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1-4 Temmuz 1983 tarihleri arasında da Ro
manya Sosyalist Cumhuriyetini ziyaret edecek 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki Oturum yapan Genel Kurul'dia : 

1. — Muzaffer SAĞTŞIMAN, «Ekonomimizde dar
boğaz ve kur ayarlamalarının etkileri» konusunda 
gündem dışı Ibir konuşma yaptı^ 

2. — Taammüden ve 'birden fazla adam öldür
mek suçundan Ölüm cezasına mahkûm Necdet SÖZ-
BİR hakkındaki dava dosyasının iadesine dair Baş
bakanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 

3. — Gündemin 41 - 56 ncı sıralarında yer almış 
bulunan Kesinhesap Kanun Tasarılannın öncelikle 
'görüşülmesine dair Danışma Meclisi Hesaplarını İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Başkanlığının tezke

resi onaylandı, gereğinin Başjkanlıkça yapılacağı bil
dirildi. 

4. — Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edildi. 

27 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başlkaflvekif 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1< Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 

Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

2< Devlet Memurluğuna Giriş (Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S, Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

3, Devlet İhale Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İkti
sadî işler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

4. Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet; 
Anayasa; Malî İşler; İktisadî llşler; Sağlık ve Sosyal 
İşler; Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler; 

Millî Eğitim Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma; Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

5, 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim:; Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) (İS. 
Sayısı : 485) (Dağıtaa tarihi : 23.6.1983) 

6, 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/68U) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6,1983) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGlL 
KATİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 125 inci Birleşimini açıyorum. 

HI. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ .— 29 Haziran -1 Temmuz 1983 tarihleri arasın
da Macaristan Halk Cumhuriyetim 1-4 Temmuz 1983 
tarihleri arasında da Romanya Sosyalist Cumhuriyeti
ni ziyaret edecek olan Başbakan Bülend ULUSU'yu, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad BAY-
KARA'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/598) 

'BAŞKAN — Sunuşlarda Sayın Cumhurbaşkanı
mızın iki tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
29 Haziran - 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında 

Macaristan Halk Cumhuriyetini, 1-4 Temmuz 1983 
tarihleri arasında da Romanya Sosyalist Cumhuriyetini 
ziyaret edecek olan Başbakan Bülend Ulusu'nun dö
nüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Zeyyad Çaykara'nın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

ıBAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — 29 Haziran - / Temmuz 1983 tarihleri arasın

da Macaristan Halk Cumhuriyetini, 1-4 Temmuz 1983 
tarihleri arasında da Romanya Sosyalist Cumhuriyetini 
ziyaret edecek olan Tarım ve Orman Bakam Sabahat
tin ÖZBBK'e, Gümrük ve Tekel Bakanı Cafer Tay
yar SADİKLAR'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31597) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci bir 
tezkereleri var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
29 Haziran - 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında 

Macaristan Halk Cumhuriyetini, 1-4 Temmuz tarih
leri arasında da Romanya (Sosyalist Cumhuriyetini zi
yaret edecek olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. 
Sabahattin Özbek'in dönüşüne kadar; Tarım ve Or
man Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. 
Cafer Tayyar Sadıklar'ın vekillik etmesinin, Baş/ba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

j . — Orhan ALDIKAÇTI'nın Danışma Meclisi 
Üyeliğinden çekilmesiyle boşalan Anayasa Komisyonu 
Başkanlığına Kemal DAL'm seçilmiş olduğuna dair 
Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/598) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Anayasa Ko
misyonu Başkanının iki tezkeresi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun Başkanı Prof. Dr. Orhan AL

DIKAÇTI'nın Danışma Meclisi üyeliğinden istifası 
ile boşalan Başkanlık seçimi 23.6.1983 Perşembe günü 
saat 15.00'de (11) üyenin iştiralciyle yapılmış ve neti
cede oybirliği ile Kemal DAL Komisyon Başkanlığı
na seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim^ 
Kemal DAL 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz eder, Sayın Dal'ı 
yeni görevinde tebrik eder, başarılar dilerim. (Alkışlar) 
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4. — Kemal DAL'm Anayasa Komisyonu Başkanı 
seçilmesi dolayısıyla boşalan BaskanvekUUğe Akif ER
GİN AY'in seçilmiş olduğuna dair Anayasa Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi. {3/599) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuz Baş'kanvekili Kemal Dal'ın Kdmis-

yori Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla yapılan ©aş-
kanvekilliği seçimi 23.6.1983 Perşembe günü saat 15.00' 
de (11) üyenin iştirakiyle yapılmış ve neticede oybirli
ğiyle Akif ERGÎNAY seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim^ 
Kemal DAL 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim; Sayın Ergin-
ay'ı tebrik eder, 'başarılar dilerim. (Alkışlar) 

5. — Turhan GÜVEN'in, 1.4.1983 tarihli ve 2/29 
sayılı Kanun Teklifini geri aldığına dair önergesi. 
(4/62) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Turhan Gü-
ven'in önergesi var, okutuyorum* 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1.4.1983 tarihli ve 2/29 sayılı Kanun teklifimi, 

uzun süre geçmesine rağmen Komisyonda görüşüleme
miş ve 'bir karara 'bağlanamamış olduğu, bu arada ay
nı konuda ^bir 'başka teklifin Komisyon ve Danışma 
Meclisinden geçmesinden sonra önemini de yitirmiş bu
lunması nedeniyle geri alıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turhan GÜVEN 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî 
İsler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri» 'bölümüne geçiyorum. 

Son Birleşimde 'görüşmeye başladığımız Tasfiye 
Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısının müzakeresine devam 
edeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerindeler. 
6 ncı madde üzerinde sayın üyeler konuşmuşlar, so

rular sorulmuş ve sıra önergelere gelmiş bulunuyor. 
Şimdi,. verilen önergeleri sırayla okutuyorum : 

Sayın 'Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı madde birinci 

fıkrasının ikinci satırındaki «alacaklı planların» iba
resi yerine, «alacaklı olan şahısların» ve üçüncü sa
tırındaki «alacaklı başına» ibaresi yerime de «alacaklı 
her şahıs başına» ifadesinin konmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla, 

Necmettin NARLIOĞLU Hayati GÜRTAN 

Ayhan FIRAT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad

desinin birinci fıkrasının üçüncü satırındaki «tasfiye 

(1) 462 Sıra Sayılı Basmayazh 22.6.1983 tarihli 
123 üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

sonucu beklenmeksizin» İbaresinden sonra «her ban
ker itibariyle» ibaresinin konulmasını saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU; 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasfiye Halindeki Bankerlerin 
Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkındaki (Kanun Ta
sarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü 
satırındaki «200 000» rakamının «500 000» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 

Danışma Meclisi Sayın 'Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Tasfiye Halindeki Bankerler

le» ilgili Tasarının 6 ncı maddesi birinci fıkrası dör
düncü cümlesindeki «200 000» rakamının «500 000» 
olarak değiştirilmesini Genel Kurulumuzun onayına 
sunulmasına izinlerinizi saygılarımla arz ederim. 

'Hayati GÜRTAN 

Sayın 'Başkanlığa 
462 Sıra »Sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesi

nin (1) no. lu bendindeki «200 000 lirayı aşmamak üze
re» İbaresinin «400 000 lirayı aşmamak üzere» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şeratfettin YARKIN tsa VARDAL 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 6 ncı maddesindeki «her halükârda 

200 000 lirayı aşmamak üzere» tabirinin, «her halde 
ve her bankerdeki alacak için 400 000 lirayı aşmamak 
üzere» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Necip BÎLGB, Halil ERTEM 
M. Rahmi KARAHASANOÖLU 
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Sayın Başkanlığa 
Göriişülmekte olan 462 Sıra Sayılı Kanun Tasarı

sının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki «200 000» 
Türk Lirasının, «400 000» lira olarak yer almasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

Danışma Meclisi Sayın (Başkanlığına 
İncelemekte bulunduğumuz 462 Sıra Sayılı Ka

nun Tasarısının 6 ncı madde birinci fıkrasında yer alan 
«200 00» rakamının «300 000» e çıkarılmasını öne
ririm.) 

Saygılarımla.. 

Süleyman Sırrı KIROAjLI 
'Danışma Meclisi Başkanlığına 

462 Sıra Sayılı Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tas
fiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın «Fonun yetkileri» başlıklı 6 ncı maddesinin birin
ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

İsmail Hakiki DBM1REU 

«Madde 6. — 
1. Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihin

den itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak kay
dıyla, ıbankerlerden alacaklı olanların, sıra cetvelin
de yer alan ve bu Kanun kapsamına giren kesinleş
miş alacaklarına karşılık olmak üzere tasfiye sonucu 
beklenmeksizin alacaklı başına alacaklarını ve her 
halde 300 000 lirayı aşmaimak üzere Bakanlar Ku
rulunca .tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde ban
kalar nezdinde mevduat hesapları açtıralbilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 462 Sıra Sayılı Kanun 

Tasarısı 6 ncı maddesi dördüncü satırındaki «200 000» 
rakamının «300 000» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı maddesi bi

rinci fıkrasının aşağıdaki (şekilde düzenlenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
«Madde 6. — 
1. Tasarrufları Koruma Fonu 27.4.1983 tarihin

den itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak kay
dıyla bankerlerden alacaklı olanların sıra cetvelinde 
yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesinleşmiş 
alacaklarına karşılık olmak üzere, tasfiye sonucu bek

lenmeksizin alacaklı başına alacaklarını ve her ha
lükârda 200 000 lirayı aşmamak kaydıyla, bu Kanu
nun yayınlanmasını izleyen üç ay içinde bankalar nez
dinde mevduat hesaplan açtırır. Anılan hesaplar bir 
yıl vadeli olup, vadeli mevduat faiz uygulamasına ta
bidir.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasfiye Halindeki Bankerler 

Kanunu Tasarısının 6 ncı Maddesi birinci fıkrası 
üçüncü satırındaki «alacaklı başına» sözcüklerinden 
itibaren aşağıda olduğu şekilde değiştiritmesinıi arz 
ederiz. 
Necmettin NARLIOĞLU Hayati GÜRTAN 

Madde 6. — 
1. 200 bin Türk Lirası ve daha az olan alacak

ların tamamı, 200 bin liradan fazla olan alacaklıla
rın 200 bin Türk Lirası için Bakanlar Kurulunca 
tespit olunacak esas ve şartlar- dahilinde ve bu Ka
nunun yürürlüğe girmesini izleyen iki ay içerisinde 
bankalar nezdinde mevduat hesapları açtırılır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 462 sıra sayılı Tasfiye Halin

deki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hak
kındaki Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Paşa SARIOĞLU Nihat KUBİLAY 

Madde 6. — 
1, Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tarihin

den 'itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak kaydıy
la bankerlerden alacaklı olanların sıra cetvelinde yer 
alan ve bu Kanun kapsamına giren kesinleşmiş ala
caklarından 200 bin liraya kadar olanlara 1 yıl va
deli, 200 bin lirayı aşanlara da, 200 bin liranın üstü 
için iki yıl vadeli devlet tahvili verilir. 

Yüksek/Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 462 Sıra sayılı Tasfiye Ha

lindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

M. Fevzi UYGUNER 

Madde 6. — 
1. Tasarrufları Koruma Fonu, 27.4.1983 tari

hinden itibaren kaydedilen alacaklar hariç olmak 
kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların kesinleşmiş 
alacaklarına karşılık 100 bin lirayı aşmamak üzere 
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Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve şartlar 
dahilinde bankalar nezdinde mevduat hesapları aç
tırır. 

2. Birinci bendde açıklanan alacaklıların geriye 
kalan kesinleşmiş alacaklarının üç yılda ve üç eşit 
taksitte Devletçe ödenebilmesi için alacaklılara Dev
let tahvili verilir. 

3. Fon, birinci ve ikinci fıkralarda açtırılan he
saplar karşılığında alacaklılar yerine alacaklı sıfa
tıyla tasfiye masasına iştirak eder. Tasfiye sonucun
da bankerlere ait mal varlığından elde edilen para
lardan borca yeter miktardaki kısmı Hazineye irat 
kaydolunur ve borçların ödenmesinden arta kalan pa
ra borçlu bankere iade olunur. 

4. Birinci fıkraya göre mevduat hesabı açtırıl-
masında aynı kişinin bir bankerden müteaddit alacak
ları tek bir alacak olarak nazara alınır. 

5. Alacaklıların eş, usul, füruğ ve kardeşlerinden 
ciro veya temlik suretiyle edindikleri her alacak ciro 
veya temdit edenin aynı bankerdeki tek alacak ol
mak kaydıyla ayrı alacak sayılır. 

6. Fon, tasfiye işlerini yürütürken alacaklıların' 
haklarının ödenmesini hızlandırmak için gerektiğinde 
bankerin tasfiye masasına dahil alacaklılarını temlik, 
menkul veya gayrimenkullerini rehnedebilir. Bakan
lar Kurulu bu suretle sağlanacak kredilerin T. C. 
Merkez Bankası tarafından reeskonta tabi tutulması
na karar verebilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 462 Sıra sayılı Tasfiye Ha

lindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bendin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Paşa SARIOĞLU 

Eklenecek Bent 
Buna ilaveten 100 bin liraya kadar olan alacak

ların % 40 nispetinde, 
200 bin liraya kadar olan alacakların % 20'si nis

petinde Bakanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve 
esaslar dahilinde ve en çok iki taksitte olmak üzere 
peşin ödeme yapılır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı madde dör

düncü bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

6/4- Birinci fıkraya göre mevduat hesabı açtı-
rıîmasında aynı kişinin bir bankerden olan her ala
cağı ayrı ayrı göz önüne alınır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 6 ncı (maddesinin 

dördüncü fıkrasının sonuna, «Aynı kişinin farklı ban
kerlerden olan farklı alacakları, ayrı alacak hesabı 
olarak nazara alınır.» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tülay ÖNEY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad

desinin beşinci fıkrasının üçüncü satırındaki «kredi
lerin» sözcüğünün «kredilerle ilgili senetlerin ve ve
sikaların» ibaresi ile değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasfiye Halindeki Bankerlerle 

ilgili Tasarının 6 ncı maddesine altıncı fıkra olarak 
aşağıdaki metnin eklenmesini Genel Kurulun onayı
na sunulmasını izinlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Beşir HAMÎTOĞULLARI Hayati GÜRTAN 

Madde 6. — 
6. Birinci fıkrada öngörülen mevduat hesapları

nın açılmasını izleyen iki ay içerisinde ve dördüncü 
fıkra esasları dahilinde tutarları 50 bin Türk Lira
sından az olan alacakların tamamı, tutarları 50 bin 
Türk Lirasından fazla olanların 50 bin Türk Lirası 
alacaklılara ödenir. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 462 Sıra sayılı Tasarı

nın 6 ncı maddesinin fıkra başlarındaki .rakamların 
harfle değiştirilmesini ve ifadelerin buna göre düzen
lenmesini, ayrıca (f) fıkrası olarak da aşağıdaki hük
mün eklenmesini arz ve teklify ederim. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
f. «(a) fıkrasına göre açılan hesap karşılığı ban

kerin tasfiye işi tamamlandıktan sonra işleme tabi 
tutulur.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; okunan önergelerin 
ilki ile önergeleri değerlendirmeye başlıyoruz. 

İlk önerge Sayın Narlıoğlu, Sayın Gürtan, Sayın 
Fırat ve benzeri önerge de Sayın Uzunoğlu'nun. 
önerge sahiplerinden önergesini açıklamak isteyen 
sayın üye?.. Sayın Narlıoğlu, zatıâliniz buyurun efen
dim., 
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HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, en aykırı 
önerge sahibi Sayın Paşa Sarıoğlu'dur. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri titizlikle, Ka
nunlar Dairesi ve yetkili arkadaşlar bir sıraya koy
muşlar, müsaade ederseniz bu sırayı bozmayalım; 
çünkü bir defa bozmaya başladığımız takdirde altın
dan çıkmamız mümkün olmayacaktır. 

Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 

Burada Tasarının birinci maddesine uyum sağla
mak için bu «şahıs» kelimesini eklemiş bulunuyo
ruz. Birinci maddede diyor ki; yatırım yapmış olan 
tasarruf sahiplerinin •alacaklarını bu Tasarı düzenli
yor. Halbuki burada «alacaklılar» tabiri genel olarak 
kullanılmıştır. Genel olarak kullanılınca daha önce 
müzakeresini yaptığımız, bankerin bankere olan bor
cu, bankerin bankalara olan borcu da burada tered
düt yaratabilecek durumdadır; «Acaba onlar da ala
cak mı?..» tereddüdünü yaratacak durumdadır. O 
bakımdan «şahısların» tabirini eklemek suretiyle 
«Kapsam» maddesine uyum sağlıyoruz. Kabul edilir
se memnun olacağız. 

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

üye?.. Sayın Fırat, lehinde; buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Malumunuz olduğu üzere, Hükümetin verdiği bil
gide bankerlerin borç miktarı 52 milyar gösterilmiş
tir. Bunun >6 milyarı faiz, 6 milyarı bankerlerin ban
kalara, resmî dairelere olan borcu, 5 milyarı da ban
kerlerin birbirlerine olan borcu niteliğindedir. Ya
ni, bunları çıkarırsak 35 milyar Türk Lirası bir borç 
kalıyor iki, banker varlıklarını da zaten Hükümeti
miz 35 milyar olarak tespit etmiştir. 

İşte, Sayın Müsteşarımızın daha önceki oturum
da yaptığı açıklamada, bankaların ve bankerlerin bir
birlerine olan borçlarının kapsam dışı bırakıldığı ifa
de edilmiştir. Biraz önce belirten Sayın arkadaşımın 
birinci maddeyle uyum haline getirme ifadesine ay
nen katılıyorum ve diyorum ki, bu 200 bin lira ban
kerlerin birbirlerine olan borçlarıyla bankalara öden
memesi için kapsam dışı olduğunu 'belirtmek için bu
raya «alacaklı olan şahısların» veya «'tasarruf sahip
lerinin» ifadesinin konmasında yarar vardır. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görü

şü?., 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biz, «alacaklı olanların» demişiz, sayın üyeleri-

I miz» alacaklı olan şahısların» derler. Esasında şahıs, 
I tüzelkişiliği ve özel kişiliği, hükmî şahsiyet de da

hil olmak üzere kapsadığından, Özel kişiler, tüzelkişi-
I 1er kapsam dahilinde olduğundan, şahıs olarak ban-
I ker de geçecektir, banka da geçecektir. O bakımdan, 

bizim getirdiğimiz metinle verilen önergenin hukukî 
I bakımdan bir farklılığı yoktur. Biz metnimizde ıs-
I rar etmek istiyoruz efendim. 
I Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Sayın Kumcuoğlu?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Komisyonun görüşüne ka-

I tılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Evet. 

