lehinde, buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, Meclisin de

ğerli üyeleri; 
Sayın Tan'ın önergesi, okunalı bir hayli zaman 

geçtiği için hatırlayabildiğim kadarıyla, Maliye Ba
kanlığına bağlı olarak oluşturulması ve Maliye Ba-
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kanlığınca yıllık denetime tabi tutulması ilkelerini 
kapsıyordu tasarrufları koruma fonunun. 

Sayın Başkanım; Tasarının gerekçesinde, 2 nci 
sayfada açıkça, «Bu amaçla "kurulacak olan fon, tü
zelkişiliği (haiz bir kamu kurumu olacaktır» diyor. 
Kamu kurumu olan bir ünitenin, 'bir yerin ve de eğer 
bir kanunla kuruluyorsa, ki bu anda elimizde bir 
kanun var^ hiçbir yere bağlılığı konmamış, tamamen 
havada. Başındaki kimdir, sorumluluğu nedir, bir 
hata yapılırsa kimden 'hesap sorulacaktır, kabaca da 
olsa nasıl bir ünite olarak karşımıza çıkacaktır; bu
nun bilinmesinde yarar vardır. 

«Kamu kurumu olarak kurulacağı» öngörülen 
bir fonun, bir merkezin, (Ne olacağı da belli değil 
de) Arttırma Eksiltme Kanununun dışında tutulacak, 
Mulhasebei Umumiye Kanununun dışında tutulacak, 
Sayıştay denetiminin dışında tutulacak... Anlıyoruz; 
Sayın Müsteşar ölsün, Sayın Komisyon Başkanı ol
sun devamlı olarak dediler 'ki, «Türkiye tarihinde 
belki de ilk defa karşılaşılmış 'bir olaydır. Ne boyut
larını ne ayrıntılarını, ne de karşımıza ne gibi olay
lar çıkaracağını bilemediğimiz 'bir meselede kesin 
düzenlemelerle gelmek imkanına sahip olamadık.» 
Bu kaygılarını anlıyoruz. O nedenle, zaten şahsen ben 
Sayın Tütum'un önergesinin lehinde oy kullanama
dım çok yürekten katıldığım halde; öyle bir düzen
lemenin yapılmasına imkân göremediğim için lehin
de oy kullanamadım. Ama, 'bu demek değildir ki, 
üstelik (bir de Yasama Organından da geçen bir ka
nunla oluşturduğunuz bir kamu kurumunu, bu ka
nunda hiçbir şeyini bedii etmeyeceksiniz. Yani, hem 
kamu kurumu olacak, hem Sayıştayın, Muhasebei 
Umumiyenin dışında kalacak, Artırma Eksiltmenin 
dışında kalacak, bir de ne gibi bir ünite olacağını, en 
azından nereye bağlı olacağını ve de nasıl bir sorum
luluk yükleneceğim" hiçbir şekilde bilmeyeceksiniz... 
Bunu da âdeta bu maddeyle Bakanlar Kuruluna ye
niden bir 'kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi vermek gibi bir biçimde, her şey Bakanlar Ku
rulunca saptansın diye bırakmak olamaz. 

O nedenle, hiç olmazsa Sayın Tan'ın; belli bir es
nekliği yine Hükümete bırakmak kaydıyla hiç olmaz
sa bunun Maliye Bakanlığının uhdesinde yürütüle
cek bir şey olacağını ve de Maliye Bakanlığının yıl
lık denetimine bağlı olacağını («'Sermaye Piyasası 
Kurulunda» olduğu gibi) belirtmekte büyük bir zorun
luluk vardır yararın da ötesinde, kamu kurumu ola
rak kabul edeceğiniz bir merkez için hiç olmazsa ka
nunda bunları söylemekte kesin zorunluluk olduğu 
kanısındayım. 

O nedenle önergenin 'kabulünü Yüce Kurulun da 
takdirine arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
Sayın Komisyon, Sayın Tan'ın önergesi üzerinde

ki görüşünüzü lütfedin efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

'SABUNCU — Efendim, takdire arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOÖLU — Yüce Heyetin takdirine bı
rakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tan'ın önergesi
ne karşı, Komisyon ve Hükümet takdire bıraktığını 
beyan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alınma
ması 'hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge-
riin dikkate alınması kabul edilmiştir efendim.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, önergeye katılıyo
ruz; kesin olarak oylayabiliriz efendim. 

BAŞKAN — Bunu önceden söyleseniz de efen
dim biz de iki defa oylama ihtiyacını hissetmesek. 
Çünkü konuşmanızdan... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkanım, müsaade eder
seniz içtüzüğümüzde takdire bırakma teamülünü ilk 
defa 'uygulayan bizim Komisyonumuz değildir. Ge
nel Kurulun temayülü herşeyin üstündedir; onun 
emrine uyuyoruz efendim. («Bravo» sesleri ve alkış
lar) 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın üyeler; Komisyon takdire aldığınız öner

geye katıldığını beyân etimde suretiyle bir fıkra ilave 
etmektedir 3 üncü maddeye... 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Yeni bir fıkra 
mı?... 

BAŞKAN — Yeni (bir fıkra efendim. «Evet; «Aşa
ğıdaki metnin ikinci fıkra olarak konulmasını» diyor 
ve bu fıkrayı okuyorum : «Fonun ilgili olduğu ba
kanlık Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığı fonun 
yıllık hesapları ile her türlü işlemlerini Idenetlemeye 
ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetMlidir.» Bu 
fıkrayı da ilave etmek suretiyle ve «Ücret rejimi» 
ibaresindek'i «Rejim» kelimesini kaldırarak «Ücretle
ri» yapıyoruz. 

Ayrıca Sayın Kamtarcıoğlu'nun bir önergesi var; 
açıklamaya herhalde ayrıca gerek yok : «1, 2, 3, 4, 5 
numaraları, kanun yapma tekniğine uygun olarak 
(a), (b), '(e), (d) şeklinde değiştirmenin uygun olaca
ğını» belirtiyorlar; düzeltmeyle ilgilidir^ 
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MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Kantarcıoğlu katılırlarsa, 
numaraları kaldırıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Numaraları kaldırıp, harf koyuyo
ruz... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Harf koymuyoruz, sadece numa
rala^ kaldırıyoruz; fıkralar kalıyor. 

BAŞKAN — Sadece numaraları kaldırıyorsunuz. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, bir düzeltme... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Komisyon, numaraları tamamen kaldırıyorsu

nuz ve harf de koymuyorsunuz?... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Koymuyoruz. 

BAŞKAN — Koymuyorsunuz.. O zaman bu ikin
ci fıkra olmaz efendim; bu da son fıkra olur. Çünkü 
biraz evvel «İkinci fıkra olarak kalbul ettlik» dediniz. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — İkinci fıkra olarak numaralama
dan da kabul ötme imkânımız varsa eğer numarala
madan kalbul ediyoruz (Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yani 'bir son fıkra oluyor o. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, müsaade eder 

misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Efendim, son fıkra olamaz. 

Yani önerge sahibi olarak izin verirseniz; ben 'bura
da yerinin ikinci fıkra olması gerekir düşüncesinde
yim. «Yerinin ikinci fıkra olması» derken şunu kas-
dediyorum : Yani buradaki numaraya göre, (1) ile 
d2)'nin arasına girecek yer olarak. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz Komisyon olarak 'biz numaraları kaldırıp birinci 
fıkradan sonra Sayın Tan'ın ifadesini yeniden arz 
ediyoruz. Dalha sonra (2) numaralı fıkra olarak, (2) 
ile gösterilen fıkrayı da 'bu İbareden, bu cümlelerden 
sonraya alıyoruz ve «Personelin statüsü ve ücretleri» 
diyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim; yani bu ikinci fıkra 
oldu. 

Sayın Bilge, sadece düzeltmeyle ilgili olmak üze
re, 'buyurun. 

NECİP BİLGE — Eski (3) numarada (Şiimdi nu
mara kalkmış oluyor) «Fon, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale ile» 
deniyor. Bu, kanımca şöyle olsa daha uygun olur di
ye düşünüyorum : «••• Artırma, Eksiltme ve İhale 
kanunları ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa ta'bi de
ğildir.» 

ıŞimdi, «... Eksiltme ve İhale ile» Ondan sonra 
«Sayıştay Kanunlarına tabi değildir» demek biraz 
yanlış gibi oluyor yahut biraz karmaşık oluyor. Onun 
için, «.... Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile 832 
sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir» ifadesi daha 
uygundur, 

Arz edenim. 
BAŞKAN — «... İhale kanunlarına» diyorsunuz. 
NECİP BİLGE — Evet. 
BAŞKAN — Soralım efendim veya «Ve» mi koy

malı orada... 
Sayın Komisyon, Sayın Bilge'nin önerisine katılı

yor musunuz?... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ GABUNCU — «... kanunlarına» ve «Kanununa» 
olarak katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «İle» ibaresini kaldırıyoruz, «... ka
nunlarına» diyoruz-

NECİP BİLGE — Olabilir, o da olabilir. 
BAŞKAN — Ondan sonra «İle» olmaz efendim; 

«ithale kanunlarına» dedikien sonra «İle» ibaresini 
koymak mümkün değil; «ve» olur. 

Sayın Hükümet; bu ilaveye katılıyor musunuz?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİM ERTUĞ-

RUL KUMCUOÖLU — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; «... Artırma, Eksiltme 

ve İhale Kanunlarına ve 832 sayılı Sayıştay Kanu
nuna...» şeklinde değiştiriyoruz ve rakamları kaldırı
yoruz., 

3 üncü maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

..<.-
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN-— 124 üncü Birleşimin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz, 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
Fonun kaynakları 
MADDE 4. — Fonun 'kaynakları, 
a) Bu Kanunun 5 inci maddesine göre yöneti

len tasfiye işlerinden elde edilecek hâsılattan, 
'b) . Bütçe kanunlarındaki yetkiye dayanılarak özel 

tertip ühraç edilecek Devlet tahvillerinin hâsılatından 
fona verilecek avanstan, 

c) Fonun tasfiyelerini yönettiği masalara ait ala
cakların temliki ve menkul ve gayriimenkullerin reh-
neidilmesi suretiyle sağlanacak istikrazdan, 

d) Maliye Bakanlığının talefbi üzerine mükltan, 
vadesi, faizi ile itfasına ilişkin esas ve şartları Maliye 
Bakanlığınca tespit olunan Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının Fona vereceği avanstan, 

Oluşur. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye var mı?... Yok. 
ıSayın (Komisyon, hir açıklamanız var mı?... Yok. 
Sayın Hükümet, 'bir açıMamanız var mı?... Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Yok. 
Bu madde ile ilgili (bir önerge var. Okutuyorum 

efendim., 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 4 üncü maddesinin 

(d) bendinin «Maliye Bakanlığı» sözlerinin iki kez 
metinde yer almasını önlemek üzere, aşağıdaki şekil
de düzenlenmesini arz ve rica ederiz. 

Akif ERG1NAY Necip BİLGE 

«d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Fo
na verilmek üzere miktarı, vadesi, faizi ile itfasına iliş
kin esas ve şartları Maliye Bakanlığınca tespit edi
lecek avanstan. > • 

Oluşur.» 
BAŞKAN — Sayın Bilge, bir açıklamanız olacak 

mı?. 
NECİP BİLGE — Yeter derecede açık olduğunu 

zannediyorum. Bir kere «Maliye Bakanlığı» sözü iki 
defa geçmiş oluyor. .Diğer taraftan, ifadede biraz 

düşüklük var; onu düzeltmek maksadı ile hu öner
geyi vermiş bulunmaktayız; 

Kalbulünü takdire arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bilge ve Sayın Erginay'ın önergesinin le

hinde veya aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon..< 

MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, aleyhinde konu-
şalbilir miyim?... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, Komisyon
da Sözcüsünüz.. 

Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 
lütfedin efendim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Şengün'ün 4 üncü madde
nin (d) bendi ile ilgili bir muhalefet şerhi var efen
dim. O bakımdan, Komisyon Sözcüsü olarak değil, 
muhalif olan... 