I Değerli üyeler; Sayın Komisyon ve Sayın Hü-
! kümet önergeye katılmıyor. Dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme-

I mistir. 
I Sayın Uzunoğlu, buyurun. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
maddenin tümü üzerinde yapmış olduğum konuş-

1 mada önergem üzerinde görüşmüştüm. 
I BAŞKAN — Evet Sayın Uzunoğlu, özür dilerim. 

Siz madde üzerinde görüştüğünüz için, size önerge-
I niz üzerinde ayrıca söz veremiyorum. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesinin lehinde, aleyhin-
I de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
I Komisyonun görüşü?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Kumcuoğlu?.. Katılıyorsunuz. 

I Değerli üyeler; önergeye... 
I («Önergeyi okuyalım Sayın Başkan sesleri) 

Evet, önerge adedi fazla olduğu için unutuldu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan; müsaade ederse-
I niz ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 
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Sayın Uzunoğlu, önergelerinde bizim 6 ncı mad- I 
denin 5 inci fıkrasında yer alan «kredilerin» söz- I 
cüğünden sonra «kredilerle ilgili senetlerin ve vesı- I 
kaların» deyiminin kullanılmasını öneriyorlar. Bu, I 
mealen şudur : Fon, tasfiye işlemilerini yürütürken... I 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sabuncu bu ö .erge I 
onunla ilgili değil. Anlaşıldı, önergeler fazla olduğu I 
için unutuluyor tabiî, önerge şudur : I 

«Birinci fıkranın üçüncü satırındaki"'(t.ısfiye so- I 
nucu beklenmeksizin) ibaresinden soııri (her banker I 
itibariyle) ibaresinin konulmasını...» diyor. Önerge I 
budur. Sizin bahsettiğiniz konu ile ilji'ı önergeye sı- I 
ra gelecek. I 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Saym Başkanım; 
müsaade buyurursanız tereddüt hâsıl oldu, çok kısa I 
açıklamada bulunayım. I 

BAŞKAN —: Anlaşıldı; şimdi cevap verecekler. I 
MALÎ ÎŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL-

Mt SABUNCU — Buna da katılıyoruz Sayın Baş- I 
kanım. Bir ifade değişikliğidir sadece. «Tasfiye so- I 
nucu beklenmeksizin her banker itibariyle» diyor. I 
Katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Kumcuoğlu, tamam değil mi efendim?.. I 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; y a m ı 
yorsam aynı mealde Sayın öney'in de bir önergesi I 
var. Telif edilmek kaydıyla, bizce bir mahzuru yok. I 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Sayın Öney, mademki Sayın Hükü
met sizin önergenizin de benzerliğinden bahsettiler, I 
o önergeyi de kısaca, 4 üncü fıkrasının sonuna; s»- I 
zin önergenizde 6 ncı maddenin 4 üncü fıkrasının I 
sonuna «aynı kişinin farklı bankerlerden olan farklı I 
alacakları ayrı alacak hesabı olarak nazara alınır». I 
Aynı alacak; ayrı değil de aynı olacak. I 

TÜLAY ÖNEY — Ayrı alacak. 
BAŞKAN — Ayrı alacak 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; izin verir-

misiniz?.. I 
BAŞKAN — Buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Önergemi savunmak için söz I 

almış değilim. Sayın Uzunoğlu ile benim önergem I 
aynı amacı gerçekleştirecek önergelerdir; fakat Sa- I 
yın Uzunoğlu katılılırîarsa, galiba 4 üncü fıkraya be- I 
nim önergemde yazılı biçimde konması daha açıklık I 
getiricidir. Kendilerinin kararına bırakıyorum efen- I 
dim, I 
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BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyonla, Sayın Hükümetin düşüncesi

ni alalım. 
Evet Sayın Sabuncu, bu birinci fıkrada yapılma

sı istenen ilavenin, Sayın Öney'in 4 üncü fıkrada ya
pılmasını arzu ettikleri değişiklikle aynı mahiyette 
olduğunu ifade ediyorlar ve «Eğer Sayın Uzunoğlu' 
da katılırlarsa, iki önerge 4 üncü fıkrada belirlenmek 
suretiyle neticeye bağlanmış olur» diyorlar. 

Evet, Sayın Uzunoğlu. sizin görüşünüz?.. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Katılıyorum Sa

yın Başkanım, gerek yukarıda gerek aşağıda olduğu 
için bir beis yok. 

BAŞKAN —- Evet, şimdi bu önergelerden biri 
için veyahut her ikisine ait, birinci fıkraya da, 4 ün
cü fıkraya da konması gerektiği hususundaki görü
şünüz lütfen... 

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

Esasında, her iki önerge mahiyet itibariyle aynı
dır. Bizim metnimiz de mahiyet itibariyle aynıdır. 
Bir farklılık yok. Demişiz ki burada, «Alacaklı ba
şına alacaklarını» ve 4 üncü fıkrada istisnaî hüküm 
getirmişiz, «Birinci fıkraya göre mevduat hesabı aç-
tırılmasında aynı kişinin bir bankerdeki olan mü
teaddit alacakları tek bir alacak olarak nazara alı
nır.» demişiz. O zaman, birden fazla farklı banker
lerde olduğu takdirde, tek bir hesap olarak nazara 
alınmayacak. 

O bakımdan, bizim metnimizden de gerekli du
rumu anlamak mümkün olmaktadır. Biz, buna rağ
men Sayın Bahtiyar Uzunoğlu'nun «her banker iti
bariyle» sözcüğünü uygun bulmuş idik; ancak Sayın 
öney'in önergeleri de mahiyet itibariyle farklı olma
makla birlikte, istisnaî hüküm ifade eden 4 üncü fık
ranın sonuna biz bir bent eklemişiz, ondan sonra ye
niden «şu konular bunun kapsamındadır» şeklinde 
bir hususu 4 üncü fıkraya getirmek, sanırım ki ka
nun tekniğine uygun olmayacaktır. Birinci fıkranın 
sonunda olabilir. 

Tekrar arz ediyorum : Metin itibariyle de bizim 
metnimiz, lafız itibariyle de konuyu ortaya koyacak 
açıklıktadır. Bununla birlikte, Komisyon adına yap
tığım şu andaki konuşmada, bu konunun her ban
kerde mevcut olan bir kişinin alacaklarının ayrı ayrı 
değerlendirileceğini, ancak 4 üncü fıkranın sonuna 
2 nci bent olarak getirdiğimiz «Şu kadar ki» den 
sonra gelen istisnaî hüküm dışında, bir bankerde bir 
kişinin birden fazla alacaklarının bir alacak sayıla
cağını ifade etmekteyiz. 
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Bu bakımdan, Sayın Uzunoğlu Sayın öney'in 
önergelerine katıhyorlarsa, kanun tekniği bakımından 
ve bizim metnimizin de amacı ifade etmesi açısından, 
manayı ortaya koyması bakımından, katılmadığımızı 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Uzunoğlu, Sayın Öney'in önergesine ka

tılıyorlar. Komisyon ve Hükümet olarak da sizler 
Sayın Öney'in önergesini kabul ediyorsunuz. 

MALÎ İŞLER KOMISYONU BAŞKANI HÎL-
Mt SABUNCU — Katılmıyoruz efendim, biz katıl
mıyoruz. Arz ettiğim sebeple, Sayın Uzunoğlu Sayın 
Öney'in önergelerine katıldıklarından, bizim Sayın 
Uzunoğlu'nun önergelerine katılma imkânımız or
tadan kalkmıştır. Sayın Öney'in önergesinde kanun 
tekniği bakımından, metnimizde dördüncü fıkranın 
ikinci, üçüncü bendi olarak veya cümlesi olarak yer 
almasına katılamıyoruz efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan; o zaman ben 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine katılıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, anlaşıldı, teşekkür 
ederim. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesine Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılıyor. Önergeyi kesin oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Âyanoğlu'nun ve Sayın Gürtan'ın 200 bin 
rakamının 500 bine çıkarılmasıyla ilgili önergelerin
de sıra. Sayın Gürtan daha evvel madde üzerinde 
konuşmuşlar; onun için söz veremiyorum. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, ona sıra gelecek; bir defa 

önerge sahibi önergesiyle ilgili açıklamasını yapsın, 
ondan sonra soracağım. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan; usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan; öner

geler usul hükümlerine göre, veriliş sırasına göre oku
nurlar, aykırılık sırasına göre de oylanırlar. Benim 
önergem, aykırılık sırasına göre en aykırı önergedir; 
çünkü ödeme sisteminde tamamen değişiklik arz edi
yor önergem. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Demin de arz ettiğim gibi önergeler, işaret bu

yurduğunuz gibi evvela veriliş sırasına göre okunur, 
sonra aykırılık sırasına göre oylanır. Biz, sizin öde

me şekli bakımından olan önergenizi bir sıraya koy
muşuz. Yalnız, belirlenen metinde mevcut bulunan 
rakamlar bakımından; yani «200 bin, 500 bin» gibi 
rakamlar yönünden daha aykırı bulduğumuz için bu 
önergeyi öne almıştık. 

Buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hız

landırılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü ve 
maddeleri üzerinde konuşan arkadaşlarımız, banker 
ve bankerzedelerin ortaya çıkması, gelişmesi ve so
nuçları hakkında geniş izahatta bulundukları için, ben 
yeniden aynı konuları dile getirerek zamanınızı al
mak istemiyorum. 

Komisyonda verilen bilgilerin ışığı altında bu 
önergemi vermiş bulunuyorum. 

Bugün bankerlerin mal varlıklarıyla borçları ara
sında 16 milyar liralık fark vardır. Yapılan hesap
lara göre, 200 bin lira kabul edilirse Devletin öde
yeceği para 21 milyar lira, 500 bin lira kabul edilir
se 28,5 milyar liradır. Geleceğin ıstırabı yönünden 
21 milyar lira ile 28,5 milyar lira arasında büyük bir 
fark yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu paranın tamamı Devletten çıkacak değildir. 

Devlet, bankerzede adına alacaklı olacak ve alabile
ceği kadar parayı alacaktır. Bütün alacakları ve borç
ları Devlet üzerine almış olsa, Devletin yüklenmesi 
gereken para 16 milyar liradır; bunu bu şekilde dü
şünmek lazımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun tasarısı kabul edildiği takdirde, «Ta

sarrufları Koruma Fonu» isminde bir tüzelkişilik 
kurulacaktır. Şimdi tasfiye kurullarında çalışan 490 
personel vardır. Belki bu personel bin veya daha faz
laya çıkabilir veya aynı miktarlarda kalabilir. Biz, 
bürokrasi yönünden pahalı çalışan bir milletiz. Bü
yük binalar tutulmuştur kırtasiye, vasıta ve diğer 
masraflarla birlikte, bu tasfiye işlemlerinin ne kadar 
zamanda biteceği de belli olmadığından, Devletten 
çıkacak 16 milyar liranın 32 milyar lira olacağı ve 
bununla birlikte dertlerin ve ıstırapların da bitme-
yeceği kanaatindeyim. 

200 bin lira kabul edilirse, 95 bin bankerzede kur
tulacak; fakat geriye kalan 60 bin bankerzedenin 
durumu kanayan x bir yara halinde devam edip gide
cektir. Bu gariye kalan vatandaşların durumu ne 
olacaktır?.. 
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Burada görüş söylendiği için söylüyorum, bu ta
san ile MEYAK ve Devletin çiftçiye ve müteahhide 
olan borçlarını karıştırmamak lazımdır. Eğer böyle 
düşünülürse hiç para vermemek lazım. 

Devletimiz güçlüdür. Bu Kanun Tasarısı, zama
nında çeşitli nedenlerle önlenememiş bir felaketin 
önlenmesini, bir yaranın sarılmasını amaçlayan özel 
bir kanundur. Hükümetimiz, daha evvel bazı kuru
luşları kurtardığı gibi, bu bankerzede vatandaşları
mızı da kurtarmalıdır. 

500 bin lira kabul edilirse, bunun ödeme ve diğer 
şekil ve şartları, maddede olduğu gibi, Bakanlar Ku
rulunca tespit edilecektir; yani Bakanlar Kuruluna 
500 bin liraya kadar yetki verilmektedir. Bakanlar 
Kurulu bunun 100 bin lirasını peşin öder, diğer kıs
mını bir arkadaşımın teklif ettiği gibi tahvile bağla
yabilir. Bunun gibi hükümler Bakanlar Kurulunca 
getirilebilecektir. Ancak ne olacaktır?.. 500 bin liraya 
kadar olan paralar bir nevi Devlet garantisine alın
mış olacaktır. 

Sayın Başbakanımızın gazetelerde çıkan bir sözü
nü burada ifade ederek sözlerime son vermek istiyo
rum. Sayın Başbakan, «Banker kamburu gelecek si
yasî iktidarlara bırakılmayacaktır. 18 milyarlık açık 
önemli bir rakam değildir» demiştir. îşte bu sözün 
yerine gelmesi için, 95 250 kişi yerine, tamamına yak
laşan, 135 bin bankerzedenin derdine çare olacak 200 
bin lirayı 500 bin liraya çıkaran önergemi yüksek 
takdirlerinize sunmuş bulunuyorum. Bu suretle de, 
Komisyonda bu maddeye olan muhalefetimi de arz 
etmiş bulunuyorum. 

Önergemin kabulünü saygılarımla arz eder, teşek
kürlerimi sunarım. 

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

üye?.. 
HAYATI GÜRTAN — Lehinde söz istiyorum. 
KAMER GENÇ — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Gürtan; buyurun efendim, 

lehinde. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım; 
Benim de bu konuda aynı mealde 'bir önergem 

var: Zamanınızı almak istemiyorum. 
Sayın Müsteşarımız maddenin tümü üzerinde 

yaptığımız konuşmalara verdiği cevaplarda, «Konu
nun çok önemli olduğunu, ciddî olduğunu, üzüntü 
verici olduğunu» ifade 'buyurdular; bunların hepsine 
katılıyoruz, Iha'kikaten böyledir. 
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Şimdi ortada bir olay var; Hükümetimiz belli 
bir süreden sonra meseleyi benimsemiştir ve «Bu bir 
Hükümet meselesidir, Devlet meselesidir.» demiş ve 
bir ilke kararı alarak, «Ben bankerlerle halkımın 
arasına gireceğim, halkımı koruyacağım.» demiştir. 
Mademki koruyacaktır, 6 ncı maddenin esprisi içe
risinde açtığı bu koruyucu şemsiyeyi biraz daha ge
nişletsin istiyoruz. Esasen, ödeme şartları ve esasları 
maddede belirlenmiştir. Biz (hepsi birden peşin veril
sin demiyoruz. 

Bu, bir olayı da'ha açıklığa kavuşturacaktır. Bi
lindiği (gibi Kanunda, bir vatandaşın çeşitli banker
lerden 200 bin liraya kadar olan adacakları ayrı ayrı 
ödenecektir. 

Örnek olarak arz ediyorum; bir vatandaşımız bir 
milyon lirasını beş bankere '200'er (bin lira olarak ver-
mişse, bunun tamamı güvence altına alınmış olacak
tır. Eğer (bu miktar bu düzeyde kalacak olursa; bir 
bankere bir milyon lirasını veya 600 bin lirasını ver
miş olan kişi, sadece 200 bin lirasının güvencesini 
görecektir (bu maddede. Eğer bu miktar 500 bin li
raya çıkartılmış olursa, böylece belli ölçüde de olsa 
bir haklılık sağlanacaktır, bir denge sağlanacaktır. 
Biz, bu önerimizde bunu da sağlamaya çalıştık. 

Bu nedenle, Devletimiz hepsini birden veremeye
ceğine göre, bankerlerden alacağı, tasfiye masasına 
veya fona gelecek olan, havuza akacak olan parayı 
zamanında dağıtacaktır; evvela bir miktarını vere
cektir, bir süre sonra bir miktarını verecektir. Önem
li olan, güvencenin sağlanmasıdır. Biz bununla bunu 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değefli üye

ler; 
Aslında, bundan evvel birkaç vesile ile burada 

yaptığımız konuşmalarda, özel banka ve bankerlik 
müessesesini muhtelif vesilelerle dile getirmiş ve özel
likle IBanker Kastelli'nin kaçması olayından sonra 
yaptığımız bir gündem dışı konuşmada; esasen bu 
konuda alınan tedbirlerin çok yetersiz olduğunu, Dev
letin, vatandaşın alınterinden keserek topladığı ver
gileri böyle heba etmemesi gerektiğini vurgulamış
tım; ancak ondan sonra olaylar gelişti ve Devleti
miz tuttu, özel bankaların ikisine 53 milyar lira para 
verdi; Meban'a 9 milyar dira para verdi, Doğuş diye 
bir kuruluşa 8 milyar lira para verdi. Bunların hepsi 
Merkez Bankası kayıtlarında sabit. 
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Benim aslında, 'burada önergenin aleyhinde söz 
almaktaki amacım, 500 bin liranın bir dayanağı yok. 
Şimdi, bankerlerde parası batan vatandaşların büyük 
bir kesimi, memur ve işçi emeklisi vatandaşlarımız
dır. Eğer gerçekten bu yaraya bir çözüm getirecek-
sek ve 'Devletimizin imkânları müsaitse, 500 bin lira 
değil de, 30 sene çalışan bir Devlet memurunun ve
yahut da normal olarak emeklilik hakkını kazanan 
bir işçi emeklisinin eline geçebilecek emeklilik ikra
miyesi düzeyinde 'bir para vermek suretiyle, hiç ol
mazsa "bu problemi çözümleyelim. 

Ben, geçen hafta kendi ilim Tunceli'ye gitmiştim, 
orada şöyle 'bir olayla karşıilaştım; Devlet ıköye o(kul 
yapıyor, köylüye zorunlu imece getirmiş, okul yap-
dığı köylere «Kumunu sen taşı» diyor veyahut «İşçi
liğini sen yapacaksın, temelini sen yapacaksın, taşı
nı sen taşıyacaksın» diyor. Şimdi, bu nasıl bir sonuç 
doğurur sayın üyeler?.. Zaten Doğuda insanların ça
lışabileceği mevsim üç veya dört aydır. Bu üç, dört 
ay içinde bu vatandaşları zorunlu çalışmaya tabi 
tuttuğunuz zaman, onun yaşama hakkını elinden al
mış oluyorsunuz; çünkü adam üç aylık bir dönem 
zarfında kendi ekinini biçecek, otunu biçecek ve kış
lık hazırlığını yapacak. Bunu, ben Sayın Millî Eği
tim Bakanımızla konuştum, Millî Eğitim Bakanımız, 
«Efendim ne yapalım, Devletimizin gücü yok; Dev
letimizin gücü olmadığına göre köyün katkısı ile 
kendi okullarını yapsınlar» diyor. 

Şimdi, benim anlamakta zorluk çektiğim bir me
sele var. Bir yandan böyle; Devletin temel görevi 
olan yatırımlarda Devletimiz veya Hükümetimiz ken
dine düşen görevi yapmaktan çekiniyor, öte taraftan 
da Devlet, vatandaştan zorluklarla topladığı paraları, 
getirip böyle gülünç kabilinden dağıtıyor. Bunun ma
nasını anlamak çok zor. 

Bu itibarla, eğer Sayın Hükümetimizin gücü ye
terli ise, 500 bin lira değil; (zaten kendilerinin de 
açıkladığına göre 500 bin lira veya 200 bin lira olur
sa, geriye çok az bir vatandaşın derdi, çözülmemiş 
problemi kalıyor) Devletin gücü ne ise, o gücünü or
taya koysun, bu yöne ayıracağı para ne ise onu koy
sun, daha objektif bir kıstas bulsun. Bir yandan va
tandaşın yaşama hakkını tehlikeye sokabilecek mec
burî bir çalışma sistemine tabi tutup da, «Benim gü
cüm yoktur» diyen Hükümetin, öte taraftan iki se
neden beri kanayan bu yarayı, seçim arifesinde hal 
yoluna gitmesi de, enteresan bir davranış olarak ta
rafımdan görülmektedir. 
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Bu itibarla, 500 bin liranın bir kıstası yok. Ya 
memur emeklisinin veya işçi emeklisinin eline geçe
bilecek miktarı göz önünde tutalım veyahut da 200 
bin lira nasıl bulunmuşsa, nasıl bir rakam olarak 
tespit edilmişse, orada kalsın; yani Devlet gücü na
zara alınmak suretiyle olsun. 

Bu itibarla, ben gerçekten Hükümetin bu mese
leyi en objektif surette çözümleyecek ve özellikle ar
tık bundan önce akıl hastası olmuş kişilere de, tabiî 
ne denilecek; yani bu yolda bütün varlığını kaybet
miş ve akıl hastası olmuş, kalp krizi geçirerek ölmüş 
vatandaşlarımızın da sıhhatlerinde ve canlarında 
yapmış olduğu kayıpları da bir tarafa bırakırsak, bir 
daha da bu vatandaşlarımızı bu duruma düşürmemek 
için ve bundan sonra bu duruma vatandaşları düşüren 
kişilere de anında sorumluluk meydana getirecek dav
ranışları da artık bundan sonra benimsemek gerek
tiğine inanarak, önergeye bu noktada karşı çıktığımı 
belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Efendim, müsaade ederseniz Hü
kümet bu konuda teknik bilgileri versin, ondan son
ra konuşalım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Buyurun Sayın 
Kumcuoğlu. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU - Sayın Başkan, 35 sayılı 
Kanun Kuvvetinde Kararname kapsamına giren ban
kerlere, tasarruf maksadı ile para yatırmış ve bilahara 
bu paralarını geriye alma imkânından yoksun kalmış 
tasarruf sahiplerinin uğramış oldukları bu sıkıntıyı 
belli bir ölçüde gidermek maksadı ile Hükümetçe 
hazırlanan bu tasarı, enine boyuna yüksek huzurla
rınızda tartışılıyor. 

Tartışmaya esas teşkil edilen metnin en ilginç, en 
önemli noktalarından birisi olan, tediye edilecek mik
tarın saptanmasında Hükümet, uzun günler ve hat
ta haftalar, birçok göstergeyi göz önünde tutmak 
suretiyle, derinlemesine müzakereler yapmış ve neti
cede bir sonuca ulaşmıştır. Bu rakam tespit edilirken, 
Türk ekonomisinin içinde bulunduğu konjonktür, 
Türk bütçe sistematiğinin geçmiş yıldaki ve 1983'ün 
ilk dört ayındaki performansı ve 1983'ün müteakip 
kısmındaki muhtemel performansı, bu şekilde yatır
dıkları paraları geri alamamak suretiyle mağdur du
ruma düşmüş vatandaşlarının mağduriyet ölçüleri, 
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ortaya konacak rakamın kendilerine yapacağı katkı
nın boyutları ince ince değerlendirilmiş ve bu sonu
ca varılmıştır. Bu sonucun teknik ifadesi, tedavi eğ
risinde; yani bu şekilde para ödemek suretiyle pa
ralarını geri alamamış vatandaşların mağduriyetin
den kaynaklanan ıstırabın giderilmesinde marjinal 
faydanın optimal seviyede tutulduğu noktanın bu 
olduğu inancından hareket edilmiştir. Yani, tedavi 
eğrisi böyle gitmiş ve yukarıdaki açı değişikliğinde 
azamî optimal noktayı yakaladığı yer bu rakam ola
rak tespit edilmiş ve bu rakam benimsenmiştir. 

Sayın Başkan, Hükümet, biraz önce izah ettiğim 
gibi, bü rakamın tespit edilmesinde, inceden inceye 
teknik düzeyde ve Hükümet seviyesinde politik an
lamda uzun müzakereler yapmış ve belli bir sonu
ca ulaşmış olduğu için, bizi yüksek huzurlarınıza 
Hükümet Temsilcisi olarak gönderirken, bu rakamın 
ne artırılması, ne de indirilmesi yolundaki görüş ve 
öneriler karşısında olumsuz tavır almamız direktifi 
verilmiştir. O bakımdan, bir Hükümet Temsilcisi 
olarak, rakamın artırılması kadar, indirilmesi yönün
deki tekliflere de karşı bulunmak bizim görevimiz
dir; böyle talimat almışızdır. 

ISayın Başkan, bu vesile ile kürsüde dile getirilen 
birkaç noktaya da temas etmekte fayda görüyorum; 
çünkü burada Cumhuriyet Hükümetinin Başbaka
nına atfen belli yorumlar yapılmıştır ve kendisi şu 
anda yüksek huzurlarınızda bulunmadığı için, za
bıtlara geçmesi bakımından müsamaha gösterecek
leri inancı ile İki hususa açıklık getirmek istiyorum. 

Bunlardan birisi, Sayın Başbakan «18.5 milyar 
lira bu Devlet için büyük para değildir, telafi edilir.» 
demiştir ve bu sözünü tutmuştur, biraz önce ifade et
tiğimiz gibi veyahut da başından beri ifade ettiğimiz 
gibi, bunun faturası 21 milyar lira tutmaktadır; ora
da bir çelişki yoktur. 

Sonra, Sayın Başbakanımız «Bundan sonraki hü
kümetlere bu kambur terk edilmeyecektir.» demiş
tir; bu düzenlemeyle, bu söz de geniş ölçüde yerine 
getirilmektedir; çünkü bu müzakerelerin birinci bö
lümündeki etraflı izahatımla, bu Tasarının ilk ve tek 
amacının, belli bir miktar paranın bankerzedelere 
ödenmek suretiyle meselenin kapanması olmadığım, 
asıl borçluların mal varlıklarının konsolide edilmek 
suretiyle alacaklılarım mağduriyetinin giderilmesinin; 
ikinci ve belki de daha önemli amaç olduğunu ve bu 
Tasarının bu amacı gerçekleştirdiği istikamette de 
çok önemli faktörler, düzenlemeler getirdiğini izah 
etmiştim. 
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Bu bakımdan Hükümetin bu konuda kamuoyu 
nezdinde yapmış olduğu açıklamalar da çok büyük 
ölçüde kanaatim odur ki, karşılanmaktadır. 

Şimdi, Sayın Genc'in noktayı nazarını da dik
katle dinledim. Konu aynı değildir. Kıymetli za
manlarınızı israf etmemek için o konunun detayına 
girmek istemiyorum; ama her zaman için arzu edil
diği takdirde bu nihaî karar merciinde, bu kutsal 
çatının altında o meseleler de tartışılır. Sayın Genç 
belli boyutları 'ile «Seçim ekonomisi, seçime yaklaşır
ken belli tavırlar içinde olunan;..» şeklinde siyasî 
nitelikli bir konuşma yaptığı için, ben kendimi, ken
dilerinin konuşmasına cevap verecek görevde göre
miyorum. 

Yalnız bu konudaki noktayı nazarını Hükümete 
ileteceğim. Tahmin ediyorum siyasî düzeyde bir ta
vır alma tercihinde bulunurlar. Benim maruzatım 
bundan ibaret. Bu önergeye ve bundan sonraki bu 
mahiyetteki önergelere söz konusu gerekçeler mu
vacehesinde katılmama imkân olmadığını arz ede
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu-

oğlu. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 

MALI İŞLER KOMÎSYÖNU BAŞKANI HİL
Mİ SABONCU — Sayın Başkan, çok değerli üye
ler; 

Halkikaten daha önceleri değişik vesilelerle bütün 
üyelerimizin yaptığı ekonomi politikası veya bu ko
nuda finansal kuruluşlarla ilgili konularda yaptığı 
görüşmelerde konu yer almıştır ve son derece önem
li bir nitelik taşımaktadır. Gerek Hükümet temsil
cileri Komisyonumuzda görüşülürken, gerekse Ko
misyonumuzun çok sayın üyeleri hakikaten konunun 
üzerime büyük bir vukufiyet ve son derece büyük so
rumluluk duygusu içerisinde eğilmişlerdir^ 

Gönül ister ki haklılık haksızlık, kim haklı, o 
haklı, bü haklı, beriki haksız şeklindeki tartışmalara 
girmeden; mademki böyle bir ekonomik sorun, eko
nomik felaket doğmuştur gerçekten, bunu Devlet 
tamaımiyle karşılasın. Ancak, Sayın temsilcinin de 
burada belirttikleri gibi, konu tamamıyla Hüküme
tin, başka bir deyişle Devletin imkânları ölçüsünde 
halledilecek konudur. 

Danışına Meclisi Malî İşler Komisyonu olarak 
biz, ölü doğmuş bir metin getirmek istemedik. Hükü
met, «Ancak bu kadarını verebiliyorum.» dedi. Bi
zim çok üzüntü duyulacak, ölçüde mağdur duruma 
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düşürülmüş veya (düşmüş, bankere para yatırmış olan 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerine son vermek ve 
bu yönden bütün problemlerini derhal halletmek dü
şüncemizde idi. Kesinlikle de bunun dışında şu çatı 
altında veya bir ıbaşka yerde bir vatandaşımızın, bir 
yöneticimizin, ibir büyüğümüzün bulunabileceğini 
zannetmiyoruz. 

Ancak, sadece bankere para yatırmış olan kişi
lerden mektup almıyoruz. Bu arada işin değişik veç
heleri de var. Hatta hatta daha «200 bin lirayı ve
receksiniz, 200 bin lirayı tasdik ediyormuşsunuz; bi
zim hububat paralarımız ne oldu?/.. Ben istihkak 
paramı alamadım, iflas etmek üzereyim, iflas de et
tim...» diyenler de var. Geçenlerde ibir banka müdü
rü mektup yazmış, bir müteahhide kredi veriyor; 
fakat müteahhit Devletten istihkak alacağını ala
madığı için iflas ediyor. 'Banka müdürünün, 
kredi karşılıksız çıktığı için tahkikatla görevine 
son veriliyor. Böyle olaylar da var. Bu olaylar da 
kulağımıza geliyor.] 

Muhakkak ki mağdur duruma düşmüş sayın va
tandaşlarımızın mağduriyetlerini engellemek en kut
sal görevimiz ve bir noktada içten gelen arzumuz-
dir. Ne var ki, Devletin imkânları ile karşılaştırmak 
gerekiyor bunu. 

İkincisi; «200 bin lira rakamının 500 bin lira ola
rak düzeltilmesi...» denilmekte, yani «200 bin lirayı aş
mamak üzere» yerine «500 bin lirayı aşmamak üzere» 
olacak. Hükümeit gene 100 bin lira, 200 bin lira, 3CG 
bin lira diyebilecek. Bu, imkân meselesidir, tamamiyle 
imkân meselesidir. 

Bir memlekette arz ettiğim gibi rekolte hâsıl ol
duktan, hububat toplandıktan sonra taban fiyatım bir 
bütçeden tamamiyle karşılama imkânı olmadığında, 
tedvin ederken şöyle bir Tasarıyı, «Hükümet ne derse 
desin ben 500 bine çıkarttım.» deme imkânımız zan
nediyorum olimasa gerek. Biz de bu mağduriyetten »on 
derece büyük üzüntü duyuyoruz. Ne var :ki, arz etti
ğim gibi «Hükümetin düşüncesi Devletin kaynaklarını 
yansıtmaktadır ve Devletin kaynakları da ek 8,5 mil
yar daha verme imkânını 'bize vermemektedir.» dedi
ler. 

«5100 bin liraya kadar neden vermediniz?...» dene
bilir. Sayın Genc'in ifade buyurdukları şekilde 800 bin 
900 bin olabilir, bir milyon lira olduğu zalman da 
rakam vereyim. Bir milyon lira olduğu zaman da 33,5 
milyar ediyor. «Niye bir milyon aldınız, neden 500 bin 
aldınız, neden 675 bin yahut 375 bin. 425 bin değil de 

200 bin lira olarak aldınız?..» Komisyonumuzun mü
zakereleri sırasında bir görüş hâsıl oldu. O da şudur; 
yaklaşık olarak, yuvarlak rakamlarla bankerlerin top
lu borçları, faiz hariç anapara borçları 46 milyar lira. 
Faiz 6 milyar lira ve toplam borç 52 milyar küsur mil
yon lira. Daha önce de arz ettiğim gibi varlıkları; na
kit varlık 834 milyon, alacakları 16,5 milyar, mal var
lığı da 18 milyar (Yaklaşık rakamlar bunlar.) toplam 
35 milyar 330 milyon lira. Arada 17 milyar fark var. 

Bu, bilirkişilerin mal varlığının tayininde kullan
dıkları takdir esaslarına göre değişecek bir rakam ola
bileceğinden yaklaşık bu rakamı Devlet karşılasın. 52 
milyarla 35 milyar arasındaki fark yaklaşık olarak 17 
milyar veya 20 milyar olabilir; bu arada ihtilaflı ala
caklar da söz konusu olmuştur, bu nedenle de 20ı mil
yar olarak doğabilir. 20 milyarlık kısmı demekki açık
ta kalıyor, bunu Devlet karşılasın, geriye kadar 35 
milyarlık kısmını tasfiye masalarının çalışmalarından 
sağlamak imkân dahilinde olacaktır. 200 bin liranın 
mesnedi budur; daha doğrusu görüşmelerde hâsıl olan 
durum budur. 

Hükümetin düşüncesi veya Devletin imkânları bu. 
Saym temsilcinin ifade ettikleri şekilde Hükümet, Sa
yın Başbakanın da demeçlerine dayalı olarak zanne
diyorum teknik ve politik hizmete yakışır bir müza
kereden sonra 200 bin lira olarak verebileceği ra
kamı tespit etmiş. Bunun ötesine gitmek olmayacak bir 
rakamın tespiti bakılmadandı. Diğeri de, Komisyonu
muz çoğunlukla bu kararı 200 bin lira olarak almış 
ve 500 bin liralık önergeyi, 4Ö0 bin liralık önergeyi, 
300 bin liralık önergeyi reddetmiştir. Daha aşağıdaki 
önergeleri de reddetmiştir. 

Komisyon adına konuşmakla yükümlü olan ben
deniz veya Komisyonum şu anda kararına muhalif bir 
durum içerisine giremeyecektir. 

İkincisi; bu arada şunu arz etmek istiyorum. Bu 
Hızlandırma Kanun Tasarısıdır. Raporu yazılmak üze
re olan ve kısa zaman sonra huzurunuza gelecek olan 
kanun hükmünde kararnameler esastır. Kanun hük
münde kararnameler yüzünden veya sebebiyle vücu
da gelmiş tasfiye kurullarının ve ilgili organların en 
etkili şekilde kontrolü, en iyi şekilde kanalize edil
mesi ve görevlilere, en etkili şekilde bu görevde olan
ların; tasfiye kurallarındaki görevlilerin, mahkemeler-
deki görevlilerin, bilirkişilerin, müdahil sıfatıyla giren 
diğer kuruluşların, icra memurlarının ve tüm diğer 
yetkililerin Devletin veya Hükümetin Devlet adına ver-
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diği sözün sorumluluğuna yakışır bir görev anlayışı 
içerisinde olmaları ile mesele çözümlenecektir. Bunlar 
tamamiyle tali planda olan ödemelerdir. 

O bakımdan, müsaade ederseniz Hükümetin gö
rüşleri ile Komisyonumuzun bu sekilide sonuca var
dıklarını arz etmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederilm Sayın Sabuncu. 
(Değerli üyeler, bu iki önergeye Sayın Komisyon 

ve Sayın Hükümet kaıtılmıyor. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Değerli üyeler; diğer üç önerge sahipleri, Sayın. 
Yarkın, Sayın Vardal, Sayın Bilge, Sayın Ertem, Sa
yın Karahasanoğlu ve Sayın Fırat'tır, önergeleri de 
200 bin rakamının 400 bine çıkarılması ile ilgilidir. 

önerge sahiplerimden söz isteyen sayın üye?.. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 

Önergemizle 6 ncı maddede yer alan 200 bin lira
nın 40*0 bin liraya kadar olan kısımlarının ödenmesi 
sökünde değiştirilmesini istemiştik. Neden 4C0 bin li
ra?.. Mühim olan budur. Eğer bu düğümü biz çözer-
sek mesele kalmaz. Neden Hükümet, 200 bin demiş?. 
Çünkü,, bir hesaip yapmış. Hükümet 200 bin lira üze
rinden hesap etmiş ve 20 milyar 560, milyon lirayı öde
yeceğini nazarı/itibare almıştır. Demek ki, bizim ele 
almamız gereken, yani hareket noktalarımızdan bir 
tanesi 21 milyar 560 milyondur. Hükümet. bunu göze 
almışltır, biz de hunu röper noktası olarak seçmeye 
mecburuz. 

Şimdi, önce şu noktaya da «değineyim; Hazineden 
ödemek söz konusu değildir. Bunun izahını tekrar ya
pacağım. 52 ımilyar borç nedir?.. Önce bunu bilmek 
lazım. 

52 milyar borcun 6 milyarı faizdir, yani tasfiye 
kararı verilinceye kadar alacaklıların biriken faiz tu
tarıdır. Bu zaten dışlanmıştır, 46 milyar olarak ön
görülüyor, bu hariç tutulmuştur. Geriye kalan 5 mil
yarı nedir?.. 5 milyar bankerlerin birbirlerine olan 
para vermelerinden mütevellit kaynaklanan borçtur. 
Bir (A) bankeri vatandaştan aldığı 1 milyonu (B) 
bankerine vermiştir, yani vatandaşa 1 milyon borcu 
var, (B) bankerinden 1 milyon alacağı var, sıfırlan
mış. (B) bankeri (A) bankerine 1 milyar borçlu ol
muş, aldığı parayı (C) bankerine vermiş 1 milyar 
alacaklı olmuş, o da sıfırlanmış. (C) bankeri 1 milj 

yar almış, 1 milyar borçlu gözüküyor. Bu borç as
lında nazarı itibara alınmaması gerekir. Nitekim, Sa
yın Hükümet perşembe günkü birleşimde bunu izah 
ederlerken, «Bankerlerin birbirlerine olan borcu bu 
Kanun kapsamı içerisinde nazarı itibara alınmamış
tır» demişlerdir, bu zabıtlara geçmiştir ve böyledir 
de, doğrudur; O halde bunu da çıkarırsak kalır 41 
milyar. 