BAŞKAN — Artık, Sayın Bilge ve Sayın Ergin
ay'ın önergesinin üzerinde görüş soruyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ (SABUNCU — önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL IKUMCUOĞLU — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
MALİ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, bir küçük ila
ve yapmak lazımıdır : 

«Maliye Bakanlığınca tespit ve ödenmesi talep 
edilecek avanstan» burada «ve ödenmesi talep» şek
linde 'bir ibarenin oraya girmesi, cümleyi düzeltecek, 
anlamı da pekiştirecek. 

NECİP BİLGE — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — O zaman müsaade huyurun da 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Fona ve
rilmek üzere miktarı, vadesi, faizi ile itfasına ilişkin 
esas ve şartlan Maliye Bakanlığınca tespit edilecek» 
Evet?.... 
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MALt (İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL ŞENGÜN — «Tespit ve ödenmesi talep edi
lecek avanstan» olacak., 

NECİP BULGE — Efendim, Maliye Bakanlığının 
takibi olmadan ödenmeyeceği söylendiği için, ona ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — «Tespit ve ödenmesi talep edilecek 
avanstan, 

Oluşur» şeklinde oluyor; Sayın Bilge de katılıyor
lar ve önergeyi kesin olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kepin 
olarak kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi, (d) fıkrasını da bu... 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım, bir de düzelt
me olarak '(h) 'bendinde 'bir sözümüz var, Kşahsen be
nim) orada «yetkiye dayanılarak özel tertip ihraç edi
lecek^ Devlet tahvillerinin» sözü ediliyor; malum ol
duğu üzere Devlet ıtahvilleri A, B, C, vesaire gibi 
tertipler dahilinde ilhraç edilir. Bu, özel «bir tertip ola
cağı anlaşılıyor; 

IBu «özel tertip ihraç edilecek» tabirine muzaf de
ğildir, Devlet tahvillerine muzaf hir tabirdir. Bu iti
barla, «dayanılarak ihraç edilecek özel tertip Devlet 
tahvilleri» denilmesi daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Katılıyoruz efendim. 
- BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Efendim «ihraç edilecek» 'başa alıyoruz «özel ter
tip» i onun yerine koyuyoruz ve bu hiçimi ile 4 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kahul edenler... Ka-
(bul etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

İSayın üyeler, Komisyonun bir tezkeresi var. Oku
tuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Dikkate alınması kararlaştırılan önerge ile hiriikte 

Komisyonumuza iade edilen 2 nci madde, Komisyo
numuzda yeniden incelenmiş ve «yapılan yatırımlar» 
deyimi yerine «yatırılan paralar» deyiminin kullanıl
ması suretiyle madde aynen benimsenmiştir. 

Arz ederim. 
Hilmi SABUNCU 

Malî işler Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 2 nci madde Komis
yondan önergeler dikkate alınmadan gelmiş bulunmak
tadır, 

Sayın öney, önergenize katılma olmamış, bir di
yeceğiniz var mı efendim?. 

TÜLAY ÖNEY — Söyleyeceğim birşey yok Sa
yın Başkanım, açıklama yapmıştım. 

BALKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon, hir kesin kahul edilen önerge 

vardı; orada «hisse senedi» ni koyuyoruz efendim, de
ğil mi?, 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU (BAŞKANI HttJ-
Ml SABUNCU — Evet efendim. 

ıBAŞKAN — İSayın üyeler, 2 nci maddeyi «ya
pılan yatırımlar» yerine «yatırılan paralar» ve daha 
evvel kesin olarak kalbul buyurduğunuz «hisse senedi» 
(Ki, zaten Komisyon da onu kahul etmektedir) ilavesi 
ile oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... 2 nci madde kahul edilmiştir efendim, 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
Tasfiye işlerinin yönetimi1 

MADDE 5. — 
1« Bu Kanun kapsamına giren bankerlerin tasfi

yeleri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve 
değişiklikleri hükümlerine göre «Tasarrufları Koruma 
Fonu» tarafından yönetilir. 

2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
tasfiye kurulları Fon'a 'bağlı olarak görevlerine devam 
eder. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını kaldıra
bilir, 'birleştirebilir. 

3. 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek 
ve değişikliklerine göre görevli olan mahkemelerin gö
revleri devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.., 

SELÇUK KANTARCIÖĞLU — Evet efendim, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efen
dim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

«Fon» dendiği zaman, belirli hir işte gerektikçe 
harcanmak için ayrılıp da işletilen para akla gelir ve 
bunun karşılığı da paradır, (Fon'un karşılığı) Maddeyi 
okuduğumuz zaman; 

«Bu Kanun kapsamına giren bankerlerin tasfiye
leri 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve 
değişiklikleri hükümlerine göre «Tasarrufları Koruma 
Fonu» tarafından yönetilir.» deniliyor. 

Şimdi, «yönetim» idaredir, tdare, kişiler tarafından 
yönetilir ve 'burada para tarafından yönetilen idare 
yoktur. Bu 'bakımdan, bu «Tasarrufları Koruma Fo
nu» tarafından değil, başkanlıksa «Fon Başkanlığı» 
denilmesi '(Ki, «Fon Başkanlığı» olması gerekir) çün,-
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kü daha tasfiye kurullarını da hu Fon alacağına göre, 
tasfiye kurulu bir başkanlık olduğuna göre, bu baş
kanların da bir başkana veya kendileri başka bir un
van bulsunlar, onu versinler; ben «Başkanlık» uygun 
gördüm. 

Bu batımdan, 'buraya (Burada üç tane «Fon» ke
limesi geçiyor ve hiçbir mana da ifade etmiyor) «Ko
ruma Fonu Başkanlığı tarafından yönetilir.» demek 
gerekir. 

«ıBu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut tas
fiye kurulları Fon'a 'bağlı olarak» Fon'a 'bağlı olur 
mu tasfiye kurulu?... Kurul, 'kişilerden İbaret heyet, 
Fon'a bağlı, paraya 'bağlı; o da mümkün değil. O 
'bakımdan, Fon Başkanlığına bağlı olarak görevlerine 
devam ederler. Fon gerekli gördüğü tasfiye kurullarını 
(kaldırabilir, birleştirebilir. Fon, para tasfiye kurullarını 
feshedemez. 

Bu bakımdan, orada «Fon başkanlığı» demek ge
rekiyor. Bu konuda, ayrıca ikinci bir önergem de ola
cak. 'Bu vesileyle hem de önergemi açıklamış bulunu
yorum. 

Diğer maddede vermiş olduğum önergemde teklif 
etmiş olduğum gibi, burada da her birisi birer fıkra
dır. Eifendim fıkralar büyük harflerle gösterilir, daha 
önce de takdim etmiştim Komisyonumuza. Ya bu mad
deleri değiştirir A, B, C der veyahutta diğerlerinde yap
tıkları gibi A, B, C... yi, yani 1, 2, 3..*ü kaldırırlar. 

Maddeyi bu şekilde tenkit etmiş bulunuyorum. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. 

Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin leh ve aley
hinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Kantarcıoğlu'nun biraz ön
ceki önergesinde de olduğu şekilde rakamları kaldırı
yoruz efendim. 

Fon konusunda herhalde bir açıklama yapmamız 
gerekecek. Fon sadece para değildir. Fon bir tüzelkişi
lik olarak ayrıca 3 üncü maddede de öngörülmüştür. 
«Tasarrufları Koruma Fonu» teşkil olunmuştur. Fonla 
ilgili tedvin ilk defa bu Kanun Tasarısı ile de yapılma-
makta'dır. Daha önce de değişik fonlar çıkmıştır. Bura
daki Fon, para anlamında değildir. Bir tüzelkişilik ola
rak:, bir müessese olarak fondur. 

O bakımdan, «Fon başkanlığı, fon sekreteryası, fon 
görevliliği, fon makamı...» şeklinde belirtmeye gerek 
olmadığı kanısındayız. 

Rakamların kaldırılması suretiyle Sayın Kantarcı
oğlu'nun önergelerindeki belirtmiş oldukları hususa 
katılmak isteriz. Yalnız rakamları değiştirmek kaydı 
ile. 

Yalnız, «Fon başkanlığına, başkanlık, başkanlığı..» 
şeklindeki «•başkanlık» sıfatına katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî şu anda katılma söz 
konusu değil, çünkü daha henüz önergeyi okutmadım. 
Sayın Kantarcıoğlu madde üzerinde konuşma yaptılar 
ve bu arada da önergesini de açıkladılar. Ben madde 
üzerindeki mevcut konuşmaya cevabınızı almak üzere 
söz vermiştim. 

ıSaym Hükümet, buyurun efendim vaki konuşmaya 
bir cevabınız olacak mı, yoksa önerge üzerinde mi 
cevap vereceksiniz?..., 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUÖ-
RUL KUMCUOĞLU — Önerge üzerinde cevap ve
reyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Kantarcıoğlu'nun mad'db ile ilgili önergeleri 

var; okutuyorum. 
Yüce Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 462 Sıra Sayılı Tasarının 
5 inci maddesinin fıkra başlarındaki rakamların harf
le değiştirilmesini, ayrıca Fon kelimelerinden sonra sı
ra ile «Başkanlığı, Fon başkanlığına ve Fon 'başkanlığı» 
şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesinin 
leh ve aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, biraz evvelki açıklamanıza gö
re önergeye katılmamıştınız efendim. 

Sayın Hükümet, bu konudaki görüşünüz efen
dim?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, genelde 
Türkçe açısından meseleye baktığımızda Sayın Kan
tarcıoğlu'nun haklı olduğu izlenimini ediniyoruz; 
fakat yavaş yavaş dilimizde bu tür düzenlemelere 
rastlanıyor. Mesela, «Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı şöyle yapar» diyoruz, orada da ortaklık değil 
ortaklık müşasını temsil eden, düzen tabiî veyahutta 
«Devlet İstatistik Enstitüsü şöyle yapar» diyoruz. 
İlk defa belki de «Fon» kelimesi ile bir hükmî kişi
lik oluşturduğumuz için bize de ters geliyor, yani Sa
yın Kantarcıoğlu başta olmak üzere, geliyor olabi
lir; ama burada eğer «Tasarrufları Koruma Başkan-
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lığı» dersek, o zaman statüsünü belirliyoruz, bir de 
başkan ihdas etmiş gibi oluyoruz. Halbuki, biz teş
kilatlanmadan kaçınmaya çalışıyoruz. 

Ben de çelişkinin farkındayım; ama Sayın Kantar-
cıoğlu'nun bu noktayı nazarı yüksek dikkatlerinize 
arz edilmiştir. Zabıtlara da geçiyor ve fon tüzelkişi
liği de öbür tarafta atıfta bulunduğuna göre, böylece 
kalsın deyip önergeye katılamıyorum; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, bir düzeltme mahiyetindedir, 

bu açıklamalar karşısında önergenizde ısrar ediyor 
musunuz?.. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim ısrar 
değil. O zaman «Tasarrufları Koruma Fonlarına yö
neltilir» olmaz efendim; «karşılanır» olur. Bu ne yü
rütme olur, ne de yönetme olur efendim. 

BAŞKAN — Efendim o zaman oylayalım. 
Sayın üyeler, Sayın Kantarcıoğlu'nun önergesine 

Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmek
tedir. Önergenin dikkate alınması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın üyeler, herhangi bir düzeltme istemi var mı 
efendim?.. Yok. 

Olmadığına göre, 5 inci maddenin fıkralarının 
başında bulunan rakamları kaldırmak suretiyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Fonun yetkileri 

MADDE 6. — 1. Tasarrufları Koruma Fonu, 
27.4.1983 tarihinden itibaren kaydedilen alacaklar 
hariç olmak kaydıyla bankerlerden alacaklı olanla
rın, sıra cetvelinde yer alan ve bu Kanunun kapsa
mına giren kesinleşmiş alacaklarına karşılık olmak 
üzere tasfiye sonucu beklenmeksizin alacaklı başına 
alacaklarını ve her halükârda 200 000 lirayı aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve 
şartlar dahilinde bankalar nezdinde mevduat hesap
ları açtırabilir. 

2. Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada belirtilen ta
rihten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçla
rına göre 1 inci fıkra kapsamına alabilir. 

3. Fon 1 inci fıkraya göre açtırılan hesaplat 
karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tas 
fiye masasına iştirak eder 

4. 1 inci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılma-
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sında aynı kişinin bir bankerden olan müteaddit ala
cakları tek bir alacak olarak nazara alınır. 

Şu kadar ki; alacaklıların eş, usul, füru ve kar
deşlerinden ciro veya temlik suretiyle edindikleri her 
alacak, (ciro veya temlik edenin aynı bankerdeki 
müteaddit alacakları tek alacak olmak kaydıyla) ay
rı alacak sayılır. 

5. Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların 
haklarının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerek
tiğinde bankerin tasfiye masasına dahil alacaklarını 
temlik, menkul veya gayrimenkullerini rehnedebilir. 
Bakanlar Kurulu bu suretle sağlanacak kredilerin 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından rees
konta tabi tutulmasına karar verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler; Sayın Şengün, Sayın Tartan, Sayın Narlıoğ-
lu, Sayın Uyguner, Sayın Gürtan, Sayın Uzunoğlu, 
Sayın Fırat, Sayın Yarkın ve Sayın Başbuğ'dur. 

Dokuz üyemiz söz istemiştir. Daha evvel kabul 
buyurduğunuz karar gereğince altı arkadaşımız ko
nuşacaktır. Eğer bu arkadaşlardan vazgeçen olursa, 
geri sırada yer alan arkadaşlarımıza teker teker ko
nuşma imkânı vereceğiz. 

Sayın Şengün, buyurun efendim. 

ÎSMAÎL ŞENGÜN — Sayın Başkan, değerli üye 
arkadaşlarım; 

Kanayan bir yarayı sarmak için Hükümetin ge
tirdiği bu tasarı ile kurulmaya çalışılan fonun kay
nakları; 

1. Tasfiye işlerinden elde edilecek hâsılat, 
2. özel tertip Devlet tahvili hâsılatı, 
3. Bankerlerin masaya girmiş alacaklarının tem

liki, menkul ve gayrimenkullerinin rehni suretiyle 
elde edilecek istikraz, 

4. Maliye Bakanlığının talebi üzerine Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasından sağlanacak avans
tır. Fonun kaynakları bunlardan ibaret. 

Tabiî bu konuda Devletimizin veya Hükümetimi
zin gözden çşkardığı büyük imkânı burada zikretmek, 
sanıyorum hepimiz için bir şükran ifadesi olacaktır. 
Hükümet bu konuda bugüne kadar elinden geleni 
yapmaya çalışmıştır ve bundan böyle de bu olaya çö
züm getirmek için, bu olayı hızlandırmak için biza
tihi kendisi de işin içine girmekte ve bir fedakârlık-
da da bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsüden şu anda değinmek istediğim husus; 

biraz önce okunan maddenin beşinci fıkrasıyla ilgili-
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dir, dolayısıyla bu fıkra biraz önce kabul ettiğimiz | 
4 üncü maddenin (d) fıkrasıyla da ilişkili olmakta
dır. Hükümetimiz bu imkânlarını kullanırken nihaî I 
olarak Merkez Bankasına müracaat edecektir ve öy
le anlaşılmaktadır ki, tahvil hâsılatı kâfi gelmediği 
takdirde bankerin menkullerinin, gayri menkullerinin 
satışından ortaya çıkarılacak hâsılat kâfi gelmediği 
takdirde, nihaî olarak Merkez Bankamıza rücu ede- I 
çektir. Bu Merkez Bankamıza gelecektir. Bunun di
ğer bir anlamı, büyük bir ihtimalle tahmin ediyoruz I 
bankerzede vatandaşlarımıza Merkez Bankası kay
naklarından çoğunlukla ödeme imkânı ortaya konul
muş olacaktır. I 

Değerli arkadaşlarım; 

Merkez Bankamızın yapamayacağı birtakım iş- I 
lemler için de Merkez Bankasına hiçbir şekilde gay
ri menkul rehnedilmek suretiyle sağlanacak servetle
rin reeskonta getirilemeyeceği, daha doğrusu Merkez 
Bankamızın gayri menkul karşılığı alınacak senetleri 
reeskont edemeyeceği hükmü getirilmiş bulunmakta
dır. Bu amir bir hüküm olarak Merkez Bankası Ka- J 
nununda mevcuttur ve fakat belki Türkiye Cumhuri- I 
yeti tarihinde ilk defa bu hüküm burada getirilen bu 
madde ile bu fıkra ile zedelenmiş olmaktadır. Biraz 
önce avans konusundaki madde de aynı mahiyette I 
idi, iki konuşmayı da bir araya getirmek için bu mad
dede söz almış bulunuyorum. I 

Değerli arkadaşlarım; I 

Merkez Bankacılığında gayri menkul karşılığın
dan reeskonta gidilmez. Bu alem şumül bir kuraldır. 
Bunu hatırlatmak ve gözlerinizin önüne bu gerçeği I 
koymak şahsen bir üye olarak benim görevimdir. 
Bunun için söz almış bulunuyorum, bir Komisyon I 
Üyesi olarak bu konuda daha fazla konuşmak iste
miyorum. I 

Hepinize derin saygılar sunarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. I 
Sayın Tartan. I 
RAGI'P TARTAN — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; I 

Bu. madde nedeniyle söz almamın tek sebebi, bu 
maddede bankerlerden alacaklı olan yurttaşlarımızın 
alacaklarının 200 bin liraya kadar olan bölümünün 
(ki, bunlar 154 bin alacaklıdır) Hükümet tarafından 
bir fona bu alacaklar adına açtırılacak hesaplara ya
tırılmak üzere, toplanacak paraların bu hesapların 
200 bin liradan 300 bin liraya veya 400 bin liraya 
veya 500 bin liraya çıkarılması suretiyle biraz daha I 
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genişletilmesine neden olacak önergelerin mevcudi
yeti yüzünden söz almış bulunuyorum. 

Malî İşler Komisyonunda bu Tasarının müzake
resi sırasında Yüce Meclisin diğer komisyonlarında 
görev almış birçok üyesi de geldiler, tartışmalara ka
tıldılar.. çeşitli öneriler ileri sürdüler ve uzun tartış
malar sonucunda Hükümetin getirdiği 200 bin lira
lık rakam en uygun çözüm yolu olarak görüldü. 

Biliyorsunuz 1980 yılından beri istikrar tedbirleri 
denilen ekonomik bazı önlemler Hükümet tarafından 
ısrarla ve dikkatle takip olunmakta veya hiç değilse 
takip olunmak istenmektedir. Bunun başlıca sebebi; 
enflasyona (ki, bir zamanlar yüzde yüzü aşan bir se
viyeye yükseltmişti) sebep olacak veya enflasyonu ki, 
yüzde 30'ların altına düşürülmüş olan enflasyonun 
belli seviyede tutulması, hatta biraz daha aşağılara 
çekilmesi amacına yöneliktir biliyorsunuz. 

Şimdi, konuyu şu açıdan ele almakta yarar görü
yorum; elbetteki Devlet toplum içerisindeki çeşitli 
kesimleri belli bir muvazene içerisinde ve hatta her 
birine aynı seviyede yardım elini uzatmak için elin
den gelen bütün gücü, bütün gayreti sarf etmek az
minde ve kararındadır esasen bu Devlet olmanın da 
bir gereğidir. Ancak, Anayasamızda bazı kesimlere 
daha çok önem verilmesi ve onların korunması hü
küm altına alınmıştır; o kesimlerin hangi kesimler 
olduğunu burada zikretmeyi gereksiz buluyorum. 

Şimdi diyelim ki, 200 bin rakamını 300 bine çı
kardık veya 400 bine veya 500 bine çıkardık, bunun 
sonucu ne olacaktır?.. Bunun sonucunda enflasyon 
belli bir oranda artış gösterecektir. Bu artış acaba 
toplumun hangi kesimlerine ne getirecek ve hangi 
kesimlerinden ne götürecektir?.. Bunun üzerinde' dur
makta yarar olduğu kanısındayım. 

Toplumun ücretliler kesimi dediğimiz bir kesimi 
vardır. Ücretliler, memurlar, işçiler (ki, bunlar me
murlar 1,5 milyon, işçiler 2,5 - 3 milyon civarında) 
emekliler ki, bunların da sanıyorum Sosyal Sigorta
lardan ve Bağ - Kur'dan ve Emekli Sandığından maaş 
alanlar bir araya getirildiğinde 3,5 milyon civarında 
bir insan bu kesimde ve toplamı sanıyorum 7 - 7,5 
milyona varan bir toplum kesimi enflasyon nedeniy
le büyük zararlara uğrayacak. Dolayısıyla biz toplu
mun aşağı yukarı 55 bin kişi tutan bölümünü himaye 
altına almak isterken, 7,5 milyonun haklarına el uzat
mış olacağtz. 55 bin diyorum, nedeni şu; Komisyon
da Hükümet tarafından yapılan açıklamalardan an
laşıldığına göre, bankerlere para kaptırmış olan va
tandaşlarımızın adeti 154 bin. civarındadır. Bunlardan 
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94, 95, 96 bini 10 bin lira ile 200 bin lira arasında 
para yatıran kişilerden oluşmaktadır. Bu 200 bin 
liralık ödeme yapıldığı zaman, zaten 154 bin kişilik 
banker alacaklısı aşağı yukarı 55 bin civarına düşe
cektir. Onun için 55 bin diye belirledim. Bu 55 bin 
banker alacaklısının da tahmin ediyorum ki, toplum 
kesimin. 7-7,5 milyon kişiye varan bölümü aleyhine 
sonuç tevlit edebilecek bir girişimde bulunulmasını 
canı gönülden arzu edeceklerini kesinlikle tahmin et
miyorum. 

Bu arada bir konuya daha değinmek isterim. Bi
liyorsunuz bir tarihte memurlardan «MEYAK kesin
tisi» adı altında bir kesinti yapılmaktaydı. Bu kesinti 
sebebiyle Devletten alacaklı olan memurların adedi 
de sanıyorum hiç dePse 1 milyon 100 veya 200 bin 
civarında. Devlet enflasyona yol açmaması için bu 
alacakları dahi, yani memurun Devletten olan ala
cağını dahi ödeme güçlüğü içerisindedir ve bugün 
ödeme yapamamaktadır; ancak emekli olan memur
lara bir miktar ödeme yapıldığını sanıyorum. 

Bunun dışında, yine bu kürsüden ifade edildi, 
Devletin destekleme alımları veya zaten Devletin tek 
alıcı olması nedeniyle bir kısım çiftçilere olan borç
lar zamanında ödenememektedir. Bunlar bazen 2 - 3 
ay, bazen 5 - 6 ay gibi gecikmelere uğramaktadırlar. 
Bu gecikmelerin tek sebebi yine enflasyona sebebi
yet verecek bir girişimde bulunmaktan kaçınma ar
zusudur. 

Biliyorsunuz bazı müteahhitler Devlete karşı yap
tıkları işler dolayısıyla alacaklı bulundukları parala
rın önemli bir kısmını zamanında alamamaktadırlar. 
Bunun da tek sebebi, «Sıkı para politikası» dediği
miz politika nedeniyle, yani yine enflasyona yol aç
mamak gayreti nedeniyle yapılamayan ödemelerdir. 

Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda, Devle
tin, toplumun tüm kesimlerini aynı dikkat ve alaka 
içerisinde, aynı seviyede bir yaklaşımla tutmak iste
diği, onlara bu yolda muamele etmek istediği kendi
liğinden ortaya çıkacaktır. 

Ben bu nedenle, bu madde sebebiyle verilecek 
önergelerin rağbet görmeyeceği ümidi içerisinde he
pinizi saygıyla selamlıyor ve huzurunuzdan emin ve 
mutmain olarak ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tartan. 
Sayın Narlıoğlu, buyurunuz efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
6 ncı madde bu Kanunun mekanizmasını teşkil 

ediyor; yani bankerden alacaklı olan kişilerin alacak-
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larının hiç değilse 200 bin lirasını, 200 bin liraya ka
darını, bir garanti altına, bir güvence altına almayı 
öngörüyor. 

Şimdi, bu maddenin aşağıdaki fıkralarına bir di
yeceğim yok; ancak birinci fıkrası için bir önerge 
verdim; o doğrultuda fikirlerimi açıklamak istiyo
rum. 

Bu fıkra, 200 bin liraya kadar olan borcun Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre, bir 
hesaba yatırılabileceğini öngörüyor. Oysa milyona 
varan beklenti içinde bulunan bankerden alacaklı ki
şiler böyle alternatifli tabirlerle tedirginlik içine so
kulmamalıdır. Onun için benim teklifim şu: 

200 bin liraya kadar Bakanlar Kuruluna yetki ve
riliyor. Oysa 200 bin liraya kadar olan (200 bin lira 
dahil) alacakların tamamının bir hesaba bağlanması 
gerekir ve maddenin sonuna da alternatifli değil, amir 
hüküm olarak, «Hesap açtırılır» şeklinde bir ek geti
rilmesi lazımdır. Önergem bu merkezdedir. 

Maddeye baktığımız zaman elbetteki Hükümet 
ölçmüş, biçmiş, 200 bin liraya kadar olan kısma bu 
fondan hesap açtırma imkânını bulmuş. Ben bu 200 
bin liranın artırılmasından ziyade şu tavsiyede bulu
nacağım : 

Bugünkü imkânlar 200 bin liraya kadardır; fakat 
olabilir ki, ileride aylar sonra yeni imkânlar belire-
bilir. Onun için de böyle hızlı hesap açtırma durumu 
doğabilir. Bunun için, belki bu 200 bin liranın gerek
tiği nispette artırılması için Bakanlar Kuruluna yetki 
verilebilir. Böyle bir görüş bilmiyorum ne dereceye 
kadar benimsenir. 

Şimdi tekrar vurgulamak istiyorum: Bu alterna
tifli iki deyim alacaklıları daima tedirgin eder, «Aca
ba Bakanlar Kurulu 200 bin liranın altında (yani 50 
bin lira, 100 bin lira gibi) bir miktar tespit edebilir 
mi..? diye. Onun için bunun amir hüküm haline ge
tirilmesi gerekir. 

Gene sonunda, «Açtırılabilir» biliyorsunuz ki amir 
hüküm olmadığı için, «Açtırılmayabilir» manası da 
çıkabileceği için, onun da «Açtırılabilir» haline geti
rilmesi gerekiyor. 

Bu görüş ışığındaki önergemin, önerge üzerinde 
konuşmayacağım için, kabulünü şimdiden tasvipleri
nize arz eder, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
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Bu bankerler konusu iki yıldan fazla bir zaman
dan beri kamuoyunu ve bankerlerden zarar görmüş 
olan geniş vatandaş kitlelerini ve konu bizlere inti
kal ettiği için, aşağı yukarı 1,5 seneden beri de biz
leri devamlı işgal eden ve üzüntülere sevk eden bir 
konu olarak ortada durmaktadır. 

Henüz hiçbir şey halledilmiş değildir. Yapılan iş
lemler sadece bazı tespit işlemlerinden ibarettir. Bu 
tespit işlemlerinin de faydadan hali olduğu iddia 
edilemez; birtakım olaylar, birtakım veriler ortaya 
çıkmış ve elimize gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün için bankerlerden alacaklı olarak 154 bin 
kişi tespit edilmiştir, müracaat eden alacaklı ve bu 
demektir ki, beş kişilik ailesi efradıyla birlikte 1 mil
yona yakın vatandaşımız bu durumdan mustarip bu
lunmaktadırlar. 

Gene tasfiye kurullarınca tespit edilen verilere 
göre bankerlerden toplam olarak 52 milyar lira ala
cak mevcuttur ve gene bankerler tarafından beyan 
edilen mal varlığı olarak 35 milyar lira vardır. Bu
nu 52 milyar liradan çıkardığımız takdirde arada 17 
milyar liralık bir fark ortaya çıkmaktadır. 

Yaptığım araştırmalara göre bu bankerler tara
fından mal varlığı olarak beyan edilen değerlerin bir 
kısmı bankerlerin birbirinden veya üçüncü şahıslar
dan alacaklarını teşkil etmektedir. Bu alacaklardan 
bir kısmının tahsil imkânı bulunmadığı söylenmek
tedir. 

Şimdi bu duruma göre ne yapmamız lazımdır? 
Bankerlerden alacaklı durumda olan vatandaşlara 
200'er bin lira kredi açmamız veya tabiri caizse 
avans vermemiz belki onların bazı ihtiyaçlarını kar
şılar; ama meseleyi halletmeye kâfi olduğunu sanmı
yorum. Bu sadece palyatif, çok önemsiz bir tedbir 
niteliğindedir. Meseleyi daha köklü bir şekilde hallet
memiz lazım; çünkü ortada Devletin itibarı vardır. 
Bu kürsüden ve komisyonlarda bu bankerlerle ilgili 
kararnameler konulan; gerek çerçeve kanunun gö
rüşülmesi sırasında, gerekse kararnamelerin görüşül
mesi sırasında pek çok söz söylendi, pek çok kuru
luş veya kişi suçlandı; ama bu suçlamalar ve söyle
nen sözler hiçbir müspet sonuç vermedi. Şimdi, müs
pet sonuca varmanın kanımca zamanı gelmiştir; fır
sat önümüze gelmiştir ve banker alacaklarının tas
fiyesinin kolaylaştırılması hususunda bir kanun tasa
rısını Hükümet önümüze getirmiş vaziyettedir. 

Şimdi, bu fırsatı kullanarak bu meseleye köklü 
ve kesin hal çaresi bulmak da kanımca elimizdedir. 
Şu anda bunu yüce oylarınızla yapabiliriz. Bu hu

susta bir öneri vermiş bulunuyorum, önerinin ana-
hatlarını sizlere kısaca açıklamak isterim : 

Birincisi; 6 ncı maddenin ilk fıkrasındaki 200 bin 
liralık kredinin 100 bin liraya indirilmesini teklif edi
yorum. Gerçi biliyorum ki, bankerden alacaklı olan 
vatandaşlarımız sıkıntıdadır, birçok noktalardan ih
tiyaç halindedir, bunların belki daha fazlasına da ih
tiyaçları olacaktır. Ancak bu, biraz evvel arz ettiğim 
gibi meseleyi halle asla kâfi gelmeyecektir. 

ikincisi; ikinci bent olarak önemli bir teklif ge
tirmiş oluyorum. O da; «Birinci bentte açıklanan ala
caklıların geriye kalan kesinleşmiş alacaklarının üç 
yılda ve üç eşit taksitte Devletçe ödenilmesi için, 
alacaklılara Devlet tahvili verilir» şeklinde bir hü
küm getiriyorum. 

Bu şüphesiz Devlete çok ağır bir külfet olacak
tır; ancak bu teklifi getirirken göz önünde tuttuğum 
bir husus var : Bundan 1,5 sene evvel tasfiye kurul
ları kuruldu. Bu tasfiye kurulları ile beraber geniş 
bir personel kadrosu tasfiye kurullarında görev al
dı. Bunun tabiî kırtasiye ve diğer yan masrafları da 
vardır. Bugün tasfiye kurullarına harıl harıl harca
ma yapılıyor, masraf yapılıyor. 

Şimdi önümüzde bulunan kanun tasarısı ile bir 
de fon kuruluyor. Fon, aslında bir hesap olması la
zım; ama tasarıda görüyoruz ki, bu aynı zamanda 
bir teşkilatı da beraberinde getiriyor. Bu teşkilata da 
Devlet harcama yapacaktır. Hem tasfiye kurullarına 
harcamaya devam edecek, hem de bu fonlara har
camaya devam edecek ve bu tasfiyenin kaç sene son
ra sona ereceği de bugünden kestirilemez, belli değil; 
üç yıl mı, dört yıl mı, beş yıl mı, altı yıl mı; bunu 
kestirmek bugünden belli değildir. 

Bununla şunu ispatlamak istiyorum : Bankerlerin 
mal varlıkları ile borçları arasındaki farkı Devlet 
zaten tasfiye süresince, tasfiye sonuçlanıncaya ka
dar tasfiye kurullarına ve fon kuruluşuna ödeyecek
tir, Devlet bu masrafı yapacaktır. Devlet bu masra
fı yapacağına göre niçin vatandaşa ıstırap çektire
lim?.. Niçin vatandaş «Alacağımızı alacak mıyız, 
alamayacak mıyız?» şeklinde bir ıstıraba sürüklensin, 
peşinden koşsun?.. Bunu peşinen verelim; bir plana 
programa bağlayalım, bir vadeye bağlayalım. Hem 
vatandaş ıstıraptan kurtulsun, alacağım bilsin, hem de 
Devlet itibarını kurtarmış olsun. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 
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İşte bu nedenle ben diyorum ki, Devlet uzun va
dede tasfiye kurullarına ve fon teşkilatına yapacağı 
harcamaları çevirsin, vatandaşın alacaklarını üç yıl 
vadeye ve üç eşit takside bağlamak suretiyle kendi
sine Devlet tahvili versin; hem vatandaş bu Devlet 
tahvili ile faizlerini almak suretiyle bir parçacık du
rumunu düzeltmiş olsun, hem de Devlet itibarını 
iade etsin ve bu müzminleşmiş yara da bu şekilde 
kurtulmuş, iyileşmiş olsun. 

Önergemi desteklemenizi rica eder, hepinize sev
gi ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiım Sayın Uyguner. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
6 ncı madde bu Kanunun en önemli maddesi, can 

alıcı maddesi. Bunda sanırım bütün üyeler fikir bir
liği halinde. Bu maddenin geneli üzerinde benim üç 
tane önergem var. Eğer Sayın Başkanım bu üç öner
geyi şimdi burada arz etmeme izin verirlerse; yani 
konuşma süremi biraz uzatmak lütffunda bulunurlar
sa her üçüne de değineceğim. Yok eğer sadece daha 
evvel kararlaştırılmış olan sürede söz vermek ister
lerse ve bu uygulamayı yapacaklarsa, sadece bir hu
susa değinip kürsüden ineceğim. Sayın Başkanımın 
müsamahasına ve takdirine arz ederim. 

Benden evvel konuşan ve daha önce Kanunun tü
mü üzerinde konuşan arkadaşlarımızın genelde söy
ledikleri dört nokta üzerinde toplandı : Bu dört nok
tanın birisi miktarın az olduğu, ikincisi hükmün kesin 
olmadığı, dağıtımın adaletli olmadığı ve nihayet belli 
ölçülerde peşin para ödenmesinin doğru olacağı, baş
ka bir ifade ile mümkün olup olmayacağı. Bu hu
suslarda benim, arz ettiğim gibi, üç ayrı önergem 
vardır. Şimdi, izin verirseniz bunların birincisi üze
rinde durayım. 

Miktar az. 200 bin lira olarak takdir edilmiş olan 
miktarın yeterli olmadığı ve bunun artırılmasının ge
rektiğini söylüyorum. Ve bu şekilde bir önerge tak
dim ettim. Diyorum ki, bu 50İÖ bin liraya çıkartılsın. 
Hemen tabiî Devletin bu yükü kaldıramayacağı, Hazi
nenin müşkül durumda kalacağı savı ile karşı karşı
ya kalacağım. Doğrudur; katılırım. Bu hesap yapıl
mıştır; 200 bin lira olarak Devletimiz, Hazinemiz, 
«Ancak ben bunu ödeyebilirim» diyor. Ancak, mad
de dikkatli tetkik buyurulduğu takdirde bunun 500 
bin liraya çıkartılması halinde hemen ödenmesi gibi 
bir durum yok ortada. Maddenin birinci fıkrasının 
sonunda şöyle deniliyor : 
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«... Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve 
şartlar dahilinde bankalar nezdinde mevduat 'hesapları 
açtırabilir.» Bu mevduat hesapları açtırılır; ancak 
ödeme şartları, ödeme süresi, varsa faizi vesairesi Ba
kanlar Kurulunun şartlarına bağlıdır, tespit edeceği 
esaslara bağlı olacaktır. Böylece ileride bu, kaynağa 
göre düzenlenecektir. 