Gelelim 6 milyara; bu 6 milyar bankerlerin borç
larıdır, ama bu borç bankalara ve resmî dairelere 
borçtur. Bu da izah edilmiştir. Sayın Hükümet de
mişlerdir ki, «Bu da kapsam dışı tutulmuştur» O za
man geriye kalan 35 milyardır. Mal varlıkları da 35 
milyardır. 

Şimdi henüz daha 30 banker bulunamamıştır. 
Bunların mal varlıkları olur, olmaz, o ayn konu
dur. Bunlar ileride bir fonda toplanacaktır. Fonun 
içine ne girecektir?.. Bir de onu bilelim. Fona, ban
kerin borçlu olduğu anapara girecektir. Fona, ban
kerin tasfiye tarihine kadar olan borçlu olduğu faiz
ler girecektir. Fona, bankerin ödeme yapılıp da va
tandaşa ödemenin bitiş tarihine kadar olan kısmı için 
yüzde 2 temerrüt faizleri girecektir. O halde 50 mil
yon borcu olan bir banker bu borcunu tam ödeye-
cekse, buna ödeme kudreti varsa, bunu 70 - 80 mil
yon lira olarak ödemiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O halde bu geçen sürede ödeme imkânı olan ban

kerlerin ödeyeceği miktar anapara borcundan fazla
dır fona. Bu noktayı da unutmamak lazımdır. 

Şimdi, gelelim çözüm noktasına; Hükümetin ön
gördüğü rakam 20 milyar 560 milyondur. Daha doğ
rusu bize gelen tasarıdaki durum budur. Bunun içi
ne neler dahildir?.. Bunun içine tasarıda yer alan 
faizler dahil değildir. Faiz dahil değildir, ama tasa
rıda yer almıştır, tamam. Peki ne dahildir?.. Ban
kerlerin birbirlerine olan borcu dahildir, bankerlerin 
resmî daireye ve bankalara olan borcu dahildir, yani 
bankerlere göz kırpan bankalara olan borç da bu
nun içindedir. Bunu kapsam dışı tutmak gerekir mi? 
Gerekir ki, Hükümet bunu da beyan etmiştir. Bu tak
dirde biz bu varsayımla, hesap tarzıyla 400 bin lira
yı esas alırsak, istifade edenlerin sayısı 123 bin kişi 
olacaktır, aşağı yukarı 26 - 27 bin kişi daha bundan 
istifade etmiş olacaktır. Tutarı 23,7 milyar oluyor, 
ama bankerlerin birbirlerine olan borcu dahil, ban
kerlerin bankalara olan, resmî dairelere olan borcu 
dahil. Bundan arındırırsak 20 milyar 100 milyon edi-
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yor, yani Hükümetin öngördüğü rakamın 460 müyon 
da altında kalıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de o günün şartlarını düşünün, 1980 yılını 

düşünün; enflasyon yüzde 108'dir. Vatandaş, işçi, 
memur, işçi emeklisi geçinemiyor, emekli oluyor al
dığı emekli ikramiyesi ne kadar, eğer üst derece yö
neticisi değilse 200 ile 400 bin lira arasında, götü
rüyor bankere yatırıyor. O halde büyük sorun olan 
kısım bu şekliyle hallolmuş olacaktır. Sonra biz ne 
diyoruz?.. 200 bin yerine 400 bin yazmakla 400 bin 
ödeyeceksin mecburiyeti de yoktur. 400 bin liraya 
kadar, eğer bizim hesabımız ki, burada söylüyorum 
bu hesap doğrudur, bu hesaba göre 20 milyar 560 
milyonu göze almışsa, 400 bin liraya kadar olan öde
meyi rahatlıkla yapabilecektir ki, kadar rakamı za
ten durumu fleksibl bir hale getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu yarayı burada kapayalım. Yardımlarınızı rica 

ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
TÜLAY ÖNEY — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 

Sayın Fırat'ın konuşmasından sonra önergenin 
lehinde söz almak ihtiyacını duydum. Aslında ben 
bu maddenin bu fıkrasıyla ilgili olarak Sayın Baş
kanlığa bir önerge takdim etmiştim.. Verdiğim öner
gemde 200 bin lirayı sabit tutuyordum. Yalnız bu 
200 bin liranın vatandaşa nasıl geri döneceğini bir 
programa bağlamıştım. Çünkü verilen bütün açık
lamalarla zannediyorum ki, Hükümetin gücü ancak 
200 bin liranın malî yükü olan 20 - 21 milyarı kar
şılamaya elverişlidir; onun için Ibunun üzerinde te
laffuz edilecek herhangi bir rakam, gerçekten Sa
yın Saibuncu'nun belirttikleri gibi Tasarının ölü doğ
masına yol açacaktır; onun için bütçe imkânlarını 
fazla zorlayarak bir yere getirmenin anlamlı olma
yacağını düşünüyorum. Yalnızca yapmak istediğim 
(verdiğim önergeyle) bir yıl içinde bunun vatandaşın 
eline geçeceğini sağlayıcı bir sistem getirmekti. Oy
sa şimdi Sayın Fırat burada hesaba dönük bir ko
nuşma yaptılar. Sayın Fırat'ın verdikleri hesaba şah
sen benim aklım yattı. O nedenle önergenin le
hinde söz alıyorum. 

Bundan önceki önergeyle ilgili olarak gerek Sayın 
Hükümet gerelk Sayın Komisyon artırma yönünde 
verilmiş olan önergelerin hiçbirisine katılmayacak
larını karar altına aldıklarını belirttiler; çünkü bu 
20 milyar liralık yükün daha fazla artmasının büt
çe imkânlarını zorlayacağını ve bunun gerçekçi ol
mayan bir kanun çıkartmaktan öte bir fayda sağ
lamayacağını belirttiler. Bu ana kadar o nedenle 200 
bin liranın artırılmasına ben de kişisel olarak karşıy
dım; ancak şimdi Sayın Hükümetten ve Komisyon
dan net olarak öğrenmek ihtiyacındayız Sayın Baş
kan; çünkü benim durumumda olan ve oy verme
de güçlük çeken pek çok arkadaşımız vardır zan
nediyorum bu Genel Kurulda; net olarak bu hesa
bı lütfedip versinler. Sayın Fırat'ın hesabı doğru 
mudur? Yani 400 bin liraya çıktığı takdirde de bu 
ödenecek meblağın yine bütçeye getireceği yük 21 
milyar lira civarında mıdır veya bunu halletme, yani 
21 milyarda tutma imkânımız var mıdır?... Eğer 
varsa o takdirde ben de bu önergenin lehinde oldu
ğumu burada ifade etmek isterim. Hükümetten bu 
konuda net bir hesap istirham ediyoruz Sayın Baş
kan. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Kumcuoğlu, evvelk zatıâliniz cevap vere

ceksiniz zannediyorum; buyurunuz efendim. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 
Sayın Fırat'ın noktaî nazarını dikkatle dinledim; 

fakat üzülerek ifade etmek durumundayım ki, Tasa
rının maliyetiyle ilgili olarak hesapları tamamen yan
lıştır, maalesef yukarıdan aşağıya yanlıştır. Bu ko
nuda ayrıntılı bilgi vermeye gerek görmüyorum ve 
meseleyi kısa bir şekilde izah edeceğim. 

Biz diyoruz ki, bir kişinin bir bankerden ala
caklarının 200 bin lirasına kadar olan kısmı devlet
çe ödenir. Kime?... IBankerzedeye ve burada diyo
ruz ki, bir kişinin bir bankerden olan alacağını tek 
alacak olarak, eğer müteaddit işlemler var olsa da
hi tek işlem olarak nazarı itibare alırız diyoruz. 

Şimdi verdiğimiz rakamlarda 256 banker vardır. 
Bu bankerlerden 128'inin borç verici, 128'inin 
borç alıcı durumda olduğunu düşünelim. Bundan da
ha başka bir şey düşünmemiz mümkün değils Azamî 
bunların yarısı parayı ne yapacaklarını bilemeyen tip
ler, yarısı da parayı ne yapacaklarını bilen insan
lar olsun. Bu 128 kişi diğer 128 kişiye para yatır
mış okun. Bir bankerin bir bankere birden ziyade 
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yapmış olduğu işlemler tek işlem sayılacağına göre, 
128 işlem 200 bin liradan 256 milyon lira para eder. 
Yani yukarıdan aşağıya matematikle /bunun ilgisi 
yoktur. Kaldı ki, bu Tasarı daha başlangıçta hesap
lanırken, kesinlikle bankerin bankerden alacağı bu 
Kanun kapsamında değildir dedim. Binaenaleyh, ban
kerin bankerden alacağı, bankerin bankere olan bor
cu bu Tasarının kapsamında değilse, bu Tasarının 
ekinde verilen maliyetler de bu hesaplamalarda na
zarı itibare alınmamıştır. 

Nazarı itibare alınan hesaplar; (Sayın öney'i 
de tatmin etmek için söyleyeyim) alacaklı listelerin
den yapılan dökümler ve bu dökümlerin karşısın
daki rakamların üst üste konulmasıyla elde edilen 
rakamlardır Sayın Başkan. Bunların başka bir izah 
tarzı yoktur, bunun bir başka hesaplanma teşkili 
yoktur; çünkü bu rakamlar teker teker, şahıs ba
zında evvela listelere geçirilmiş, listelerin karşısın
daki anaparalar teker teker hesap makinelerine ve
rilmiş, üst üste konmuş, ondan sonra bu netice çık
mıştır. Bu hesaplamada bankerlerin bankerlerden 
alacakları veyahut da kamunun alacakları veyahut 
da bunlara herhangi ibir şekilde para vermiş veyahut 
da bunları bu işe teşvik etmiş olan bankaların bu
nunla ilişkisi kesinlikle söz konusu değildir. Zaten 
öyle meblağlar varsa, biraz önce de ifade ettim, on
lar 100 milyonlarla, milyarlarla ifade edilecek ra
kamlardır, bunun için de nazarı itibare alınmamıştır, 
Alınsa bile biraz önce söylediğim şekilde, bunlar 
biraz önce telaffuz ettiğim rakamın üstüne çıkmaz. 
Yukarıdan aşağıya hesaplama hatası vardır. Hükü
met bu konunun özellikle tavzihini gerekli görmek
tedir, zabıtların aydınlanması bakımından. O bakım
dan Sayın Fırat da Sayın öney de tatmin olabilir
ler; rakamlar tasarruf sahiplerinin, münhasıran ve 
rhüstakilen 154 bin tasarruf sahibinin bankerlerden 
olan alacağıdır. Bunun dışında bu hesaplamada hiç
bir şekilde bir hesaplama söz konusu değildir; tav
zih edilmesinde gerek vardır, bu şekilde anlaşılma
sında gerek vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu-

oğlu. 
Sayın Sabuncu, tekrar ihtiyaç duyuyor musu

nuz?,. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Hayır Sayın Başkanım, Hükümetin 
bu açıklamalarından sonra ihtiyaç yok. Biz indi veya 
keyfî rakamlara dayanmıyoruz. Hükümetin verdiği 
bilgileri resmî rakam oyarak görüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAYATİ GÜRTAN — Bir soru sorabilir mi

yim Sayın Başkan?... 
(BAŞKAN — Hayır efendim, önergeler üzerin

de soru sordurmuyoruz. 
Değerli üyeler, bu önergelere Sayın Komisyon 

ve Sayın Hükümet- katılmıyor. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergelerin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Üç önerge de, ISayın Kırcalı'nın, Sayın Demirel'in 
ve Sayın Başbuğ'un önergeleri, 200; bin rakamının 
300 bine çıkarılması ile ilgilidir. 

Kim açıklama yapacak efendim?... 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ben açıkla

ma yapacağım efendim, Sayın Başbuğ da lehinde 
konuşacaklar,ı 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Hükümetin ve Komisyonun oldukça İsrarlı ol

duğunu gördüğümüz kararı karşısında bir konuyu 
savunmak oldukça zor; ama zannettiğim kadarıyla 
biz haklı bir taleple geliyoruz, taşkın bir taleple gel
miyoruz. 

Aslında Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiye
lerinin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı
nın üzerinde ayrıntılara kadar inen konuşmalar so
nunda, fikri esas olarak kabul edip maddelere geçil
mesine karar vermiş olmanızla, Ulusu Hükümetinin 
düzenlemiş bulunduğu bu Tasarının isabeti Meclisi
mizce de kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar görüşülüp kabul edilen beş mad
de üzerindeki görüşmeler de fikrin ve hazırlanan Ta
sarının doğruluğunu ortaya koymuştur. Gerçekten 
Hükümetimizin ve Danışma Meclisimizin bu karar
ları bir hakikatin görülmesini ve uğranılmış bir hak
sızlığın giderilmesi arzusunun sonucu idi. Bu ger
çek ne idi?... Uğranılan haksızlık ne idi?... önce bu
nu ortaya koymak lazım, isabetli karara varabilmek 
için... 

24 Ocak 19*80 kararlarına kadar, özellikle 1976 
yılından sonra enflasyon korkunç bir hızla artıyor, 
vatandaşın ve özellikle belli gelirli kişilerin ellerinde

k i para bunu karşılayamıyor ve mevcut para eriyip 
gidiyordu.: 1977 iile 1979 yılı sonları arasında, ki iki 
yıllık artışın, Ankara şehri itibariyle, tüketici fiyat 
endekslerine göre, % 232,5 olduğuna, yani yıllık ar
tışın % 116'nın üstünde olduğuna dair elimde Baş-
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bakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının 
21 Aralık V980 tarihli ve KYT/906397 sayılı yazı 
mevcuttur. Bunun gibi % llO'un üstünde artışları 
simgeleyen yazılar var. Ayrıca İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığının aylık fiyat endeksleri bültenleri de (bu
gün mevcut bulunuyor. Mesela Ekim 1980 bülteni, 
Ekim 1979 ila aradaki farkın Ankara için 110,9 ol
duğunu gösteriyor. Halen bu rakamlar, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün rakamları ve yayını olarak elimde 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1977 yılında bankalar 1 Ekim 1974 
tarihli karara göre tasarruf mevduatına vadesiz 
% 3, vadeli % 9 faiz veriyorlardı.: Bakınız banker
lik olayı nereden doğmuştur arkadaşlar, bu çok en
teresandır. Bu, şu bakımdan enteresandır; biraz evvel 
Sayın Genc'in de söylediği bir söz var. «Ziraatçı kre
di alamıyor, taban fiyatları karşılanamıyor; ama niye 
bu bankerlere kaptırılmış olan paralar, nasıl, niçin 
bütçeden karşılanabiliyor?» sözünün cevabı bu. Bi
rinde ciddî bir ihmal var, birinde imkânsızlık var. 
İhmali sonunda bir kişi yakınmış bulunuyor, diğe
rinde ise imkânsızlık sebebiyle ona birtakım isteni
lenler götürülemiyor. Demek ki, % 116 olan enf
lasyon karşısında bankaların verebildiği mevduat 
vadeli ise % 9, vadesizse % 3'tü, demek ki vatan
daş % 100 olarak, vadeli ise ]% 9'u düşersek, za
rar ediyor. ıBu durumda halkın parası eriyordu. Hele 
memurunki ihiç yetmiyordu. Aslında memur maaşla
rı artışa göre ayarlanmamış bulunuyor, elindeki de 
dediğimiz gibi dayanmaz hale geliyordu. 

Mesela para dergisinin Aralık 1980 sayısında 
Doktor Orhan Altan şunu söylüyordu; bu dergi elim
dedir. 

«Tasarruf mevduatı faizleri bildiğiniz gibi 1 Tem
muz 1980 tarihinden önce enflasyon oranının çok 
altında idi. Bu, Türkiye ide tasarruf şevkini kırdı. 
Tasarruf bu dönemde bir anlamda bunları kullanan
lara servet transferi, yani tasarrufu kullnanlara, ta
sarruf edenlerin paralarını alıp da kullananlara âde
ta servet transferi gibiydi; çünkü o kişiler, '% llO'un 
üzerinde faizle vermiş oldukları tasarrufu % 90. kar
şılığında halkın elinden alıyordu.» 

Benim çocuğumun altı altın alabilecek olan pa
rası dokuz yıl sonra 3,5 altın alabilecek paraya düş
müştü. Bu, bizim, barikadalki paraya, bütün üzerine 
koyduğumuz paraya rağmen böyle idi, Bu, tabia
tıyla dayanılır bir istirap değildi. 

İşte bankalar, faizi artırmıyor, diğer taraftan 
enflasyon elde avuçta hiçbir şey bırakmıyordu. Dar 
gelirli ne yapacağını şaşırmış vaziyette bulunuyor
du. iBurada tedbiri bulacak, sağlam yolu gösterecek 
Devletti; bu yapılmadı.] Bu çaresizlik banker dedi
ğimiz, aslında hem 1933 tarihli 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme İşleri Kanununa ve hem de 1958 tarihli 
ve 7129 sayılı Bankalar Kanununa göre Devletçe 
murakabe edilmeleri ve mevduat toplamamaları ge
reken kişiler yükselen faizlerie para toplamaya ve 
para dağıtmaya başladılar; Devlet buna ses çıkart
madı. 

Halk böylece göz yumularak mevduata teşvik edil
miş ve harcamalardan alıkonulmuştur. Burası çok 
önemlidir sayın üyeler; halk böylece göz yumularak 
mevduata teşvik edilmiş ve harcamalardan alıkon-
muş ve enflasyon oranlarının düşürülmesi ve aşağı 
çekillmesi ancak böylece mümkün olmuştur, halkın 
paralarını oraya yatırması suretiyle mümkün olmuş
tur. Bütün bunlarda halkın ciddî bir kusuru yoktur. 