Kaldı ki, ileri tarihlerde, belli bir süre sonra 
banker olayının da mutlaka tasfiye edilmesi gereke
cektir; bu ilanihaye sürecek bir olay değildir. Eğer 
öyle ise, öyle düşünülüyorsa demek ki, bu bir çıkmaz 
içerisindedir. 

ÎBununla ne sağlanacaktır; «500 bin lira» ya çıka
rıldığı takdirde? (Bir defa vatandaşa güvence verilmiş 
olacaktır. Şemsiye biraz daha genişletilmiş olmakla 
vatandaş geri kalan parası için belli bir güvencenin 
Devlet tarafından verildiğine inanacaktır. 

Geneli üzerinde konuşmamda da arz ettim : Dev
letimiz nihayet en sonunda bunu kabullenmiştir, bunu 
benimsemiştir. Belli bir kusurun üstlenilmesi şeklinde 
de kabul edilebilir veya vatandaşın yanında olduğu
nu (Ki, bence bu daha ağırlıktadır) kanıtlamış şek
linde bu Kanun Tasarısını buraya getirmekle benim
semiştir. Benimsediğine göre, bunu «200 bin lira» 
değil, «500 bin lira» yapmakta hiçbir sakınca oldu
ğunu sanmıyorum. 

Enflasyon... Değerli üyeler; ben buna katılmıyo
rum. Çok özür dilerim, şu nedenle katılmıyorum : Va
tandaş bu parayı aldığı zaman sanır mısınız ki, çar
şıya koşup üstüne başına cici şeyler alacaktır, renkli 
televizyon alacaktır?.. Kesinlikle... Belki bu parayla 
evine aldığı bir kilo eti birbuçuk kiloya çıkaracaktır. 
Vatandaş iki yıldır beklemektedir. Bu nedenle, «500 
bin lira» ya çıkartılmasının, ben sanıldığı kadar bü
yük bir sakınca olacağını sanmıyorum. 

Eğer Sayın Başkanım izin verirse ikinci ve üçün
cü önergemi de arz edeyim, süre vereceklerse; Sayın 
Başkanımdan cevap bekliyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergelerde konuşmayacaksınız, 'bu
yurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım; önergelerde konuşmayacağım efendim. 

İkinci önergemiz de; yine dile getirilen kesin hü
küm olayı var. Biraz evveil Sayın Narlıoğlu'da buna 

I 

değindiler ve 'bu da açtırıla'bilir. «Bu açtırılmazsa ne 
olur?» gibi (bir şeyi ortadan kaldırmak için 'buraya 
belli 'bir süre içerisinde açtırılmak koşuluyla bu «aç
tırıla'bilir» ifadesinin «açtırılır» sekiline dönüşmesini 
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önermiş 'bulunuyoruz. Sanıyorum 'bu önergemiz okun
duğu zaman daha açık-seçik ortaya, çıkacaktır. 

Değerli üyeler; 
Diğer bir husus, peşin ödeme. Bu konuda da, 6 

ncı maddenin sonuna yeni 'bir madde eklenmesi yo
lunda önerge vermiş bulunuyoruz. Bu önergemizde 
de, 'belli bir süre sonra belli bir miktarda paranın 
peşin olarak verilmesinin vatandaşı 'büyük ferahlığa 
kavuşturacağı konusunda bir görüşe sahibiz. 

Altıncı fıkra olarak şöyle diyoruz: «Birinci fık
rada öngörülen mevduat hesaplarının açılmasını iz
leyen iki ay içerisinde (ki, yukarıdaki 1 inci madde
ye de getirdiğimiz diğer bir önergeyle 'bunun da belli 
bir süre içinde açılmasını öngörüyoruz; böylece ara
dan dört 'beş ay geçiyor) ve dördüncü fıkra esasları 
dahilinde tutarları 50 'bin Türk lirasından az olan 
alacakların tamamı, tutarları 50 hin Türk Lirasından 
fazla olanların 50 bin Türk Lirası alacaklılara- öde
nir.» 

'Değerli üyeler; 

Böylece çok büyük 'bir kitle bu meselenin içeri
sinden çıkartılmış, mesele daha sağlığa kavuşturul
muş oluyor. 

Birinci dilimde; yani 50 hin lira ile 200 hin lira 
arasında odan; demin de burada ifade edildi oran 
olara'k % 64'e yakın, sayı olarak 95 hin küsur, mik
tar olarak dokuzbuçük milyar (lira, Bunu 500 bin 
liraya çıkardığınız zaman, oran % 90'a, sayı 135 bi
ne çıkıyor ve miktar 20 milyar liraya yükseliyor. 

Bizim (getirdiğimiz son önergeyle, fazla hir yük 
gelmiyor. Eğer hu ödenme, (Benim yaptığım hesap
lar sanırım doğrudur) 'bu uygulama yapılırsa, Yasa
nın yürürlüğe girmesinden dört ay sonra yedi milyar 
liralık hir ödemenin yapılmasıyla hu mesele çözüme 
kavuşturulmuş oluyor ve 'böylece çok büyük hir sa
yıda vatandaş banker olayı ile ilgisini kesmiş ve fe
raha ve refaha kavuşmuş oluyor 'belli ölçülerde. 

(Benim arzım 'bunlardan ibarettir. Değerli üyelerin 
ve Sayın Komisyonumuzun, Hükümetimizin konu 
üzerine eğileceklerine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Son konuşmacımız Sayın Uzunoğlu; huyurun efen

dim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Maddedeki hükümlerle ilgili olarak ayrı iki öner- , 

ge takdim etmiş (bulunmaktayım. Sayın Başkanım 
müsaade ederseniz önergelerimi 'burada izah edeyim; 
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ayrıca tekrar söz almak istemiyorum, önergemi izah 
etmeden önce bir hususa özellikle değinmek istiyo
rum. 

'Bazı değerli arkadaşlarımız tarafından «Banker
lerin hesaplarının tasfiyesiyle ilgili olarak ödenecek 
200 hin liranın enflasyona yol açacağı» ifade edildi. 
Bizim ülkemizde uygulamada hep görürüz; enflas
yonun muhtelif etkenleri var. Sizin dış ödemeler den
geniz devamlı olarak açık verirse ve hu kronik hale 
gelirse, sadece 'bunu, hu enflasyonu bankerzedelere 
ödenen paralara bağlamak yahut bu paralarla onun 
artışını iddia etmek bence hiç yerinde olmayacak
tır. Zira enflasyonun muhtelif nedenleri vardır. Bu 
nedenleri birlikte mütalaa etmek lazım. Kesinlikle 
herhangi hir branştaki hir para arzı direkt olarak 
enflasyonu körüklemez ve onun sadece müsebbibi 
durumunda olamaz. 

ıBugün hep bizim karşımıza getirilmiştir; ne za
man memurlara, çalışanlara yahut emeklilere malî 
herhangi bir iyileştirme Söz konusu olduğu zaman 
hemen Devlet, Hazine karşımıza çıkıyor; «Aman 
enflasyon» diyor. Ama bunun yanında bazı şirketle
rin kurtarılması söz konusu olduğunda, o zaman Dev
letin, Hazinenin hiçbir sesi çıkmıyor; «©en şirketleri 
kurtardım» diyor. Bu bir haksızlık olarak mütalaa 
edilmek lazım gelir en azından benim kanatımca. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
IBu hususu böylece belirttikten sonra önergemle 

ilgili hususların izahına geliyorum. 

Maddenin birinci fıkrasıyla ilgili olarak izahla
rıma geçmeden önce, uygulamada kişilerin banker
lere nasıl para yatırdığını bir tasnife tabi tutarak arz 
etmek istiyorum: Ya bir kişi bir bankerde bir veya 
muhtelif hesap açıyor veyahut bir kişi muihtelif ban
kerlerde bir veya muhtelif hesap açıyor, alacağı olu
yor. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, bir kişinin bir 
bankerdeki alacağının ne şekilde mütalaa edildiği be
lirtilmiş. Bu hesaplar muhtelif de olsa, birden fazla 
da olsa tek bir hesap olarak mütalaa ediliyor ve Öyle 
değerlendirmeye tabi tutuluyor. 

Bunun yanında, eğer 'bir kişi muhtelif bankerler
de bir veya birden çok hesap açtırmışsa o zaman du- J 
rum ne olacaktır?.. Gerçi birinci fıkrada biraz yak
laşım suretiyle bir değerlendirme yapabilirsek, o 
zaman muihtelif bankerlerdeki hesabın, alacağın bu
rada söz konusu edildiği görülüyor, anlaşılıyor; ama 
bunu bir açıklığa kavuşturmakta lazım gelmektedir. 
Eğer bir kişinin muhtelif bankerlerde muhtelif ala-
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cakları varsa '200 'bin lira limiti mi uygulanacak» yok
sa tüm Ibankerlerdeki bütün alacağına mı buv 200 'bin 
lira uygulanacaktır?.. Ben, maddenin biraz zorlama 
suretiyle manasından, medlulünden şu manayı çıka
rıyorum: Her banker itibariyle alacaklı olunan he
sap, diye mütalaa ediyorum; ama bunun da bir açık
lığa kavuşturulması gerektiğine inanmaktayım. 

ıBu itibarla, birinci fıkranın üçüncü satırındaki, 
«sonucu beklenmeksizin» ibaresinden sonra, «her 
banker itibariyle alacaklı basma alacaklarını» şek
linde bir düzenlemenin yapılması zaruretine inan
maktayım. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

İkinci husus; '(Merkez Bankasından gelen değerli 
arkadaşımız da buradadır ve muhtemelen beni teyit 
edecektir) maddenin beşinci fıkrasında reeskonta ta
bi tutulmayla ilgili olarak, kredilerin reeskonta tabi 
tutulacağı belirtilmiştir. Oysa, Merkez Bankası Ka
nununun 56 ncı maddesinde, kredilerin değil, esasın
da kredilerle ilgili senetler ve vesikalar reeskonta ta
bi tütukır ve ondan sonra kredi elde edilmiş olur. 

O itibarla, bu uygunsuzluğu da gidermek üzere, 
maddenin beşinci 'fıkrasının üçüncü satırındaki «kre
dilerin» ibaresi yerine, «'kredilerle ilgili senetlerin ve 
vesikaların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
tarafından^ reeskonta tabi tutulmasına karar verebi
lir.» şeklinde bir düzenleme önermekteyim. 

Son, arz ettiğim her iki hususla ilgili iki önergem 
mevcuttur. Yüce takdirlerinize sunar, saygılar arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Uzunpğlu. 
Sayın üyeler; 6 ncı madde üzerindeki konuşma

lar tamamlanmış bulunmaktadır, 
Sayın Komisyon; mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı? 
IMALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI, HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Madde üzerinde 16 adet önerge verilmiştir; belki 

daha sonra gelmiş olabilir. Konulun önergelerin gö
rüşülmesi sırasında detâyınca görüşülme imkân ve 
ihtimali vardır. Yalnız, önerge sahiplerine ve sayın 
üyelerimize de durumu başlangıçta arz edebilmek 
bakımımdan şu hususu arz etmek istiyorum : 

Bu 200 bin liralık ödeme başlangıçta yapılacaL 
ödemedir. Fonun kaynaklarından, mesela 4 üncü 
maddede sayılan hususlardan, Fonun yönetilen tas
fiye işlerinden elde edilecek hâsılat var. Tasfiye ku
rulları hızlı bir çalışmayla tasfiyeye girecek olurlar
sa, bu 200 bin lirayı aşan meblağ her banker için 

söz konusu olacak ve daha fazla bir ödemede bu-
lunülalbilecektir. 