Bugün elde, resmen kabul edilen ve alacaklılığı 
açıkça belirlenmiş bulunan 154 bin kiji vardır. Bun
lar sekiz ilimize, ücretlilerin en çok bulunduğu An
kara, İzmir, Adana, Kocaeli gibi illerimize dağılmış 
bulunan kişilerdir. 154 bin kişinin bir konuda yanıl
ması, tamahkârlığı kabul edilemez arkadaşlar. Bura
da onları yanıltan ve onları buna zorlayan bir duru
mun olduğunu kabul etmek zorunludur. Devletin 
kusuru ülkece bölüşülür, bu Devletin sorumluluğu 
kuralının bir sonucudur. İşte bugün isabetle de alı
nan Kanun bunu sağlamak için düzenlenmişitir; fa
kat rakaim olarak «200 bin» denmiştir. Şimdi artık 
konunun can damarına geliyorum. 200 bin Türk li
rası ile 95 200 alacaklı karşılanmaktadır ve 20 mil
yar ödenecektir. Halbuki bu rakam eğer 300 bine çı
karılırsa, 200 bin rakamı 300 bine çıkarılırsa, bu ra
kama 24 150 kişi dalha ilave edilecek ve bu fark 
karşılığı olarak da 4 milyar liralık bir rakam ortaya 
çıkacaktır. Geçen seferki Sayın Hükümetimizin ver
miş olduğu açıklamalara dayanarak bu bilgiyi veri
yorum. Demek ki, 4 milyarlık bir rakam ortaya çı
kacaktır ve verilen bu rakamlar nasıl hesaplanırsa 
hesaplansın değişikliği haklı kılacaktır. Böylece faz
la para sayılmayacak olan, bir kişinin vermiş olduğu 
rakaim olarak, niye sen milyonlarını götürdün ver
din, niye sen şu kadar parayı kâr gayesi ile verdin 
denmeyecek olan bir miktar olan 300 bin lira mevzu-
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bahis. 30(0 bin liradan sonrası beni biraz rahatsız 
ediyor; fakat 300 bin liraya kadar o tarihte de büyük 
bir rakam değildi. Böylece fazla para sayılmayacak 
olan 300 bin lirasına karşılık, borç verebilen vatan
daşlar kitlesinin % 80'inden fazlası, yani 120 bin kişi 
alacağını almış, halen 95 bin kişi olduğuna göre bu
nun üzerine 24 bin kişi ilave edilirse, demek ki 120 
bin vatandaşımız parasını almış olacak ve böylece de 
geri kalan 34 bin kişi de bu 300'er bin liralardan fay
dalanmak suretiyle tatmin edilmiş bulunacaktır. 

Benim kanıma göre bu durum aynı zamanda ül
kede enflasyon da yaratacak bir durum değildir; çün
kü bu kişiler ancak ihtiyaçları için bu paraları kul
lanacaklar ve belki de ellerinde tutacak, bir garanti 
olarak saklayacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım; bu öneride bu teklifi, bu mik
tarı önerirken bir öptimal faydayı düşündüm. Yani 
Devletin gideri ile sağlayabileceği en büyük fayda 
hangisi ise onu bulmaya çalıştım. O sebeple 300 bin 
rakamının tensip edilmesini, arkadaşların uygun gör
mesini canı gönülden arzu ediyorum. Bu son derece 
tatmin edici, hem Hükümet bakımından, hem Dev
let bakımından, hem kişiler bakımından tatmin edici 
olacaktır. 

Bu nedenlerle sayın arkadaşlarımdan; 4C;0 bini, 
5öQ bini talep edenler aramızda büyük çoğunluk ol
duktan sonra, bu 300 bin teklifine katılacaklarını 
umuyorum. Katılmanın büyük yararlar sağlayacağına 
inanıyorum. Saygılar sunarım. Hükümetin ve Ko
misyonun da bu teklifte karar kılmasını saygı ile arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Lehte söz istiyorum. 
'KÂZIM ÖZTÜRK. — Lehte söz istiyorum. 
NECİP «BİLGE — Söz istiyorum Sayın Başka

nım. • 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcah. 
Lehte üç sayın üye söz istediler. Arz edeyim; ev

vela Sayın Başbuğ işaret ettikleri için Sayın Başbuğ'a 
söz veriyorum; diğer üyelerden; Sayın Öztürk ve Sa
yın Bilge'den özür dilerim. 

'Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Ödeme tavanını 300 'bine çıkarırken çeşitli alterna

tifler üzerinde durdum v e Hazineye en az zarar ge
tiren, fakat bankerzedeye de en fazla imkân sağla
yan hareket tarzı olarak 300 'bin liralık tavanı tespit 
ettim. Bu 'bakımdan 'bu teklifi huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. 
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Evvela neticesini arz edeyim. Ödeme tavanı 200 
bin olursa 'bundan, tam Ödemeden faydalanacak 
bankerzede miktarı % 60 olmakta; fakat ödeme ta
vanını 300 (bine çıkarırsak tam ödemeden faydala
nacak 'bankerzede sayısı % 90'a çıkmaktadır. 'Bir has
talığın % 60 tedavisi tedavi değildir; ama % 90 te
davisi tedavi sayılır. Kaldı ki, geri kalan % 10'da 
yatırdıkları paranın 300 binini, yani tur kısmını al
mış olacaklardır. Şimdi 'vardığım bu neticeyi, yakla
şık, sıfırlı rakamlarla kısaca arz edeyim. 

95 bin bankerzedeye 200 bin lira üzerinden ve 
bankerzedelerin tamamına 200 bin tavanı üzerinden 
ödeme yapıldığı takdirde 'bu ödeme miktarı 22 mil
yar tutmaktadır. Bu miktarın 14 milyarı 'banker var
lıkları ile karşılanabilecektir. 14 milyarı tespit eder
ken banker 'varlıklarının 'borçlarına nispeti 2/3'tür, 
oradan hareket ediyorum. 'Kısmî ödemede de bunun 
2/3'ü 'banker varlıklarıyla karşılanmış olacaktır. Ge
riye sekiz milyar kalıyor. Bugün banker varlıkların
dan nakit olan bir kısmı bankalardadır ve faiz yü
rümektedir. Zamanla tasfiyeye uğrayacak, satılacak 
gayrimenkulfler de bankaya yatırılacak ve gene kabul 
edilmiş olan Kararnameye göre onlara da faiz yü
rütülecektir. 36 milyarlık banker varlığının yarısı de
mek olan 18 milyarın bir sene bankalarda bekletil
diğini kabul edersek, bugünkü geçer yüzde faiz nis
petine g:öre altı milyar faiz 'getirecektir, ki bunu da 
düşersek Hazinenin karşılayacağı miktar azamî iki 
milyar olacaktır. 'Bu toleranslıdır; ilave faizlerle, çe
şitli fonlarla iki milyarın daha da aşağı düşmesi müm
kündür. 

Şayet ödemeleri 300 bin tavanına çıkarırsak, o 
takdirde 'ödenmesi ıgereken miktar, 27 milyar. Üçte 
iki banker varlığı ile karşılanılacak miktar, 18 milyar 
düşülürse igeriye kalacak dokuz milyar. Altı milyar 
faizle karşıllanacak biraz evvel yaptığım hesaba gö
re. Şu 'halde Hazinenin ödeyeceği miktar, yahut Mer
kez Bankasının yükleneceği miktar üç milyara in
mektedir. 

Eğer hazine iki milyar yerine üç milyarı tekeffül 
ettiği takdirde hastalığın tedavisini % 60*tan % 90'a 
çıkarıyorsa bunu kabullenmek zorundayız. Kaldı ki, 
yukarıda da arz ettiğim gibi çeşitli bankerlere olan 
alacaklar hesaba katıldığı takdirde ve gene çeşitli fon
lardan ilave gelirler düşünüldüğüne göre, Hazinenin 
ödeyeceği miktar sıfıra çok yaklaşacak hatta pozitif 
netice de verebilecektir. 

Nitekim, bundan sonraki maddede geleceğiz, Büt
çe konusu üzerindeki ifadeler kullanılırken; borçlar 
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da alacaklar da, yani bu hesabın pozitif netice verme 
ihtimali de hesaba katılmış ve «bütçeye gelir kayde
dileceği» dercedilmiştir. 

Bu 'bakımdan; ben, 'hastalığa % 90 tedavi getiren 
«300 'bin» tavanının kabul edilmesinin daha uygun 
olacağını arz ediyor, en doğru Ihal tarzı olacağını 
tekrar ediyor, takdir ve tasviplerinize arz ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Komisyonla Sayın Hükümetin görüşlerini 

rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 

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

Sayın Kırcalı'nın, problemin tamamını Hüküme
te fatura eden konuşmasını dinledik. Yalnız, bura
da Tasarının isa'bötine işaret ettiler daha sonra da 
«300 bin liralık» önergelerini verdiler. 

Sayın Başbuğ da lehte konuşurken «% 90 ora
nına çıktığını» söyledi; aslında % 90 değil: 50 bin 
liraya kadar % 2.8; 99 'bin (liraya kadar % 20.6; 100' 
bin ila 200 bin arası % 40.1; 200 bin ila 300 bin 
arası % 116.1; dolayısıyla toplam % 78 yapıyor. Bi
rincisi bu. 

'İkincisi; Sayın Kırcalı'nın da konuşmalarında yer 
aldığı üzere tabiî ki, bazı ihmaller kasta dayanma
mak kaydıyla söz konusu olmuş olabilir. Bunları da-
Iha önce de arz ettiğim gibi bu 'Meclis mikrofonun
dan uzun uzadıya ifade ettik. Ancak burada bu dü
şüncelerden hareketle Hükümet diyor ki, «Ben bu 
vatandaşlara 200 bin lira veriyorum. Kusurlu (görü
lebilirim, görülmeyebilirim; ama ben mademki böyle 
bir durum vukua geldi, mademki bugünkü dönemde 
bu hâsıl oldu o zaman 'ben 200 bin lira veriyorum; 
bunu gözden çıkardım.» Biz diyoruz; «Hayır. 200 bin 
lira değil, 300 bin lira çıkar, 400 bin lira çıkar.» Hü
kümet, «Hayır benim imkânlarım bu» diyor. Biz di
yoruz ki, «Hayır. İllaki dalha fazla vereceksin.» 

Esasında arz ettiğim gibi, Komisyonumuzun ka
rarını gerekçeli olarak anlatmak durumunda olan bir 
konuşmacısı olarak arz ediyorum ve karşımıza (Lüt
fedilen demeyeceğim) imkânları ölçüsünde bahşedilen 
bir rakam gelmiş, bu rakamı illaki zorlayarak artır
ma düşüncesine gidiyoruz ve Hükümet Temsilcimiz 
de diyor ki, «Kabul edemiyoruz» Hükümetimizin 
Komisyondaki temsilcilerinin de söylediği gibi «Biz 
bunu ödeyemeyiz» diyor. Biz de illaki; nitekim Ko
misyonda önerge de verilmedi değil, verildi, belki 

biz de verdik; ama «İmkân bu» diyorlar. Biz de zor
layarak belli noktaya varmak istiyoruz, Hükümetin 
«Ödeyemeyeceğim» demesine rağmen. Ne diyece
ğiz?.. Tekrar arz ediyorum; «300 bin liraya kadar» 
diyeceğiz; gene Hükümet 200 bin lira verecek. Neti
ce bu. Niye bu zorlama içerisindeyiz; bilmiyoruz. 

Temenni ediyorum ki, Hükümet '200 bin lirayı en 
kısa zamanda ödeyebilsin. Çünkü sayın üyeler, bu 
ödenen para; 7 nci maddenin müzakeresû sırasında 
görülecek, ilk defa bir kanunla böyle bir madde ge
liyor. Hazine bunu sineye çekiyor. Ne kadar olacak?.. 
Detayına girmeyelim. Arada 17 milyar boşluk ola
cağını zannetmiyoruz. Kanaatimize göre, bankerin 
bankerden olan alacakları ve bankerlerin bir kısmı
nın, mesela (Ne kadar sayıda şimdi hatırlayamaya-
cağım) 7i8 milyon lira toplam mal varlığı bilmem ne 
kadar bankerin; ama borcu bir milyar küsur bin lira. 
Dolayısıyla arada borcu karşılığında mal varlığr 
% )10 una ulaşamayan bankerler var. Halbuki, biz 
toplam bankerlerin borçlarını aldık ele, 52 milyar de
dik; bütün bankerlerin mal varlığını ele aldık 35 mil
yar dedik. Halbuki bu 35 milyar içerisinde borcu
nun % 500 fazlasında malı olan var; tabiî ona 400' 
ünü iade edeceğiz. Bu arada, % 10'unu karşılaya
mayacak banker var. Bu durumda, onun ödeyemedi
ği miktar boşta kalacak. Netice itibariyle; bu rakam, 
daha büyük rakamlarda olacaktır. 

Tasdik buyurulan bir ödeneğe göre, geçen sene 
beş milyar lira ihalelere katılmak üzere verilmiş idi, 
kanun 'hükmünde kararnamelerin müzakereleri sıra
sında bunlara parmak basacağız. Bu beş milyar li
rayı ödenek olarak ayırdı Devlet ve satışlara katılın 
dedi. 

İki; arz ediyorum, toplam şimdiye kadar sağla
nan 11.4.1983 tarihinde 453 milyon 110 bin lira tas
fiye. Şimdi bir milyarın üstüne çıktı zannediyorum 
bu Kanun Tasarısının Komîsyonumuzdaki müzake
resi sırasında... 453 milyon lira tasfiye edilmiş; sarfe-
dilen para 26!6 milyon lira; oldukça önemli bir kül
fete (Devlet tarafından) mal oluyor. Yani 453 mil
yon liralık tasfiyeyi sağlamak için Devletin şimdiye 
kadar katlandığı para 266 milyon lira, ilave olarak 
beş milyar liralık bir ödenek ayırıyorsunuz satışlara 
girebilsin diye, diğer taraftan da 20,5 milyar liralık 
gözden çıkarılmış (Af buyurun) bir para olarak Tür
kiye tarihinde ilk defa bir rakam getiriyorsunuz ve 
diyorsunuz ki Hükümet olarak «Benim verebileceğim 
ancak bu kadar; gözden çıkarabileceğim»; 7 nci mad
de müzakereleri sırasında görülecek. 
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Bunun dışında herhangi bir zorlama; işte Sayın 
Öney'in katılmadığını ifade edip daha sonra zanne
diyorum katıldıklarını gördüğümüz hususu da bura
da... «Veremiyorum» diyor; Hükümetin bu düşünce
lerinden, bu görüşlerinden hareketle biz de diyoruz 
ki, mademiki Hükümet 200 bin liranın üstünde bir 
para ödemesinde bulunamayacak; hepimizin arzusu
dur, bu çatı altında bulunan veya Bakanlar Kurulu 
çatısı altında bulunan, diğer yerlerde bulunan bütün 
görevlilerin arzusudur ki, hepsi ödensin bitsin; 52 
milyar liraya 52 milyar lira ödensin.. Ancak, imkân
lar ölçüsünde varılabilecek nokta budur. 

O bakımdan, bu şekilde bir konuyu da burada 
açıklamak istiyorum Sayın Temsilcimizden önce. 

Sayın Genc'in açıkladıkları şekilde, bilmem X'e 
veya A'ya bilmem ne kadar yardımda bulunulmuş
tur veya reeskontta bulunulmuştur; bunlar, reeskont
lar geri dönecek; ama bu tamamıyla boşlukta kalan 
bir reeskont niteliğindedir. 

Bu bakımdan, zorlamaya gerek olmadığı kanısıy-
la Komisyonumuzun kararını tebliğ etmek zorunda
yım; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın (Başkanım, müsaa
de ederseniz tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Neyi efendim?.. 
ŞÜKR'Ü BAŞBUĞ — Sayın Komisyon Başka

nım verdikleri cevapta, «Yanlış beyan ettiğimi» söy
lediler; onun için tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 

ŞÜİKRfÜ BAŞBUĞ — Yüzdeyi ele alırken para 
bakımından bir yüzde hesabı yaptılar. Halbuki ben 
bankerzedeler sayısı bakımından yüzde verdim. 150 
bin bankerzededen 95 binime ödeme yapılırsa, bu, 
% 60 bankerzedeye ödeme demektir. Eğer 300 bin 
üzerinden ödeme yapılırsa 25 bin bankerzede daha 
devreye girer 120 bin bankerzedeye tam ödeme ya
pılır ki bu % 80 bankerzedeye ödeme demektir. Mü
teaddit bankerde de alacaklı olanları hesaba katar
sak bu ödenme miktara bankerzede sayısı bakımın
dan % 90'a tırmanır demek istedim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU IBAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Efendim, müsaade ederseniz Sa
yın Başbuğ'dan özür dilerim «Yanlış» kelimesini kul-
landıysam eğer, bağışlasınlar. 

300 bin lirayı arz ediyorum efendim. 300 bin lira
nın Ödenmesi hallinde kümülatif olarak alacak sayısı 
% 79.6, alacaklı sayısına göre Sayın Başbuğ'un ifade 
buyurdukları şekilde. Toplam alacak da rakam olarak 
'veya miktar olarak 33.2 oluyor efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kumcuoğlu, siz de Komisyonun görüşün

de misiniz?... 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Komisyonun görüşüne ka
tılıyoruz Sayın Başkanum. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu üç önergeye Sa
yın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyor. Dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. 'Kabul etmeyenler.. Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Değerli üyeler, şu ana kadar rakamla ilgili konu
yu ele alan önergeler üzerinde durduk. Bundan son
raki önergeler ödeme şekilleriyle ve bazı fıkralar ila
vesiyle ilgilidir. O itibarla ödeme şekli ile ilgili Saym 
Uyguner'in önergesi ile görüşmeye devam ediyoruz. 

Sayın Uyguner, bu maddenin görüşülmesi sırasın
da söz almışsınız, önümüzdeki listede, onun için öner
genizi yalnız okutacağım. Özür dileyerek söz vere
miyorum, Genel Kurulun aldığı karara istinaden. 

(M. Fevzi Uyguner'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN -— Önerge üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen?.. Sayın Dinçer?. 
RECAİ DİNÇİBR — Lehte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları aleyhte mi efen

dim?.. 
BEŞİR ıHAMİTOĞULLARI — Lehte efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Dinçer daha önce 

lişaret buyurdular. 
Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAÎ DİNÇİBR — Çolk muhterem Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Bankerlik konusu memleketimizin içini sızlatan 

bir konu halinde hâlâ önemini sürdürmektedir. Biz 
burada 1,5 seneden bu yana; sefalet çekmiş, açlık 
çekmiş, kötü yollara düşmüş, her tarafa borçlanmış, 
çocuğunu okuldan almış, kalp sektesinden ölmüş, in
tihar etmiş, öldürülmüş ve hastalanmaya mütemayil 
olan bir kitleyi oyalamış durmuşuzdur. Ben bugün 
çok değerli ve çok sevdiğimiz Müsteşarımız yerine 
bunun asıl suçlularının burada olmasını isterdim. An
cak biz, sadece bugün huzur ve sükûn içerisinde ban
kerlik meselesini göğüslemiş isek; sadece memur ve 
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işçi emeklileri gibi Türk efendisinin bugüne kadar 
sabırlı davranışından bugünkü huzur ortamı sürmüş 
gelmiştir. Yoksa bunların ne duruma düştüğünü vic
danlarımızda, nefsimizde çok iyi mütalaa etmemiz 
lazım gelir. 

birinci bentte açıklanan alacakların geriye kalan ke
sinleşmiş alacaklarının üç yılda üç eşit taksitte dev
letçe ödenilmesi için alacaklılara devlet tahvili veri
lir, bizatihi devlet bugünden tamamına karşı borçlu 
durumu ile karşılaşır. Devlet böyle bir niyet içerisin
de olmuş olsa idi bugün nakten ödeme veya rees
kontla ödeme durumuna girerdi. İmkânlar bakımın
dan katılamıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Sayın iKumcuoğlu, buyurun. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, yanılmıyor
sam madde ile ilgili önergelerin en aykırısı şu anda 
müzakere edilmektedir. (Burada 300 bin liraya çıkar
dığı gibi başlangıçta yapılacak ödemeyi, ikinci fıkra
sıyla da bu şekildeki alacaklarının tamamının üç yıl 
içinde alacaklılara devlet tarafından ödenmek sure
tiyle meselenin bütünüyle tasfiyesi teklif edilmekte
dir. (Benim anladığım kadarıyla Yüce Heyetinizin 
tercihi bu istikamette tecelli etmemiştir, ben öyle an
lıyorum. 

Onun dışında önergenin üçüncü maddesi de ken
di içinde büyük bir sakınca ihtiva etmektedir. Çünkü 
bunun bu üçüncü bendi «borçların ödenmesinden ar
ta kalan para borçlu bankere iade olunur» demek
tedir ki, başta bankerzedeler olmak üzere, Devlete 
ve kamuya bu denli ıstırap vermiş kimselerin bu iş
ten sıfır zararla tasfiye edilmeleri de hakikaten dik
kate şayan bir tercih olarak görülmelktedir. Ben sa
dece bu iki büyük aşırı noktasına yüksek huzurları
nızda dikkati çektikten sonra Hükümetin böyle bir 
düzenlemeye katılmasının mümkün v olmadığını, da
ha önce izah ettiğim sebeplerle aldığımız talimatın 
aykırı, istikamette olduğunu arz ederim. Katılamıyo
ruz efendim. 

İSaygılammla. 

BAŞKAN '•— Teşekkür ederim Sayın İKumcuoğlu. 
Değerli üyeler; 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

katılmıyor. 
Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Sanoğlu'nun önergesi. 
Sayın Sarıoğlu, siz önerge üzerinde görüşebilir

siniz, açıklama yapabilirsinıiz; 'buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — 'Sayın İBaşkanım, çok de

ğerli arkadaşlarım; 

Ben Sayın Fevzi Uyguner'in önergesini fevkala
de kabul ediyorum. Yalnız biliyorum ki ve kendisin
den teyidini istirham ediyorum ki biraz evvel 300 bin 
lirayı, kabul ettiğimize göre, eğer 100 bin lira olan 
teklifini 300 bin lira mesabesinde gösterebilir ise ba
şı ile sonucu ile bugün bankerzedeleri koruyan, on
ları teminat altına alan bir önerge olarak görmekte
yim. Bunun kabulünü ve 300 bin lira olarak düzeltil
mesi konusunda teyidini istirham etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Dinçer. 
Bir şey mi söyleyeceksiniz Sayın Uyguner?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Efendim bana bir 

tembihte bulundukları için cevap arz etmek istiyo
rum. 

•BAŞKAN — Buyurun. 
M. FEVZİ UYGUNER — Genel Kurulun te

mayülü belli olmuştur, ödenecek miktar 300 bin li
ra alarak kabul edilmiştir. 300 bin lira olarak öden
mesi gereken miktarı ben de kabul ediyorum. Geri 
kalan kısmı içinde bir ödeme planı teklif etmiş olu
yorum. Üç yıl içerisinde üç yıl vadeli devlet tahvili 
verilmesi suretiyle ödenmesini; zaten Hükümetin pla
nına da uygun düşecektir. Biraz evvel Sayın Komis
yon 'Başkanının yaptığı açıklamaya göre, bu ödeme 
planını görüşmeyi kabul ettiğimiz zaman açık taraf 
kalmaz. Bankerden alacaklı olan vatandaşları
mız da tatmin edilmiş olur. Alacaklarının hangıi va
dede ne şartlar altında ödeneceğini herkes bilmiş olur. 
Önergemin bu şartlarla kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner, 
önergeniz üzerinde de konuşmuş oldunuz bu suret
le. 

'Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetten önerge ile 
ilgili görüş rica ediyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan dikkate alınmak 
üzere bir önerge Komisyonumuza iade edilmiştir. 

BAŞKAN — Dikkate alınmasını.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Hayır bu önergeye bu şekliyle ka
tılamıyoruz, Bakanlar Kuruluna sübles getiren bir 
metin kabul ettik biz. Burada ise direkt olarak, özel
likle şimdi Sayın Uyguner'in ifade 'buyurdukları bu 
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Önümüzdeki Tasarıyla bankerlere para kaptıran 
ve hepimizin bildiği gibi, dar gelirli olan vatandaş
larımızın derdine bir çare aramak istiyoruz. Aylaı-
dır bunun üzerinde (tartışmalar yapılmaktadır, for
müller aranmaktadır, çare düşünülmektedir, komis
yonlar kurulmuştur. Sonuçta bir yere geldik; fakat bu 
teklifle dahi kesin bir çare bulmak mümkün değil
dir. Çünkü Hükümetin getirdiği ödeme planı içeri
sinde sadece «200 bin lira» demek suretiyle yine bir 
kısım vatandaşımızı bunun dışında, bu planla bırak
mış oluyoruz. 

İKim söylerse söylesin, ben aslında üzerinde dur
mak da istemezdim; ama şunu kabul etmek lazım 
ki, demokratik bir ülkede vatandaşın malı ve canı 
Devletin güvencesi altındadır. Devlet, 1980 yılı Tem
muz ayında faizleri serbest bırakmıştır. Dünyanın 
her yerinde parayla uğraşan bütün kuruluşların dev
letin denetimi altında ve çok sıkı denetim altında ol
duğunu biliyoruz. Hepinizin bildiği sebeplerle geçim 
sıkıntısı içerisinde olan vatandaşımızın elinde avam-
da bulunan ve nakte çevirmesi mümkün olan her şe
yi geçimi için paraya çevirmesi ve bankerlere yatır
mıştır ve hatta hepinizin bildiği gibi, faiz teşvik edil
miştir, gayrimenkullerin, eldeki değerli şeylerin hep
sinin satılıp faize verilmesi ve böylece bankalara 
mevduatın akması veyahut da piyasaya mevduatla 
akması istenmiştir. Bunları hepiniz biliyorsunuz, isim 
vermeme lüzum yoktur, konumuz aslında bu da de
ğildir. 

Şimdi, hepimizin kabullenmesi lazım gelen hu
sus şudur ki, aslında bu ortam içerisinde vatandaşın 
herhangi bir tercihi sözkonusu değildir; çünkü ban
kalardaki faiz oranı düşüktü, bunun üzerinde faiz 
oranının verilmesi bir malın, bir şeyin karşılığı gibi, 
vatandaş da yıllarca sonra nihayet malının karşılığı
nı, bankada olan parasının karşılığını, faiz karşılığını, 
değerini bulmuş olmaktan dolayı parasını yatırmış
tır. Şimdi bir yere (geldik, Hükümet buna bir çare 
arıyor; fakat getirdiğimiz çare kısıtlı bir tedbirdir. 
Sadece 200 bin lira ile 95 bin vatandaşın durumunu 
da dikkate alırken onun üzerinde para veren, aslında 
durumu diğerlerinden farklı olmayan diğer vatandaş -
'tarımız bunun dışında kalmaktadır. 

ıBir defa bu getirilen Tasarının içerisinde bir yer
de tutarlılık da yoktur; çünkü değişik bankerlere pa
ra yatıranlar her bir hesabı için 200 bin liraya fcadat 
kendisine hesap açılacak; ama aynı bankere para ya
tıran için değeri ne olursa olsun, miktarı ne olursa 
olsun herhangi bir hesap söz konusu değildir. IBurada 
bir tutarsızlık bahis mevzuudur. 

İkincisi: (Dikkatten kaçan bir hususu da ytine arz 
etmek isterim. Vatandaşlarımızın bir kısmı aylık ge
lir almıştır yatırdığı paradan, bir kısmı devre sonuna 
bırakılmıştır, hiçbir şey almamıştır. Şimdi düşününüz 
ki, bu vatandaşın parası eğer bir bankerde ise, hiç
bir faiz almadığı gibi, sonuçta da sadece kendisine 
'200 bin liralık bir hesap açılmış olacaktır. IBir defa 
Tasarının ikinci zayıf noktası da, haksız olan nok
tası da budur. 

Şimdi, Hükümet kendisine göre bir hesap yap
mıştır ve 20 milyar civarında bir meblağı Hazineden 
hesap açtırmak suretiyle vadeli bir mevduat açtır
mak suretiyle vatandaşlarımıza bir yıl sonra ödemeyi 
öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zaten kâfi derecede beklemiş, sabırları tükenmiş

tir. Hepsinin son derece ihtiyaç içinde olduğunu bi
liyoruz ve aslında hepsinin gelirleri biliyorsunuz sa
dece bunların faizine dayanmakta idi. 

Şimdi benim inanarak, gerçekten inanarak teklif 
etmek istediğim husus şU: Biz eğer bu miktarı ödeye-
çeksek, 20 milyarı ödeyeceksek, eldeki banker varlık
larının da 35 milyar olduğu tahmin edilmektedir ya
hut öyle kabul edilmektedir. Şimdi böyle olunca bu 
işin âdeta batan banka gibi yıllarca tasfiyesi sürece
ği endişesi bende mevcuttur. Gerek bunu önlemek, 
gerekse geriye kalan vatandaşlarımızı da, artık bu iş 
bitmiştir, sürüncemede kalmayacaktır, ne olmuşsa 
olmuştur, bunları da daha fazla mağdur etmemek 
için benim 'teklifim 200 bin liraya kadar (Şimdi 300 
bini siz kabul ettiniz) olan hesaplar için bir yıl vade
li Devlet tahvili, onun üzerindekiler için de iki yıl 
vadeli Devlet tahvili verilmesini öngörmektedir. 

Şimdi, düşünülebilir: Devlet bunu çıkaracak mı, 
çıkarmayacak mı?.. Esasen Fon işleyecek, Fondan 
tasfiyeler yapılacaktır. Aradaki farkı ne olduğunu 
kimsenin bugünden görmesi mümkün değildir; ama 
Devletin vatandaşlarımıza karşı, ki miktarları ya
rım milyonu belki aşmaktadır, hepsi dar gelirlidir, 
Devlet bu cömert elini zamanında uzatmıştır. Nere
ye uzatmıştır?.. Hepinizin bildiği gibi, batmakta olan 
fabrikalara uzatmıştır. Daha açıkçası başka şekilde 
uzatmıştır. Binaenaleyh, Devlet orada bu cömertliği 
yapmıştır. İNiçin yapmıştır?.. Gerekçesinde demiştir 
ki, «IBurada 3 000 işçi çalışmaktadır, 5 000 işçi çalış
maktadır.» Bunların durumunu dikkate alarak ora
lara elini uzatmış ve kurtarmıştır. Şimdi neden aca
ba bu vatandaşlarımıza yardım elini uzatmasın?.. 'Ya
ni Devlet orada da bir hesap yapmıştır, o da İBüt-
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çeden çıkmıştır. Binaenaleyh, vatandaş vatandaştır 
ve Anayasa önünde de eşitlik esastır. Ben buna 'bü
tün duygularımla inanarak savunmak istiyorum. Dev
letimiz güçlüdür. Birkaç milyarlık bir zararı olsa da
hi bunun bence önemi yoktur, Hazineden karşılana
bilir. 

O itibarla, teklifimde özet olarak arz etmek isete-
diğim, bunun doğrudan doğruya şekli Devlet tara
fından düzenlenmek suretiyle, hatta bana ifade etti
ler, «Tahvil verilsin, faizi verilmesin, yeterki anapa
ramızı alalım». Vatandaşlarımızın hepsinin endişe 
içinde olduğu husus faizden çok anaparanın eline 
geçmesidir. 

Binaenaleyh, benim teklif ettiğim husus, 200 bin 
lirayı tekabbül eden Devletin bundan sonrasının da 
edip 'bu işi doğrudan doğruya temizlemesi, vatandaşı 
devreden çıkarması, ondan sonra Fonu kendisi, elin
den geldiği bütün güçle malları tasfiye etmek sure-
'tiyle Fonu işletmesi, aradaki farkı da açıkça söylü
yorum tekabbül etmesidir. Devletin burada bir kay
bı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiçbir zaman Devle
timizin bu gibi işlerden zarar etmesini, Hazineye el 
uzatmayı istemezdik; ama Devlet zaman zaman bunu 
yapmıştır, yaptığının da misallerini verdim. Bu da 
onlara bir örnektir. IBunu bilgilerinize arz eder, hepi
nize saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?,.. Yok. 
Sayın Komisyon. 
ALÂBDDtJN AKSOY — önerge okunmadı efen

dim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini gayet ge

niş açıkladı. Mamafih tereddüt varsa okuyabilirim. 
Okuyalım efendim. 

Sayın Sabuncu, bir dakikanızı rica edeyim. 
Eklenmesi istenen bent şudur: «100 'bin liraya ka

dar olan alacakların % 40'ı nispetinde, 200 bin lira
ya 'kadar olan alacakların % 20'si nispetinde Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslar dahilin
de ve en çok iki taksitte olmak üzere peşin ödeme 
yapılır.» tarzında bir fıkra eklenmesini istiyorlar. 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, o önerge değil, 
yanlış okudunuz. 

BAŞKAN — Eklenecek bendiniz o. 
PAŞA SARIOĞLU — Hayır efendim, büyük kâ

ğıttadır, o değil. 

BAŞKAN — «Tasarrufları Koruma Fonu 27.4.1983 
tarihinden itibaren 'kaydedilen alacaklar hariç olmak 
•kaydıyla bankerlerden alacaklı olanların sıra cetve
linde yer alan ve bu Kanunun kapsamına giren kesin
leşmiş alacaklarından 200 bin liraya kadar olanlara 
bir yıl vadeli, 200 bin lirayı aşanlarda 200 'bin lira
nın üstü için iki yıl vadeli Devlet tahvili verilir.» şek
linde. 

Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER IKÖMİSYONU (BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önce Sayın Sarıoğlunun, «Aynı banker, farklı 

banker -tutarsızlığı var.» şeklindeki tenkitlerine belki 
daha önce verilmesi gerekli bir cevap olarak bir ko
nuyu açıklık getirerek arz etmek istiyorum. Bu konu 
'Komisyonumuzda da muhakkak düşünüldü; fakat 
başlangıçta tasfiye kurulları, bir bankerin bir kişi
den olan alacaklarını yazarken ayrı ayrı yazmışlar, 
daha sonra birleştirerek kaydetmişler. Maddeten 
mümkün değil veya ayrılması uzun zaman alacak vs 
şu Tasarıdan beklenen, belirli bir zaman içerisinde 
veya kısa zaman içerisinde, mağdur olan vatandaş
larımıza ödemede bulunma imkânını geriye itecek. 
O bakımdan, biz böyle bir gecikmeyi düşünmediği
mizden, farklı bankerlerde 200 bin liralık hesap açtı
ran vatandaş sayımızın, 154 bin kişi, arasında üze
rinde önemle durulacak oranda olmadığı söylendiğin
den bu konuyu böyle getirdik; fakat bununla birlik
te yine zannediyorum konu üzerinde durulmayacak. 

200 bin liraya ilaveten, bir alacaklının eş, usul, 
füruu ve kardeşlerinden ciro veya temlik suretiyle 
aldığı senetleri de farklı kişiler meyanına soktuk. Ya
ni, bir kişiye kardeşi parayı göndermiş ve o kişi 
bankere yatırmışsa, onu oradan çıkardık ve karde
şi namına ödenecek çek, ciro veya temlik olarak mü
talaa ederek iki veya üç ayrı ödemede bulunma im
kânını getirerek adaleti sağlamaya çalıştık. Arz et
tiğim gibi, bu konu üzerinde durmamız, mağdur olan 
vatandaşlarımıza ödemenin yapılmasını geciktirecek
ti. 

Şimdi, daha önce de arz ettik, 200 bin lirayı öde
mek demek, mutlaka bu 200 bin lirada kalacak anla
mına gelmez. Arz ettiğim igibi, kısa süre sonra hu
zurumuza gelecek olan kanun hükmünde kararname
leri kanunlaştırırken, «Bu tasfiye kurullarını nasıl 
hızlı çalışmaya itelim veya tasfiyeyi nasıl hızlandıra
lım?» diye yine birlikte düşüneceğiz; mesele ora-
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da 'bitiyor. IBurada Devlet belli bir rakamı veriyor. 
Konuya açıklık getirebilmek ve bundan sonraki 

diğer bir hayli önergemize de ışık tutabilmek bakı
mından örnek olarak arz etmek istiyorum; bir banke
rin tasfiye kurulunda 20 milyon lira borcu var ve 
200 bin liraları ödemişiz, bu da 10 milyon tutmuş 
diyelim. Tasfiyeyi sağlamışız; yani borcuna yetecek 
20 milyon liralık mal varlığını satmışız. Bu durumda 
200 bin liraları ödedikten sonra geri kalan 10 milyon 
lira da ödenecek. Yani,J200 bin liranın Devletin ken
dilerine verdiği bir avans olarak nitelendirilmesi la
zım. ıBu süre zarfında herhangi bir bankerin tasfiye
si sağlanacak olursa; 200 bin lira ödensin veya öden
mesin, tamamına kadar alacaklılarına verilecektir; 
bu ayrıdır. Devlet, «Ben 200 bin liraya kadar verece
ğim» diyor. Tasfiye sağlanırsa, bunun üstündekiler 
tasfiye kurulu tarafından, fon tarafından verilecek,, 
yani bununla '% 100 200 bin lira alınacak, başka alın-
namayacak diye bir durum yok; bu birincisi. 

İkincisi; arz ettiğim gibi, tasfiye kurullarının gö
revlerini bihakkın yerine getirmelerine bağlı, gerekçe
de de yazıyor bu. IKomisyon müzakereleri sırasında 
rakamı arz etmiştim, 453 milyon lira olarak bildiri
len tahsilat miktarı ^Komisyondaki eleştirilerimiz, ya 
da görüşlerimiz muvacehesinde de diyebiliriz) 1 mil
yar liraya çıktı. Demek ki, bir hafta-10 gün veya 
15-20 gün içerisinde 600 milyon lira artma imkân; 
var. 

Şu anda sıra cetvelleri belirlenmiştir. Devlet, kur
duğu tasfiye kurularının başlangıçtaki kayıt işlemle
rinden dolayı kaybettiği zamanı artık bundan sonra 
kaybetmeyecek, tasfiyelere yönlendirecektir. Bundan 
sonra tasfiye kurullarının görevlerini en iyi şekilde 
yapmalarına bağlıdır. Bunu yaptığı takdirde, ISayın 
Sarıoğlu'nun önergesinde olduğu şekilde (İkinci öner
gesinde de keza benzeri bir iyileştirme diye ortaya, 
koyduğu husus var.) vadeli bir ıhusus belki de olma
yacak. 