Nitekim, tahmine göre arada faiz dahil 17 mil
yar liralık bir fark vardır. Faiz dahil 52 milyar lira 
borç, faiz dahil 35 milyar lira da nakit varlık, ala
cak ve mal varlığı olarak hesap var. Aradaki bu 17 
milyar liralık fark belki daha da fazlalaşır, (Çünkü, 
mal varlığı tahmini bedellere dayanıyor) belki de da
da da azalır. Biz Komisyon olarak bunu esas almak 
kaydıyla meseleyi bu seviyede Hükümetten geldiği 
şekilde tutmayı uygun bulduk. 

Ne var ki, bankerlere para yatırmış olan vatan
daşlarımızın mağdur durumlarına bir an önce son 
verebilmek bakımından, alacaklarının tamamını bir 
anda ödeme düşüncesine biz de varabilirdik. Bu im
kân meselesidir; bütçenin imkânları meselesidir. Eğer 
•Devletin imkânları 200 bin lira değil, 500 bin lira 
değil, 1,5 milyona elveriyorsa, o takdirde biz Komis
yon olarak bunu da ödemeye hazırdık. Ne var ki, 
1,5 milyon lira, 500 bin lira, 300 bin lira getirildiği 
takdirde, bu miktarlara artırıldığında uygulanabilir
liği zayıflamış bir hüküm olarak gelecekti. 

Kaldı ki, Tasarıda olsun, bizim metnimizde ol
sun, meblağ 200 bin lirayı aşmamak kaydıyladır. Ge
tirilen önergeler de böyledir. 500 bin lirayı aşmamak 
kaydıyla; yani sıfırdan 500 bine kadar olabilir de
mektir; bir-îki sayın üyemizin verdiği önergeler ha
riç. Bu bakımdan, eğer 'Devletin imkânları müsait ol
sa, hepsini ödeme düğüncesine herkes varabilecekti. 
Tabiî Devletin imkânları veya Hükümetimi verebile
ceği bilgi her şeyin üstündedir, Komisyonumuza 
ışık. tutan da bu olmuştur. Baz olarak aldığımız Hü
kümetin görüşleri ve Devletin imkânları olmuştur 
efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Kumcuoğlu; mevcut konuşmalara bir ce

vabınız olacak mı? 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; müsamaha 
gösterirseniz bu noktada Tasarının en hassas madde
si olan 6 nçı madde üzerindeki çok sayıda üyenin 
mütalaalarından sonra biraz ayrıntılı açıklama yap
makta fayda mülahaza ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sym Başkan; 
Günün bu geç saatinde sabırlarınızı fazla istis

mar etmeden, konunun mahiyeti ve bu konuda Hü-
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kümetin ihtiyar etmiş olduğu işlem ve eylemler ko
nusunda hem Yüce Meclisinizi, hem de kamuoyunu 
belli bir ölçüde aydınlatmakta fayda mülahaza edi
yorum. Böylece, Tasarının en önemli (bu maddesi 
konusundaki tavrı Yüce Heyetiniz ıbelirlerken, daha 
aydınlık bir açıdan meseleye bakma imkâmna sahip 
olabilecektir diye düşünüyorum. 

ISayın Başkan; 
Konu ciddidir, konu önemlidir, konu nevi şah

sına münhasırdır. Sorun hepimizi derinden yarala
mış, üzmüştür. 45 milyonluk Türkiye'de bu mesele
den istirap duymayan, bu mesele karşısında sıkıntı 
duymayan kimse düşünemiyorum. Tabiî ki bu sıkın
tıları daha derinden hissedenler, bir yandan bu fela
kette yara almış olanlar, bir yandan da Devleti yö
netmek durumunda olan çeşitli derecelerde kamu 
görevlileridir. 

«Bugüne kadar kamu yönetimi bu meseleye bi
gâne kalmıştır» şeklinde kimsenin zihninde bir soru 
oluşmasını gerçekten Hükümet olarak istemiyoruz. 
Bu bakımdan bazı rakamlarla ne yapılmıştır, nasıl 
yapılmıştır ve yapılan işler hakikaten basit midir? 
Bu konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan; 
13.6,1983 tarihi itibariyle tasfiyesi istenilen ban

ker sayısı 566'dır ve biraz önce bazı üyeler de bu
rada ifade ettiler, 566 bankerde 154 bin hesap sa
hibinin kaderi söz konusudur. 

Bugüne kadar hakkında tasfiye kararı verilen 
banker sayısı 259'dur. Bu salonun içinde, özellikle 
dinleyici sırasındaki vatandaşlarımız, bir tasfiye ka
rarı almanın ne denli zor olduğunu bizzat yaşamış
lardır. 566 bankerden 259'u hakkında tasfiye ka
rarı almak, aldırabilmek, hakikaten bu konuda önem
li bir safhanın aşıldığının işaretidir. 

Bu şekilde tasfiye kararı verilen bankerlerin ta
mamının dosyaları tasfiye kurullarına intikal ettiril
miş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan; 

(Bu arada yargı organı, 566 bankerden 307'sinin 
(haklarında tasfiye kararını kabul etmemiş ve bun
ların banker olmadığı mülahazasıyla tasfiyelerini ret-
detmiştir. Böylece, bu 307 bankerle şu veya bu şe
kilde ilişki içindeki vatandaşlar durumlarını kesin 
olarak öğrenmişler ve meselelerine daha değişik mer
cilerde, daha değişik biçimlerde çözüm arama yo
lunu tercih etmişlerdir. Yani şunu demek istiyorum; 
Devlet kendilerine, neyin ne olduğu konusunda yar
gı organı vasıtasıyla kesin tavrını ortaya koymak 
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| suretiyle ışık tutmuş, yön göstermiş, yardımcı ol-
I maya çalışmıştır. 

Sayın Başkan; 
Böylece, 259 dosyadan 256'sının tasfiye ilanı ya

pılmış ve bunlardan sadece 3'ü hali işlemdedir. Bun
lardan zaman içinde 21 banker hakkında da tasfiye 
kararı kaldırılmıştır. 

ISayın Başkan? 
Bu tasfiye kararı kaldırılan 21 bankerden 9'u 

borçlarını tamamen ödemiştir, 7'si hakkındaki tas
fiye kararı Yargıtay tarafından bozulduğu için iade 

! edilmiş ve 5'inin de alacaklısı çıkmadığı için tasfi
yeleri kaldırılmıştır. 

Demek ki, bu 'badireden yararlanarak, zarar gö
rerek çıkan vatandaşların bir kısmı, Devletin, Hü
kümetin bu konudaki olumlu yaklaşımı, hassas tu
tumu dolayısıyla belli bir ölçüde bu badireyle olan 
ilişkilerini kesme imkânına kavuşmuşlardır. 

Efendim; bugün borçlarını tamamen ödeyen ban
kerlerin sayısı 9'dur, b"»lardan alacaklı olanların 
sayısı 275'dir, bu şekilde tasfiye edilen borç mikta
rı 73 715 734 liradır. 

Sayın Başkan j 
Daha önce de belirttim, bunlar dışında 18 ban

ker kısmî ödeme yapma başarısında bulunmuştur. 
Bunların ödeme oranları % 10 ila % 50 arasında 
değişmektedir ve hu şekilde yaratılan imkândan (isti
fade eden vatandaş sayısı 5 050 ve bu şekilde ya
pılan ödeme tutarı 198 336 000 liradır. Böylece borç
larını tamamen ödeyen (bankerlerle birlikte toplam 
olarak 5 325 kişiye 272 052 640 lira ödemede bulu
nulmuştur. 

Sayın Başkan; 
Büyük bir milletin çocukları olarak istikbale 

umutla bakmak durumundayız ve bu rakamları kü
çük de olsa, önem ölçüsünde aramızda tartışma 
bulunsa da biz ve bu tasarıdan şu veya bu şekilde 
yararlanmak durumunda olan vatandaşların gelece
ğe umutla bakabilmelerinin gerçek sebepleri elimiz
deki dosyalarda vardır diye söylüyorum. 

Sayın Başkan; 
Biraz önce de söyledim; hâdise büyüktür, hâdi

se karmaşıktır, hâdise güçtür,; Fakat bununla birlik
te devletin bu konuda başardığı iş sadece alacaklı 
cetvellerinin tespitinden ibaret değildir. Bugüne ka
dar tasfiye kurulları vasıtasıyla devlet 831 satış ila
nıyla toplam değeri, bilirkişilerce tespit edilen de
ğeri 9 026 996 000 lira olan banker malını satışa 
çıkarmıştır. Bu önemli bir aşamanın güç de olsa 
gerçekleştirildiğinin başka bir işaretidir. 
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Satış ilanı yapılan taşınır ve taşınmaz mallardan 
31 Mayıs 1983 tarihine kadar değeri 919 937 000 
lira tutan malların satışı gerçekleşmiş ve bundan 
904 056 000 liralık hâsılat sağlanmıştır, Bilirkişi de
ğerine oranla görülen azalma % 2 civarındadır veya
hut da daha azdır. 

Ayrıca, elinlizdelki son bilgilere göre 31 Mayıs 
1983 tarihine kadar beyan değeri 17 313 109 000 lira 
tutan çeşitli taşınır ve taşınmaz mal için bilirkişiler
ce 10 837 356 000 lira değer biçilmiştir^ Bu da sa
dece liste çıkarmaktan öte Devletin belli mesafeler 
kaydettiğinin bir başka işaretidir Sayın Başkan. 

Bugün bankerlerin üçüncü şahıslardan alacakları 
ve tahsil edilenler dahil 11 762 000 000 liradır. 31 
Mayıs 1983 tarihi itibariyle bu şekilde tahsil edilen 
alacak miktarı 539 040 000 liradır. 

Sayın Başkan, elimizde bol rakam vardır;. kim 
ne kadar alacaklıdır, toplam alacakları ne kadar, 
toplam borçları ne kadardır... Fakat ben Yüce He
yetinize bu konuda gerçekten önemli mesafeler alın
mış olduğunu, gerçekten Hükümetinizin bu konuya 
bigâne kalmadığını, kalamayacağını; çünkü 45 mil
yon insanın bu meseleyi yakından takip ettiğini siz
lere biraz da olsa detayda ifade edebilmek için söy
ledim. 

Sayın Başkan; 

Hükümet bir tavır almıştır; kendi imkânları için
de bir tasarı hazırlamış ve bunun için de, ben şu ka
dar yüzbin liraya kadar bu konuda bu badireden 
yara alan vatandaşlarıma karşı müspet bir tavır ala
bilirim, demiştir. Biz buraya gelirken Hükümetten 
bunun dışında ne altında, ne üstünde bir rakama rıza 
gösterme konusunda talimat almadık. O bakımdan 
bir kamu görevlisi olarak Hükümetin yazılı olarak 

.beyanlarına sadakatle bağlı kalmak durumundayız. 
Bununla birlikte Yüce Heyetinize bir hususu özellik
le belirtmekte fayda mülahaza ederim; bu konuda 
rakamı yükseltici tavırlar problemin çözümünü güç
leştirecektir. 