Biz Komisyonda, «Mevduat (hesabı açtırır» der
ken, mutlaka bankaya götürsün de bu parayı atale
te sevk etsin demedik. Biz, «Alacaklı başına alacak
larını ve her halükârda 200 bijı lirayı aşmamak üzere 
Bakanlar Kurulunca tespit olunacak esas ve şartlar 
dahilinde bankalar nezdinde mevduat hesapları aç-
tırabilir.» dedik. 

Fonun kaynaklarını daha önce kabul buyurmuş
tunuz; 4 üncü maddede geçen «Fon kaynakları» var. 
Bunun en belirlisi olarak da, «Yönetilen tasfiye işle
rinden elde edilen hâsılat»! arz etmiştim. Yani, şim

di hâsılat elde edilecek veya bir banka, bir bankete 
reeskont karşılıklı kredi vermeye yanaşacak, ondan 
sonra da tasfiye kurulu tarafından o alınacak ve tas
fiyeyi sağlayabilecek meblağı fona koyduğu halde 
IBakanlar Kurulu diyecek ki, «Hayır ©fendim, ben 
sana iki yıllık Devlet tahvili vereceğim veya bir yıllık 
vadeli hesap açacağım.» Bu düşünülemez, aynı an
da verecek zaten. 

Bizim burada IBakanlar Kuruluna yetki vermemi
zin sebebi; bu suplesi kullansın, elindeki imkânları, 
tasfiyeye tabi tutulan bankerlerle ilgili işlemlerde, 
mağdur duruma düşen ve bankerlere para yatırmış 
olan vatandaşlar lehine kullansın dedik. 

Bu şekilde kayıtlamalara gitmek, mağdur duru
ma düşen vatandaşlariımızın aleyhinedir. Devlet bu 
imkânı en iyi şekilde kullanacaktır. 

Burada «ıBir yıl vadeli hesap» teklif ediliyor. 
Efendim, belki vadeli hesap açmayacak, anında öde
me durumuna girecek tasfiye durumuna girdiğinde, 
Fonun (a) bendindeki kaynağından aldığında. 

Ayrıca, «İki yıl vadeli Devlet tahvili» de teklif 
ediliyor. IBelki buna da gerek kalmayacak. Onlar ni
hayet düşünülecek hususlar olabilir, Sayın Uyguner' 
in önergesinde de geçtiği şekilde belki Kanun Tasa
rısında belirtilen rakamların üstündeki rakamların 
tasfiyesi söz konusu olabilir; .ama bu Kanun Tasa
rısında 200 bin lira verilecek, bundan daha fazla 
meblağ ödenmesini imkân dahilinde kılan bir kay
nak söz konusu olursa, o para da ayrıca ödenecek 
ve ayrıca bankalardan ödenecek bu. Bankaları devre
ye sokmamızın anlamı bu. Zaten şu günkü durumda 
da zannediyorum (Belki pek iyi bilgi sahibi değilim) 
istisnalar dışında bütün ödemeler bankalara yazılan 
çekler üzerindendir, başka türlü bir ödeme sözkonu-
su olamaz. (Bankaların devreye sokulmasının sebebi; 
listeyi (Ki, çıkması oldukça güçtür, bu listeleri de 
hazırlamak zaman alacaktır muhakkak; kısa zamanda 
bitirilmesini temenni etmekteyiz.) bankanın bu liste
yi alıp hesap açtıktan sonra o parayı oradan almala
rının temini için getirilmiştir; ama hemen ödenir; 
ama bankerin durumuna göre ödenir. Bu imkânın 
Hükümete verilmesinden yanayız. 

, Gerekçede ifade edildiği şekilde, bankalarda va
deli hesap açılabilir. Vadeli hesap meselesi, «Banke
rin imkânı yoksa ve Devlet bununla kalıyorsa açıla
bilir» anlamında Komisyonumuzda alınmıştır. «Açı
labilir» yetki olarak Hükümete verilmemiştir, imkân
larını kullanabilmesi bakımından, mağdur duruma 
düşmüş vatandaşlarımızın lehine işlem yapabilmesi 
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bakımından getirilmiş bir hüküm olarak görülmüş
tür. Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz, iyileştiri
ci bir 'hüküm olarak görmüyoruz.' 

lArz ederim. 

BAJŞKAN — Teşekkür' ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Sarıoğlu; sizin demin okuduğum ikinci öner

geniz 6 ncı maddeye bir fıkra eklenmesiyle ilgilidir. 
O konuda görüş bildirecek misiniz? 

PAIŞA SARIOĞLU — Efendim, o konuda mü
saade ederseniz kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Kısaca o konuyu da belirtin de tek
rar tekrar önergeleri ele almayalım. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Huzurlarınızı kısaca işgal edeceğim. Şimdi, va

tandaşlarımızın bize yaptığı müracaatlarda, ellerin
deki paranın bağlı bulunması sebebi ile sıkıntı içine 
düştüklerini ve bu getirilen tasarı ile de bir yıl sonra 
(Arkadaşım izah etti; ama ondan öyle anlaşılmak
tadır) ellerine bu miktarın geçeceği düşüncesi ile ben 
(Bayram da gelmesi sebebiyle) kendilerinin eline belli 
bir miktarın geçmesi için bir önerge takdim ettim. 
Önergemdeki esas şudur : 

100 bin liraya kadar olan ödemelerde % 40'ı, 
200 bin lira için de % 20'si yani 100 bin lira öde
necekse, 100 bin lira alacağı varsa, bunun 40 bin li
rasının kendisine peşin olarak ödenmesi, 200 bin li
ra için de yine % 20'si (Ki, bu da 40 bin lira etmek
tedir) bunları zannediyorum ki bir zaruret olarak bi
ze iletilen durumdan, etkisi altında kalarak, bir du
rum değerlendirmesi yaparak bu düşünceyle verdim. 
Takdir Yüce Kurulundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Komisyon, cevabınızı rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HÎL-

Ml SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmam sırasında arz etmiştim, iyileştirici bir 

hüküm olarak görmüyoruz. Devlet, imkânları mu
vacehesinde Sayın Sarıoğlu'nun önergesinde ele al
dığı şekilde 100 bin liraya kadar % 40 (Yani, 100 
bin lira alacaklı olana 40 bin lira) 200 bin liraya 
kadar % 20 (Yani, 200 bin lira alana da 40 bin lira) 
Esasında 100 bin lira alana % 40, 180 bin lira alana 
36 bin lira ödemede bulunmasını derpiş eden bir 
önerge ile karşı karşıyayız. Bununla beraber, biz di
yoruz ki, imkânı bulabilirse Hükümet, hemen, anın
da hepsini ödesin. Yani, bizim, mutlaka vadeye bağ-
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layacaksınız, bu şekilde yapacaksınız diye bir Ko
misyonumuz kararı yoktur. Hükümete insiyatif ta
nıdık, Hükümetin de kendi imkânları ölçüsünde bu 
vatandaşlarımız için en uygun konuyu getirmesi te
mennisi içerisindeyiz. Böyle bağlayıcı hususlara git
memek uygun olur kanısındayız, aykırı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, sizden de hem birinci, hem ikin

ci önergeyle ilgili görüş rica edeyim. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, elimizde iki 
önerge var. Bunların her ikisi de birbirini tamamla
yıcı nitelikte. 

Birincisinde iki husus var; 
Birincisi, banker alacaklılarının tamamının belli 

bir plan dahilinde ödenmesini öngörüyor. Benim an
ladığım kadarıyla Yüce Heyetiniz bu konuda bir ter
cih yapmıştır, bunun üzerinde spekülasyon yapmaya 
kendimi yetkili görmüyorum. 

Bu noktadan hareket edildiği takdirde, önergenin 
ikinci tarafı banker alacaklılarının aleyhine bir tecel
li getiriyor; çünkü bu sefer vadesiz olması muhtemel 
bir ödemeyi vadeli hale sokuyor; buna da Sayın Sa
rıoğlu'nun bu şekilde katılamayacağı kanaatindeyim. 

İkinci önerge, bu.önergenin üzerine inşa edildiği 
için, bu önergenin temelinden sarsılması halinde o da 
sıkıntı getiriyor; çünkü Devlet herhangi bir şekilde 
elinde imkânları olduğu vakit, süratle bu alacakları 
tasfiye edebilecek iken, ikinci önerge; hayır, tama
mını değil de belli bir kısmını, sanki peşin ödemeye 
tabi olsun demeye getiriyor gibi oluyor, Sayın Sarı
oğlu'nun maksadının da bu olmadığı kanaatindeyim. 

O bakımdan, biraz önce, genel rakam üzerinde 
Yüce Heyetinizin vermiş olduğu kararlardan sonra, 
bu önergelerin kabulü; banker alacaklılarının aley
hinde olur sakıncası vardır diye düşünürüm ve bu 
mülahazalarla katılamadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, tefsir 

yanlış yapılmıştır, arkadaşlarım beni mazur görsün
ler... 

BAŞKAN — Açıklamanız yanlış anlaşıldı ise, 
doğrusunu söyleyiniz. 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, ben vadeli bir 
yıl ve iki yıl vadeli tasarruf hesabını getirirken veya
hut Devlet tahvili getirirken; o düşünceden hareket
le, şimdiden bankerzedelerin eline belli bir miktarın 
geçmesi için verdim. Yani, arkadaşlarımın yapmış 
olduğu tefsire uymuyor. Bu itibarla vermiştim, onun 
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için ikisi birbirinden ayrıdır. O kabul edildiği takdir
de bunun gerekçesi kendiliğinden doğmuş oluyor. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, ilave bir açıklamanız olacak mı? 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, ihtisas Komisyo
nu olarak biz de farklı anlamadık ve bunun aleyhle
rinde olacağını düşünüyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, birinci önergeyi; 200 bin liraya 

kadar olan alacaklar bir yıl vadeli, 200 bin liradan 
yukarı olan alacaklar iki yıl vadeli Devlet tahvili 
konusu ile ilgili önergeye Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

100 bin liraya kadar % 40 nispetinde, 200 bin 
liraya kadar olanların % 20 nispetinde ödenmesi ile 
ilgili diğer önergeye yine Sayın Komisyon ve Sayın 
Hükümet katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Öney, sizin önergenize sıra geldi. Okuta
yım mı, yoksa siz açıklamanızla konuyu aydınlata
cak mısınız? 

TÜLAY ÖNEY — Açıklarım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
6 net madde üzerindeki önergeler o kadar çoktu 

ki 'bu saata kadar devamlı Ibu fıkra üzerinde yoğun
laştık, fazla vakitlerinizi almadan, değerli vakitlerinizi 
almadan, önergemin matuf olduğu bir konuyu kısa
ca izah etmek istiyorum. 

Bu ana kadar yapmış olduğumuz müzakerelerde 
Yüce Genel Kurul, Hükümetin ve Komisyonumuzun 
izahlarına büyük ölçüde katıldı; yani 200 bin lirayı 
yükseltme yolunda verilmiş olan önergelerin aşağı 
yukarı tümüne Genel Kurul katılmadı, yalnız 300 
bin liraya çıkarılması konusundaki önerge dikkate 
alınmak üzere Kurulumuzca kabul edildi. Buradaki 
bütün hassasiyetimiz bizim de Hükümetin söyledik
lerine uyarak, ölü doğmuş bir kanun yaratmamaktı; 
yani Hükümetin imkânlarıyla bu Kanunu yürür ha
le getirebilmekti. 
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Gerek Sayın Hükümet, gerek Sayın Komisyon, 
önergeler üzerinde yaptıkları savunmalarda dediler 
ki, biz imkânlar çerçevesinde birşey getiriyoruz, ya
ni maksadımız imkânları sonuna kadar kullanarak 
bu işi gerçekten yapmak; ikincisi, bu işi vakit kaybet
meden yapmak. Yani, mümkün olduğu kadar sürat
le halletmek. O nedenle, örneğin Sayın Sarıoğlu'nun 
önergesine ve benzeri önergelere katılmadıklarını 
ifade ettiler. Şimdi, endişem şu ki, benim önergeme 
de o nedenle katılmadıklarını izah edeceklerdir. Çün
kü, benim önergemde şu vardır, birkaç şey getiri
yorum; 

Birincisi, fonun hesap açtırma mükellefiyeti yok
tur Tasarıda «açtırabilir» demektedir. Ben, bunu ke
sinlikle açtırması gerektiği yönünde düzeltiyorum 
«açtırır» diyorum. 

İkincisi, açılacak hesabın Bakanlar Kurulunca 
tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde bankalar 
nezdinde açılacağı yazılmaktadır; yani ne zaman 
açılacak, ne kadar süre bankalarda kalması söz ko
nusu, buna faiz (işleyecek mi, işlemeyecek mi, neti
cede bankerde alacağını tahsil edememiş olan vatan-' 
daşların eline hiç olmazsa bu 200 bin lira hangi ta
rihte geçecek, üzerine belli bir faiz işlemiş olarak mı, 
hiç işlememiş olarak mı? Bunların hiçbiri, önümüze 
gelen Tasarıda belli değildir. 

Eğer Hükümetimiz gerçekten bütün imkânlarını 
hesap etti ise ve ancak 200 bin lirayı bu biçimde ve
yahut da bir hiçimde verebileceğini karar altına aldı 
ise, o zaman bunun bir takvimini belirlemek ve bu 
konudaki güvenceyi vermek zorundadır. 

Ben o nedenle diyorum ki, «Bu Kanunun çıkma
sını izleyen üç ay içinde bankalar nezdinde mevduat 
hesapları açtırır ve anılan hesaplar bir yıl vadeli olup, 
vadeli mevduat faiz uygulamasına tabidir.» 

Elbette ki, bankerde parasını alamamış olan va
tandaşlarımızın eline biran önce nakit para verilme
sinde büyük zorunluluk vardır. Fonun da benden ön
ceki önergelerde izah ettikleri biçimde, eğer imkân
ları Fon İdaresi bakımından elverirse, bir seneden de 
önce, altı aydan da önce, üç aydan da önce banker-
zedelerin eline nakit geçmesini sağlamak için esnekli
ği ellerine aldıklarını söylemektedirler; fakat ben 
buna (Beni bağışlasınlar) katılamıyorum; çünkü ve
rilen rakamlarda bugüne kadar bütün tasfiye kural
larının çabalarıyla gelinen noktanın şu olduğu ken
dilerince açıklanmıştır. Bankerlerin 18 milyarlık mal 
varlığından ancak bugüne kadar 400 kusur milyonu 
nakde tahvil edilebilmiştir. Bunun yanında, bankerle-
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rin 16 milyarlık alacağından ancak 458 milyonluk 
bir kısmı nakde tahvil edilebilmiştir. 

Demek ki, iyimser bir yaklaşımla edindikleri 
gibi, fondaki para birikimi o kadar çabuk olmak im
kânına sahip değildir. O nedenle Hükümet fonda bi
riken paraların getirebileceği imkânları nazarı itiba-
re alarak bu esnekliği elinde tutup vatandaşlara bir 
an önce ödeme yapmanın yolunu aramayı düşünür
se, bu fazla iyimser bir davranış, yaklaşımdır. Çün
kü, fonda beklenenden daha kısa sürede bir para bi
rikeceğini düşünmek bugüne kadarki uygulamaya ba
kıldığında pek imkân dahilinde görülmemektedir. 

Madem ki, ancak 200 bin lirayı ödemeyi hesapla
rımıza göre mümkün gördük, o zaman bunu hiç ol
mazsa bir yılın sonunda ve de üzerine bir faiz iş
letmiş olarak vatandaşa akıtabilmeyi bir program al
tına bu Kanunda bağlamak lazımdır ve bu biçimde 
de belli bir güvenceyi hiç olmazsa hesabı temizlene
cek olan 95 hin tane banker alacaklısına bu güven
ceyi; hangi tarihte ne kadar paranın eline geçeceğine 
dair bir güvenceyi açıkça vermek lazımdır. 

Önergem bunu sağlamaya matuftur. Takdirlerini
ze, sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
önergenin leh ve aleyhinde konuşmak isteyen sa

yın üye?.. 
RECAİ DÎNÇER — Lehinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAÎ DtNÇER ^ Muhterem Başkanım, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Konunun ne kadar önemli olduğu hepimizce bi

linmektedir. Aslında bunun belirli bir 'hesabının da 
yapılması burada doğru olmaz. Çünkü bu hesabı Dev
letin mutlak surette yüklenmesi lazım gelir. Bu bir 
hatadan ileri gelmiştir. Bu ihatayı Devletin çekmesi 
gerekir. 

Şahsen benim eğer bankerde param olsaydı burada 
iki defa konuşmayı, 1,5 sene önce de yine konuşmayı 
düşünmezdim. Bankerlik müessesesi patlama göster
dikten sonra sabahın erken saatinde beş tane banker 
gezdim, çok bankerle de toplantı yaptık. Ben orada 
Sayın Maliye Bakanlığının işaretlerini gördüm, yani 
Devletin bir mâliyesinin gözetiminde, denetiminde 
faizlerini |% 7'ye, 1% 8'e, % 10'a, % 12'ye yükselt
mişler ve bir gözetim altında kalmışlar. 

Binaenaleyh, biz o zaman da bu konuyu Meclis
çe bir kanunla çözmeye çalışırken, gelinmiş bizden 
kanun kuvvetinde kararname istenmiştir ve orada da 

o zamanın Bakanı bizzat (ve şimdi de yine Bakandır.) 
«Bankerlerinin durumlarının düzeltilmesi, gerekirse 
tasfiyesi» demişti. Biz de buna göre bir yetkiyi ken
dilerine vermiştik; ama sonunda bankerlerin tasfiyesi 
gelmiştir karşımıza. 

Demek ki, Devlet, Hükümet bu konuda bir ha
taya düşmüştür ve bu İhatayı burada belirgin birtakım 
hesaplarla «Şu kadar milyon lira elimizde var, şu 
kadar yok.» demek değil, bugün bankerzedelerin en 
büyük güvencesi Konseydir ve Başbakandır. Sadece bu 
güven içerisinde bugüne kadar suskun kalmıştır. 

IBu bakımdan, Sayın Öney arkadaşımızın getirdi
ği teklifte hiç olmazsa bankerzedelerin paralarının bir 
teminat altına alınması konusunda «Bir sene sonra 
şu kadar verilebilir...» değil «Verilir» şeklinde ondan 
sonrakinin de istikbalinin hiç olmazsa bir teminat al
tına alınmasını önermektedir. 