Sayın Başkan; 
Bu tasarı sadece, kişi başına şu kadar yüzbin lira

nın verilip bu meselenin kapanması meselesi değildir. 
Bu tasarı, meselenin gerçek çözüm yoluna ciddiyet
le parmak basmış bir tasarıdır, bir düzenlemedir. Bu 
düzenlemeyle devlet en kısa zamanda borçlunun im
kânlarıyla alacaklının alacağını ödemeyi hedeflemek
tedir. Çünkü bir tarafta bir borçlu, bir tarafta bir 
alacaklı vardır. Burada 200 bin lirayla telafi edilen 
rakam, Devletin üçüncü şahıs olarak devreye girişi

nin ifadesidir. Aslında önemli olan, doğru olan ve 
süratle gerçekleştirilmesi gereken bir an önce borç
lu durumda olan kimselerin taşınır ve taşınmaz mal 
varlıklarının konsolide edilerek, bunların alacakları
na ulaştırılmasıdır ve bu tasarı bundan sonra gele
cek maddelerinde, daha doğrusu bundan önce konu
şulan 5 inci maddesi, daha değişik maddeleri de bu 
işe sürat kazandırmak istemektedir. Hepimiz geliş
mekte olan bir memleketin insanları olarak, gelişme 
yolundaki ülkelerde devlet mekanizmasının ve dev
lete bağlı bütün enstisyonların, kurumların ne şe
kilde çalıştığının bilinci içindeyiz, bunu her gün ya
şıyoruz. Tasfiye komisyonları kurulmuştur, belli me
safeler almıştır, tasfiye komisyonlarının çalışma hızı 
bizleri, sizleri, kamuoyunu tatmin etmemektedir. 
Bunun için bu işi hızlandıracak düzenlemeler bura
da getirilmiştir. 

Bu tasarıyla 95 bin vatandaşın artık bankerle iliş
kisi, tasfiye kurullarıyla ilişkisi, menkul kıymetler 
kuruluyla ilişkisi, gazetelerle ilişkisi, kamuoyuyla 
ilişkisi, sizlerle olan ilişkisi kesilmektedir; onun ye
rine Devlet girmektedir. 95 bin farklı insan artık 
bir tek güç, bir tek hareket halinde banker denilen 
ve bu vatandaşları alacak olan kimselerin karşısına 
geçecek ve bu mutlaka bundan önceki tecrübeleri
mizin ötesine sürat sağlayacaktır. Her zaman verilen 
misalle, teker teker çubukları kırmak mümkündür; 
10 bin, 20 bin çubuk bir araya gelince güç kabiliyeti 
değişecektir. Devletin bu şekilde 95 bin vatandaşın 
yerine kaim olmak suretiyle araya alacaklı olarak 
girmesi tasfiye işini süratlendirecek ve konsolide 
edilen menkul ve gayrimenkullerden alınacak nakdin 
bugünkü şartlara nazaran daha yüksek meblağlara 
ulaşmasını sağlayacaktır diye düşünür Hükümet. 

Sayın Başkan; 

Bu tasarının değerlendirmesini yaparken sadece 
belli bir rakam üzerinde yoğunlaşmaktansa, tasarı
nın biraz önce ifade etmeye çalıştığım temel amacı 
üzerine de dikkatlerin çekilmesinde fayda mülahaza 
ettim. Zamanlarınızı fazla israf etmediğim inancın
dayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili olarak soru sormak isteyen 

sayın üyelerimiz lütfen adlarını yazdırsınlar... Sayın 
Güray, Sayın Öney, Sayın Kırcalı, Sayın Yarkm, Sa
yın Fırat ve Sayın Daçe. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
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Sayın Güray, buyurun efendim; sorunuzu sorun. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; 18 

bankerin kısmî ödemede bulundukları belirtildi. Şim
di bu Kanun muvacehesinde, özellikle görüştüğümüz 
madde muvacehesinde kısmî ödeme yapan bankerle
rin durumu ne olacaktır?.. Söz gelimi; % 20 ödeme 
yapmış, % 30 ödeme yapmaya hazır durumda olan 
bankerlerin tasfiye kurulları var; acaba bunlar da bu 
fona mı aktarılacak?.. Eğer öyle olursa, beklentide 
olan bankerzedelerin durumu biraz daha güçleşecek
tir. Bunun için bir geçici maddeye rastlamadım. Aca
ba bu konuyu nasıl halledecekler?.. Kısmî ödeme
ler ve tahakkuk eden kısmî ödemeler ne durum ala
caktır?.. 

İkincisi; banker tasfiye kurullarının yıllık gideri 
nedir; bütçeden ayrılan miktar olarak ve kaybedilen 
emek olarak?.. Diğer Devlet ilgilileri orada çalışı
yorlar; bunlar maaşlarını kendi müesseselerinden alı
yorlar. Bu da bütçeden bir giderdir ve 2 - 3 yıl daha 
devarn eden tasfiyeler sonucunda bu oldukça büyük 
bir rakama baliğ olur; yani ileride, tabiri amiyane-
siyle astarı yüzünden pahalı olur. 

Bunları sormak istiyorum; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, kim cevaplan

dıracak efendim?.. 
S. FERİdUN GÜRAY — Ben Hükümetten sor

dum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki efendim... 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; bu konuyla 

ilgili bir şey söyleyebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM — Soruları lütfederseniz Sayın 

Başkan mikrofondan sorsunlar. Ses çoğu kez kaybo
luyor; uzun soru sorulduğu zaman takip edemiyo
ruz. Lütfen bu konuda bir karar alırsak iyi olur sa
nıyorum efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Benim de bir 
önerim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim; usulle ilgili olan kısmı 
dinleyebilirim; fakat İçtüzükte soruların özellikle ye
rinden sorulacağına ilişkin açık hüküm vardır; ama 
«Ses duyulmuyor» denildiği için biz arkadaşımızı 
mikrofona davet ediyoruz. Yoksa bunun dışında her
kesin mikrofona gelip hatta kürsüye çıkıp soru sor
ması keyfiyeti yoktur. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kanım; demin gördüğüm kadarıyla Sayın Güray'ın 
sormuş olduğu sorudan anlıyorum ki, (Ben de aynı 
mahiyette bir soru soracağım.) sorular daha çok ra
kamlara dayanan bilgiler istikametinde olacaktır. Bu
na bir anda hemen Komisyonun cevap vermesi zan
nederim güç olacak; bilmiyorum doğru ise bu. 

Bu durum karşısında Hükümete ve Komisyona 
bir imkan sağlamak için şimdi sorusu olanlar, bu is
tikamette soruları olanlar sorularını sorsalar, bunun 
cevabını müteakip toplantıda alıp ona göre görüş 
beyan etmek daha iyi bir yol olmaz mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, aslında tabiî bir yoldur, bir öneridir; fa

kat yüksek malumları olduğu üzere sorular sorulur. 
Hepsinin mutlaka cevabı verilecektir diye de içtüzü
ğümüzde bir ilke yoktur. Gerekirse yazılı cevap ver
mek mümkündür. Soruları soralım; fakat tek tek so
rarak gitmekte yarar var. Komisyon ve Hükümet 
bunlara tek tek cevap verirse hem unutmalar önlen
miş olur, hem de tekrarlar önlenmiş olur. 

Sayın Hükümet, Sayın Güray'ın sorusuna bir ce
vap vermeniz mümkün mü efendim şu anda?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Tabiî Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; bu düzenle
me Sayın Güray'ın ifade ettiği veçhile kısmî ödeme 
yapan ve yapmak durumunda olan bankerlerden ala
caklı olan vatandaşların kesinlikle mağduriyetine yol 
açmamaktadır. 

Hadise şöyle cereyan edecektir : Zaten herhangi 
bir şekilde bu (A) bankerinden bu Tasarıya göre 200 
bin liraya kadar alacaklı olan vatandaş alacağını ala
cak ve ilişkisini kesecektir. Şimdi, burada mağdur 
olması söz konusu değil. Herhangi bir şekilde eğer 
bankerin mal varlığından teraküm eden nakit değer
ler 200 bin liranın üzerine çıktığı takdirde, Devlet 
zaten burada birinci kimseye vermiş olduğu paranın 
alacaklı durumuna geçmemektedir. Devlet en sonda 
eğer herhangi bir şekilde bankerin bütün alacaklıları
na olan borçları ödendiği takdirde bir meblağ artar
sa, «Onu ben önceden yaptığım tediyelerin yenine 
geri alırım.» diyecektir. 

O bakımdan, mahsup işlemi otomatik olarak iş
leyecek, rakam onun üstüne çıktığı takdirde otoma-
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tik olarak sahiplerine verilmeye çalışılacaktır. Bura
da herhangi bir problem kesinlikle söz konusu de
ğildir. 

Bunun dışında tasfiye komisyonlarının maliyeti 
soruldu. Sayın üyeler sık sık kürsüden beyan etti
ler. Bu bir sosyal afettir, bu bir sosyal badiredir. Bu
rada maliyet hesaplarının üzerine fazla gitmek, dik
katleri yanlış yerlere çeker diye endişe ederim; ama 
bununla da beraber rakam sorulduğu için ifade edi
yorum. 1982 senesinde bu maksat için 160 milyon 
lira ödenmiştir. 1983 yılında bu maksatla konulan 
ödenek miktarı 250 milyon lira; bugüne kadar har
canan 110 milyon liradır. Binaenaelyh, 1982 ve 1983 
yıllarında harcanan para toplamı 270 milyon lira
dır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; bu Tasarı 

'kamuoyunda ilk defa duyulduğu andan itibaren şu 
6 ncı maddenin dördüncü fıkrası ciddî suallere konu 
olmuştur. 

Dördüncü fıkra; «1 inci fıkraya göre mevduat 
hesabı açtırılmasında aynı kişinin bir bankerden olan 
müteaddit alacakları tek bir alacak olarak nazara 
alınır.» der. Bu anlaşılıyor. 

Bunun karşılığında bir kişinin çeşitli bankerlerde 
hesabı varsa bunlar ne olacaktır?.. Bu soru çok so
rulmuştur. Basında yapılan resmî açıklamalara göre 
farklı bankerlerdeki her alacak ayrı ayrı muameleye 
tabidir; yani, her biri için 200 bine kadar hesap aç
mak söz konusudur, denmiştir; ama şimdi ben eğer 
böyle ise bunu bir kere daha zabıtlara geçirmek için 
Hükümetten net olarak cevabını* istirham ediyorum 
ve eğer bu netlikte bu cevabı burada vereceklerse 
o zaman şu soıruyu soruyorum : 

Ben 'buraya dördüncü fıkranın sonuna, «Aynı 
kişinin farklı bankerlerden olan alacakları ayrı ala
cak sayılır.» şeklinde bir önerge versem, 'kabul ede
cekler ini ilavesi için?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Efendim; Sayın Öney derler ki, bir kişinin bir 

bankerde değişik hesapları varsa, dördüncü fıkraya 
göre bunları bir tek alacak olarak sayacaksınız. Oy
sa bir kişinin değişik bankerlerde, birden çok banker
de alacakları varsa bunları nasıl hesaplayacaksınız?.. 
Eğer bunları değişik şekilde bir hesaplama içinde ol
mayı düşünüyorsanız bir önerge hazırlayıp verece
ğim derler. 

Onları da tek hesap olarak mı nazara alacaksı
nız, yoksa her bankerdeki hesabına göre ayrı ayrı 
hesap olarak mı nazarı dikkate alacaksınız? Bunu so
ruyorlar efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 6 ncı mad
denin dördüncü fıkrası ile ilgili Sayın Öney'in müta
laasına katılmaktadır Hükümet. Öyle anlamıştır; biz 
de öyle anlamaktayız. O maksatla yazılmıştır ve öy
le anlaşılmaktadır. 

«Bir önerge verdiği takdirde o önergeye katılır 
mıyız?» sorusuna gelince : Sehiv olur, tekerrür olur. 
Tülay hanım «Bu böyle mi anlaşılmaktadır» demek
tedir, biz, öyle anlamaktayız, demekteyiz; öyle an
laşılmak istenmiştir. Ondan sonra da, «Böyle anlaşı
lır bu» diye yazmaya gerek olmadığı kanaatindeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kumcuoğlu, zannederim ben
deniz de ifade edemedim. Müsaade ederseniz tekrar 
izah edeyim. 

«Birden ziyade bankerde bir kişinin alacağı varsa, 
bunlar da tek hesap olarak mı kabul edilecek, yoksa 
ayrı ayrı 200'er bin lira ödenmesi düşünülmekte mi
dir?..» denilmektedir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; arz edi
yorum efendim, madde sarih olduğu için tekrarla
madım : 

«Bidinci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılma
sında aynı kişinin ,'bir bankerden olan müteaddit ala
cakları tek bir alacak olarak nazara alınır.» Yani 
bir kişinin başka bankerlerden olan alacakları başka 
alacaklar olarak mütalaa edilir. 'Ben de öyle anladım, 
dedim. 

TÜLAY ÖNEY — Niye yazılmadı diye soruyo
rum. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Efendim, yazılmasına ge
rek olmadığını söylüyorum; yani 6 ncı maddenin dör
düncü fıkrasını okuyoruz, Sayın Öney öyle anlıyor, 
ben de öyle anlıyorum. Peki öyle anladığımızı bir 
daha niye yazalım; onu anlamıyorum... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; be

nim soracağım soruları Sayın Öney ve Sayın Güray 
sordular. 

Yalnız şu sorum olacak : «Bankerzedelede ban
kerler arasında bir para alıp verme işidir; Devlet bu-

— 191 — 



Danışma Meclisi B : İ24 23 . 6 . 1983 O : 2 

rada aracılık görevi yapıyor» dediler Sayın Hükümet 
ve bu, mal varlıklarını, bilhassa taşınmazları para
ya çevirmeyi amaçlıyor. 

Haber aldığımıza göre tasfiye kurulları, banker
lerin bazı mallarını paraya çevirme yoluna tevessül 
ettiğinde bazı mihrakların bu paraya çevirmeleri en-
gellediklenini istiyoruz. Devlet burada bir nazım rol 
oynamayı düşünüyor mu acaba?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL fKUMCUOĞLU — Sayın »Başkan; Devlet ka
rarlarını hali İcraya koymak için gerekli güçtedir. Ke
sinlikle hadise bazında bize böyle bir şey intikal et
memiştir. Eğer Sayın Devrimsel'ıin hadise bazında 
bilgileri varsa, burada olmasa bile özel karşılaşma
mızda bize bildirebilirlerse, biz de bu notu başta Ada
let Bakanlığı olmak üzere ilgili mercilere ulaştırmayı 
görev biliriz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müsteşar. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, ben şu hususu öğrenmek istiyordum. Ödenecek 
olan meblağ 200 bin yerine 300 bin lira olarak ka
bul edilirse, bu suretle Bütçeye ne kadar bir ek kül
fet getirecektir; yani 200 bin olunca ne kadar ola
cak? 200 bin, 300 bine çıkınca ne kadar fark yara
tacak? Bu ödemeden kaç kişi, kaç bankerzede ya
rarlandı rilacaktır?. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Komisyon? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-

Mî SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümetten aldığımız kesin olmayan (Tabiî ku

ruş, lira gibi farklar olabilir) bilgilere göre 200 bin 
liradan faydalanıldığı takdirde 95 200 alacaklı müs
tefit olacak, yararlanacaktır. Bunun oranı yüzde 40,1 
yapmaktadır. Bunun karşılığında 9,5 milyar lira 200 
hin liranın altında alacağı olan kişilere yapılacak öde
me ve herkese 200 bin lira ödeneceği için Kanun ta
sarısına göre, 200 bin liranın üstündeki alacaklılara 
10,5 milyar lira ödenecektir; dolayısıyla 20 milyar 
liralık bir ödeme söz konusudur. 

Bunun karşısında 300 bin liraya çıkarıldığı tak
dirde 24 150 kişi daha faydalanacaktır. Affedersi
niz biraz önceki verdiğim rakamda '200 bin liraya 
kadar yüzde 40,1 değil, 100 bin ile 200 bin arası yüz

de 40,1 dir; toplam yüzde 63 civarında ediyor. 200 
binden 300 bin liraya çıktığı takdirde 24 150 kişi 
daha faydalanıyor; yüzde 16,1 oranındaki kişi 200 
ila 300 bin arasında oluyor. Dolayısıyla 95 bin kişi 
olarak yuvarlak alır, diğerini de 25 bin alırsak, Hü
kümetin verdiği bilgilere göre 120 bin kişi 300 bin 
liraya çıkarıldığı takdirde faydalanıyor ve 4 milyar 
lira daha fona yük geliyor. Yekûn 24 milyar lira 
etmektedir efendim. 

Arz ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Üç soru soracaktım, sorumun toir tanesini Sayın 
Tülay Öney sordular, diğerini de Sayın Kırcalı sor
dular. Ancak, Sayın Tülay öney'in sorusuna verilen 
cevaptaki bu açıklığın, Tasarının bu maddesinin 
1 inci fıkrasında veya dördüncü fıkrasında anlaşılan 
mananın yer almasında zaruret vardır^ Üçüncü so
rum şudur: 

Birinci fıkranın sonunda, «200 ıbin lirayı aşma
mak üzere IBakanlar Kuurlunca tespit olunacak esas 
ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde mevduat he
sapları açtıraJbilir.» deniyor. 

Şimdi, Tasarının en önemli maddesi olduğunu Sa
yın Hükümet açıkladılar; Fonun yetkilerini belirle
yen ibir madde bu. 'Bu maddede yer alan «açtırabi-
Iir»den çıkan anlam nedir?... Bundan çıkan mana şu ol
ması gerekir; açtıramayabilir de... Şu halde, «Tasa
rı bu ihtiyacı gidermek üzere, bir (Tasarrufları Ko
ruma Fonu) teşkili ve fondan tasfiye sonucu beklen
meksizin alacaklara erken ödeme yapılmasını ön
görmektedir.» şeklindeki tasarının genel gerekçesin
de yer allan ve Tasarının getiriliş amacım da ortaya 
koyan bu espriye, bu fikre ne dereceye kadar bağ
daşabilir; açtırabilme yetkisinin atçırmama yetki
sini de kapsaması halinde?... Bu itibarla bunun «aç-
tırabilir» değil «açılır» şeklinde yer almasına katı
lırlar mı?... 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Komisyon. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Biz burada «açtırabilir» kelimesini, keyfiyete terk 
etmek, ihtiyariye terk etmek anlamına almadık. De
ğişik pozisyonlara göre, değişik hesap durumlarına 
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göre Hükümetin imkânını artırmak bakımından dü
şündük^ 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; 6 ncı madde

nin dördüncü fıkrasında, Hükümetten gelen şekliy
le, Malî İşler Komisyonundan çıkan şdkil arasında 
bir cümle ilavesi vardır. 'Bu cümlede şöyle denmekte
dir; «Şu kadar ki, alacaklıların eş, usul, füru ve kar
deşlerinden ciro veya temlik suretiyle edindikleri 
her alacak ayrı alacak sayılır.» Sayın Komisyon bu
nu yazarken acalba Hükümetin bilmediği bir suiis
timal mi tespit etmiştir?... Acaba Sayın Hükümet 
bu ilâveye iştiralk etmekte midir?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. Yal

nız, Hükümetin buna iştirak edip etmemesi hususu
nu sormam mümkün değil. Çünkü biz burada Hü
kümet metni üzerinde değil, Komisyon metni üze
rinde görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Yalnız o 
ilavenin neden olduğu hususunu soralım efendim. 

Sayın Komisyon? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan; konu Komis
yonda müzakere edilirken mağdur durumda olan va
tandaş sayısını daha azaltmak, istifade edecek va
tandaş sayısını çoğaltmak için, bankerzede sayısını 
çoğaltmak için Komisyonumuz bu Tasarıya yaptığı 
en önemli 'katkılardan biri olarak bu diro meselesini 
getirmiştir ye Komisyon müzakereleri sırasında da 
verilen önergeye Hükümet temsilcileri de katılmış
lardır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Daçe. 
(BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım; be

nim sormak 'istediklerimi daha önce Sayın Güray 
ve Sayın Kırcalı sormuşlardır.; IBen son sualimi Hü
kümete sormak istiyorum: 

6 ncı maddenin ibirinci fıkrasında, «200 bin li
rayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca tespit olu
nacak esas ve şartlar dahilinde bankalar nezdinde 
mevduat hesapları açtırabilir» denmektedir. Kanun 
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çıktığı takdirde, Tasarı kanuniyet kesbettiği takdir
de Hükümet bu uygulamaya hemen başlayacak mı
dır, yoksa ıbir sene sonra da başlayabilirim diye dü
şünecek midir?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RU KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; bu Kanun 
Resmî Gazetede neşredildiğinin ertesi günü vaciibül 
icra hale gelecektir. Yani Hükümet açısından uygu
lanması gerekli hale gelecektir. Binaenaleyh bunu 
şimdi de yapmaktadır, ibu Tasarının Resmî Gazete
de Kanun olarak neşrinin ertesi gününden itibaren 
de gereğine tevessül edilecektir. 

Yalnız takdir buyuracağınız veçhile biraz önce 
de ifade ettik, bu şekilde hak sahiplerinin adedi 154 
bin kişidir. Teker teker bunlar tespit edilecek, adres
leri tespit edilecek, kendi haklarında bir tane banka 
belirlenecek, orada hesap açılacak; bu 154 bin he
sap cüzdanının yazılması bile bir vakit alır. O za
man ilk adı yazılan vatandaşla son adı yazılan va
tandaş arasımda farklı zamanlarda mı; yani birincisi
ni yazdığımız gün, artık 154 binincisini artık 154 bi
ninci gün mü, saat mıi, dakika mı verelim problemi 
olmasın, diye Hükümet elbette buna bir ödeme hede
fi seçecek ve bu hedefin içinde bu 154 bin kişinin 
hesaplarını belli bir veya birkaç bankada açıp bütün bu 
işlemleri tamamlamış olacaktır. O bakımdan burada 
zaman zikredilmemesinin sebebi odur; fakat samimî 
kanaatim odur ki, Devletin genellikle bu gibi mesele
lere yıllık perspektifler açısından baktığını düşünür
sek (Bütçeleme prosedürü filan) bu işin fazla uza
nmayacağına inanmamak için sebep göremiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu-

oğlu., 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili konuşmalar ya

pılmış ve sorular da sorulmuştur. 
Günlük çalışma süremiz de dolmuştur. 
ıBu nedenle, 27 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 

14,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 19.00 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
124 üncü BİRLEŞİM 

23 Haziran 

Saat 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyeleri
min Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî işler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) 
.(Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(2) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, içiş

leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) ı(1S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(3) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-

, YA'nın, Atatürk Kültü*, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı içerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(4) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMtR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan ko

misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı terasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları 
ıraporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(6) 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 işler ve Bütçe - Plan komis-
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yonlan raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(7) 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) 

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

(9) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, imar 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(10) 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) 

^11) 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) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı 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) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 



(14) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1/606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(15) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat işleri 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) 

(16) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(17) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. .(1/62) ,(Sj Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(18) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(19) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491), (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(20) 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkiı» Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları.; (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(21) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın 
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 
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(22) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(23) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(24) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
misyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(25) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(26) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(27) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
O Ğ L U ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 



(30) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve tskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(31) 8-6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(33) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(34) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(35) Danışma Meclisi Üyeleri Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(36) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 13.6.1983) 

(37) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(38) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(39) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Ta-
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nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(40) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

X (41) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu (Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/205) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (42) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S. 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (43) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. 
Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (44) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/253) (S. 
Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (45) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/276) (S. 
Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (46) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş-
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kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/294) 
Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (47) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gfenel 
Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
letmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesiıhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/Jİ08) 
(S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

In-
(S. 

Uy-
Ba§-

X (48) Devlet Hava Meydanları İşletmesi GJenel 
>nel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait 
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları liflet
mesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) 
Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

Uy-
]îaş-

In-
(S. 

X (49) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gsnel 
Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (50) Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
rayolları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kelsin-
Ihesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Rapc 
(1/197) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (51) Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildirim nin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 

Su-
Ka-

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarım İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/215) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (52) Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/234) (S. 
Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi: 31.5.1983) 

X (53) Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/237) (S. 
Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (54) Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/265) (S. 
Sayısı : 4Û8) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (55) Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabma Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/273) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (56) Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/272) (S. 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 