Bu konuda Genel Kurulun anlayış göstereceği 
inancı ile saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HtLMl 

SABUNCU — Sayın Başkan, Sayın Öney önergele
rinde «Üç ay içerisinde bankalar nezdinde mevduat 
hesabı açtırır.» şeklinde bir ifadede bulunmuşlar. Bu
nu kestirmek çok zor. Belki bir ay olur, belki iki ay 
olur, belki üç ay olur; ama bir liste tanzim edilecek. 
Kabul buyurduğunuz ölçüler içerisinde bu Kanunun 
hususları yerine getirilecek, kamu tüzelkişisi olarak bir 
Fon kurulacak. IBunlar kısa zamanda olsun temen
nisi içerisindeyiz, yani biz üç aya bile varmadan mut
laka bu konunun regüle edilmesinden yanayız. Komis
yon olarak biz üç ayı bile fazla buluyoruz. 

Ancak, eğer bu üç ay içerisinde arizî sebeplerle 
belli neticeye varılamayacak olursa, Hükümeti ister 
istemez süreyi aşan, kanunu ihlal eden bir pozisyona 
düşürmeyelim; ama biz Sayın Öney'le bu konuda 
hemfikiriz, yani üç ay içerisinde mutlaka bu konunun 
mevduat hesapları açtırılabilecek seviyede halledilme
sinden yanayız. 

Yalnız süre konulmasına taraftar değiliz Kanunun 
maddesi içerisinde. 

İki; «Anılan hesaplar bir yıl vadeli olup, vadeli 
mevduat faiz uygulamasına tabidir.» denilmektedir. 
Sayın Sarıoğlu'nun önergesinde de arz ettiğim gibi, 
belki de bir yıl vadeli olmayacak, vadesiz de olabi
lecek tasfiye durumunda. Böyle bir maddeyi getire
cek olursak 4 üncü maddenin birinci bendindeki yö-
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netimden elide edilecek, tasfiye kurullarından elde edi
lecek hâsılat kasaya gelmiş olsa bile bir yıllık mev
duat hesabı açtırılacak. 

Sayın Öney'in malî 'konularda, iktisadî konularda
ki bilgilerine her zaman ıhürmet ederim; ama 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasına göre fona hâsılat sağlan
dığında, 200 bin liralık kısım bunu tamamlayıcı bir 
hüküm olduğu için, vadeli mevduat hesabı açtırılma 
durumu ile karşı karşıya bırakacaktır ki bizi, biz tek-
raren arz ediyorum, Hükümet bu işle sorumlu görül
sün görülmesin, bu işte imkânları muvacehesinde çö
züm bulucu bir unsur olarak düşünüyoruz. Bu insi-
yatifi kendisi yüklensin, bu suplese sahip olsun, iste
diği şeyi yapsın şeklinde düşünüyoruz. Mutlaka da bu 
konuda imkânlarını kullanacaktır. 

Eğer bir yıl vadeli olarak bir hüküm yer alacak 
olursa, daha önceki ödemeleri ortadan kaldırabiliriz 
kuskusu içerisinde önergeye katılmadığımızı arz et
mek istiyorum. 

İBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Kumcuoğlu, buyurun efendim. 
(MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİİSİ ERTUĞ-

RÜL KUMCUOĞLU - Sayın Başkan, Sayın Öney' 
in önergesini dikkatle okudum, açıklamalarını dikkatle 
dinledim. 

Samimi olarak tabirimi mazur görün, demagoji 
yapmamak için özel bir itina göstermeye gayret et
memize rağmen, böyle bir düzenlemenin letıite olduğu 
kanaatinde değilim. Çünkü Hükümete mümkün oldu
ğu kaidar geniş bir opsiyon bırakmanın kendine has 
faydaları vardır. Olabilir ki, son derece mağdur du
rumda olan birtakım kimseler için «İlk 25 bin lira
sını şu zaman içinde ödüyorum, her ay şu kaidar li
ralık bu mevduat hesabından çekiş yapma hakkı ve
riyorum...» gibi, vadeye bağlı olmayan, küçük rakam
ların üzerine inşa edilmiş süratli ödeme biçimlerini, 
tercih eden bir modeli Hükümet tercih edebilir ve bun
lar üzerinde gerçek surette düşünülmektedir; fakat Yü
ce Heyetinizin ve Kurucu Meclisin bu konuda kesin 
tavrı olmadan da bu konuda herhangi bir kesin du
rum, tavır alma imkânı olmamaktadır. 

Şimdi, okudukça sıkılıyorum; «Üç ay içinde ban
kalar nezdinde mevduat hesaplan açtırır, deniliyor. 
Herhangi bir sebeple açtıramadığımız takdirde 91 in
ci gün açtırmama durumunda mı kalacağız?.. O da 
bir sıkıntı tevlid edebilir. 

Hükümet bir tavır ortaya koymaktadır, iyi niyet
li bir tavır ortaya koymaktadır, suhuletli bir tavır 
ortaya koymaktadır, kamuoyuna bir vaatte bulun-
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maktadır. Bundan sonra bu vaadin yerine getirilip 
getirilmemesinde, şu veya bu tarzda yerine getirilip 
getirilmemesinde, şu veya bu zamanda yerine getiri
lip getirilmemesinde artık Hükümet kamuoyu ile 
karşı karşıyadır; elbette dünyanın hiçbir yerinde ve 
Türkiye'mizde bu iyi niyeti izhar etmiş olan Hükü
metin de kamuoyunun karşısına, sizlerin düşündüğü
nüzden, sizlerin bu kürsüdeki ifadelerinizle tasvip 
ve tercih ettiğinizden daha değişik bir yaklaşım için
de bulunmasının mümkün olmadığına lütfen inan
manızı istirham ediyorum. 

Efendim, burada bir noktaya daha temas edildi. 
Aslında burada bizlerin görevi Hükümeti ve Hükü
metin politikalarını temsil etmektir; fakat samimi
yetle zabıtlarda bulunduğu için ve kamuoyunda yan
lış bir anlaşılmaya meydan verdiği için, daha doğru
su verebileceği için bir noktaya temas etmekte fay
da mülahaza ediyorum. Bu hadisenin başından beri 
Türkiye'de özel veya tüzel hiçbir kimseye Maliye 
Bakanlığınca banker sertifikası verilmemiştir; arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyorlar. Dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; Sayın Narlıoğlu ile Sayın Gürtan' 
in aynı mahiyette önergeleri vardır. Tahmin ediyo
rum bu önergenin dışında bir şey ifade edilmiyor. 
«Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen iki ay içeri
sinde bankalar nezdinde mevduat hesapları açtırı
lır» tarzında bir önerge. 

Önergede ısrar ediyor musunuz?.. 

HAYATİ GÜRTAN - - Sayın Başkan, en azın
dan açıklamamıza izin verin. Genel Kurulun tema
yülü belli olmuştur, yalnız gerek Sayın Komisyon ta
rafından, gerekse Sayın Hükümet Temsilcisi tara
fından bazı şeyler söylendi. Burada sakıncalar orta
ya konuldu. Muhtemelen bizim bu önergemiz, o sa
kıncaları ortadan kaldırmış oluyor. Onun için izin 
verirseniz kısa arzda bulunayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — ^ay ın Başkan, 

müsaade buyurursanız ben farkı işaret etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — O halde iki sayın üye.. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

fark vardır efendim. 
BAŞKAN — Hayır, yok. Önerge... 
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NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 
önerge aynı değil. Ben başta konuştum, müsaade 
edin ben farkı izah edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkan, 

önergelerin sonu aynı; ama baş tarafı aynı değil efen
dim. Şimdi ben orada diyorum ki, 300 bin liraya ka
dar Önergesi kabul edildi. Burada bizim önergemiz
de 300 bine kadar değil, ben de uzun zaman maliye
cilik yaptım, 300 bin liraya kadar derseniz 50 bin 
lira verir, başımdan savarım. Onun için 200 bin lira
yı yahutta 300 bin lirayı versin, mesele burada, öner
genin can damarı burada. 

BAŞKAN — Peki efendim. Teşekkür ederim Sa
yın Narlıoğlu. 

Sayın Gürtan buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN —' Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 

Öncelikle şunu arz etmek isteriz efendim; bizim 
çeşitli önergeler vermemizin nedeni, değişik önerge
ler vermemizin nedeni, kanun maddesineki açıklığtn 
tam olmamasından, anlaşılmanın çeşitli şekilde yo
rumlanmaya müsait bulunmasındandır. Bunun dışın
da kesinkes Hükümetimizi, Devletimizi müşkül du
rumda bırakma gibi, açmaza alma gibi, zor durum
da bırakma gibi bir niyet taşımıyoruz. Bunu peşinen 
arz ederim. 

Keza biz, Devlete olan, Hükümete olan güvensiz
liğimizi de ortaya koymak istemiyoruz. Buna lütfen 
gerek Sayın Komisyon, gerek Sayın Sayın Hükümet 
Temsilcimiz itimat buyursunlar. Mesele, tedvin edi
len maddenin açık olmamasından dolayı çeşitli sil
sile içerisinde önergeler veriliyor. Bunlardan birisi 
de Sayın Öney'in önergesinden biraz daha değişik ve 
genel esprisi Sayın Narlıoğlu tarafından ortaya ko
nulan önergedir. «Kadar» deyince; ne zaman, ne ka
dar, aynı şekilde ne zaman, «İçin» dendiği takdirde 
200 bin lirayı belli bir rakama bağlamış oluyoruz. 
Bu sağlandığı takdirde ne olur?.. Bu sağlandığı tak
dirde çok uzun süredir bekleyen hatta umudunu yi
tirmiş olan, yitirme derecesine varan vatandaş açık 
olarak bilecektir; benim alacağım için Devletimiz, 
Hükümetimiz şu kadarı için şu zaman için şu kadar 
süre için garanti vermiştir. Sayın Komisyon Başka
nımız ve Sayın Hükümet Temsilcimiz mütemadiyen 

açıklıkla söylüyorlar, «Biz bunu bir yerde Hükümet 
garantisi altına aldık» lütfetsinler bunu açıkça mad
denin içerisine koyalım ve böylece çeşitli yorumlara, 
çeşitli spekülasyonlara meydan vermeyelim. Mesele 
vuzuha kavuşsun, açıklığa kavuşsun. Bunun için öner
geleri birbirinin peşine veriyoruz ve maddeye açıklık 
getirildiği takdirde sanırım bu hem vatandaşın, hem 
de Hükümetimizin lehine olacaktır umudundayız. 
Bunu böyle düşünüyoruz 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Önergenin lehinde aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. 

Buyurun Sayın Akkılıç, bugün siz hiç konuşma
dınız. 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, tavzih için 
söz almak istemiştim. 

BAŞKAN — Hayır şu maksatla söyledim, Sayın 
Dinçer de işaret buyurdular; ama zaman zaman tabiî 
az konuşan sayın üyelere de imkân vermek yerinde 
olur. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Biraz önce önerge veren arkadaşımız Tül ay Öney 
ve şimdi de iki arkadaşımızın önergesi gerçekten 
birkaç günden beri Meclisimizde görülmekte olan ve 
hiç bugüne kadar şahit olmadığımız bir ziyaretçi kit
lesini balkonlarda görüyoruz. Demekki, yine arka
daşlarım da belirttiler, çok acı bir yara var ortada. 
Eve gittiğim zaman diyorum ki, 500 bin lira olsun, 
tavan bir milyon lira olsun veya buna benzer şey
ler; çünkü oturduğum apartmanda sekiz daireli apart
mandan beş aile emekli, biri işçi emeklisi, dördü de 
memur emeklisi olmak üzere, beş aile zarardide. İlk 
görüşüldüğü gün gittim, yukarı kata çıktım, sordum 
dedim ki, hiç niyetiniz yok mu, Meclise gelip görüş
meleri izlemeye?.. Ümitsiz durumdalar. «Vallahi bir 
şey çıkacağını zannetmiyoruz» dediler. Sayın arka
daşlarım da değindiler. 

Dün akşam kızım bir arkadaşıyla konuşuyordu, 
kızın babası sormuş, «arkadaşın babasına sorsun, aca
ba ümitlenelim mi» diye. Böyle rakamı 120, 130, 150 
bine varan bankerzedelere maalesef ben şunu diyor
dum, çoğu kez o oturduğum apartmandaki kimse
lere de tavsiyelere bulundum, aman yapmayın, ya-
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tırmayın, bunun sonu hüsrandır; ama diyorlardı ki, 
biz yarını düşünüyoruz, öbür günü değil; yani yal
nız ve yalnız yarını düşünebilecek kadar muzdar du
rumdaydılar. Öbür günü düşünmek istemiyorlardı, 
o nedenle yatırdıklarını da bu vaziyette biliyorlardı; 
ama hepimiz hatırlıyoruz maalesef şunu da itiraf et
memiz lazım ki, buradan bir Maliye Bakanı çıkıp, 
«Değnekçi dahi bankerliğe kalkmıştır» demiştir ve 
bu zatı bugün götürmüşüz çok mesuliyetli bir yere 
oturtmuşuz, YÖK'te üye yapmışız, taltif etmişiz. Ol
maz böyle şey. Zamanında hata yapmış, insanları, 
hatasına göre değerlendirmek lazımdır. 

O nedenle diyorum ki, Sayın Hükümetten nca 
ediyorum; buraya geldiğiniz zaman, eve gittiğim za
man diyorum ki 500 bin lira yapalım, buraya gel
diğim zaman da diyorum ki, 500 bin lira çok fazla, 
Hükümetin durumunu biliyoruz, Ben içindeyim, za
man zaman gidip Maliye Bakanı ile tartışmalar yapı
yoruz. Diyoruz ki, üretici Devlete mal vermiştir, pa
rasını alamamıştır. 'Hayvancılıkla uğraşan, et,, süt 
veren ve de diğer taraftan çeşitli ürünleri Devlete sa
tan pancar ve benzeri ürünleri satan kimseler alınteri 
olan ürününün parasını alamamıştır. Buraya gelince 
diyoruz ki, 200 bin lira olsun; ama her halükârda sa
yın arkadaşlarımızın belirttikleri bir süre içersinde 
ve bu artık bir isim olarak girmiştir lügatımıza ban-
kerzedelere güvence verebilecek bir çizgiye gelme
miz lazım demek istiyorum. O nedenle önergenin le
hinde konuşmak istiyorum, çünkü açabilir, açar. 

Şimdi önergelerin görüşülmesi sırasında maalesef 
soru sorulması ihtimali olmadığı için, burada bir so
ru soracağım. Sayın Müsteşar gayet iyi niyetle açık-
l'adılar dediler ki, «Efendim, biz üç ay içersinde aça-
mazsak 91 inci günde ne olur?.. Açmamamız lazım. 

Ben de şimdi kendilerine diyorum ki, soruyorum; 
biz belki 50 bin lira öderiz, 25 bin lira öderiz bun
lara; peki hesap açıldığı takdirde, bu alternatiflerin, 
bu tasarrufların Bakanlık tarafından yapılmasında bir 
sakınca var mıdır acaba?.. Bu konuda bilgi verilirse 
memnun olurum. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon, buyurunuz. 

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

Sayın Narlıoğlu ve Sayın Gürtan'ın zannediyo
rum, önergeler çok fazla olduğu için, biraz önce de 
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işaretim ondandı Sayın Başkanım, hangi önerge ol
duğu konusunda; herhalde «200 bin lira ve daha az 
olan alacaklarının tamamı, 200 bin liradan fazla olan 
alacaklarının 200 bin lirası için» şeklindeki önergeyi 
görüşüyoruz. Çünkü benzer nitelikte bir hayli öner
ge var. 

Biz bunu açıklık sağlayan bir önerge olarak, da
ha doğrusu 200 bin liranın ödenmesini temin bakı
mından, tabiî ki 'istisna maddesinde geçen faiz mese
lesi kabul ettiğimiz, kabul buyurulan şekilde olmak 
kayıt ve şartıyla bu konudaki tereddütleri izale için 
200 bin lirayı, daha doğrusu tamamını kabul ediyo
ruz, bu 'kısmını, önergenin birinci bölümünü kabul 
ediyoruz. 

«İki ay içerisinde bankalar nezdinde» kısmını, iki 
aylık süreyi, daha önce üç ayla ilgili arz ettiğim se
beplerle kabul etmiyoruz, edemiyoruz daha doğrusu; 
fakat gönlümüz bundan yana, gönlümüz hemen 
ödenmesinden veya hemen hesapların açılmasından 
yana. Bu şekilde daraltılmasını pek benimseyemiyo-
ruz. 

Birinci (bölüm olan, o «200 'bin lira ve daha az 
olan alacakların tamamı» ifadesine şimdi biz Komis
yon olarak katıldığımız takdirde usulü 'bir sorun or
taya çıkıyor. 300 bin lira dikkate alınmak üzere Ko
misyonumuza madde iade edilmişti. Kesin olarak 
oylanırsa 200 'bin lira olarak geçecektir. Bu 'bakım
dan, tamamı şeklinde oylanması herhalde usulü ola
rak uyigun olacaktır; fakat biz Önergeye ilk holümü 
itibariyle katılıyoruz dfendim. 

BAŞKAN — O 'halde 'ben şöyle yapayım: Dik
kate alınmak üzere size sunayım, siz önergenin o kıs
mını değerlendirirsiniz Sayın Sabuncu. 

Siz de aynı görüştesiniz zannediyorum Sayın 
Kumcuoğlu. 

MALİYE BAKANLIĞI TEM'SÜLCİSt ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler... 

RECAİ DİNÇER — Sayın Başkan, demin Sa
yın Müsteşar 'Bey, 'bankerlik konusunda sertifika 
vermediklerini ifade ettiler. Müsaade ederseniz bu
nun tavzihini toir defa daha rica edeyim. Maliye Ba
kanlığını temsil eden 'her vilayette validir; valiler ver
miştir, Maıliye 'Bakanlığının 'kendisi değil. Bunun böy
le bilinmesi lazım gelir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Evet «efendim. 
Değerli üyeler, önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması ka'bul edilmiştir. 

Saygıdeğer üyeler, bu maddeyle ilgili daha birkaç 
önerge var. Biliyorsunuz günlük çalışmalarımızda biz 

saat 1'6.30'da 'bir ara veriyorduk. O itibarla bu arayı 
şimdi vereceğim, ıbilalhara 'önerigelere ve maddeye de
vam edeceğiz. 

Birleşime '20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

ÎKİNC1 OTURUM 
Açılma Saati : 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KtTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BA YIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 125 inci Birleşimi
mizin ikinci oturumunu açıyorum. 

'Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesine sıra geldi. 
Sayın Uzunoğlu?.. Yok. 
Önergeyi hatırlamanız bakımından tekrar oku

tuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı mad

desinin 'beşinci fıkrasının üçüncü satırındaki «kredi
lerin» sözcüğünün, «(Kredilerle ilgili senetlerin ve ve
sikaların» İbaresi ile değiştirilmesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

(Bahtiyar UZUNOĞLU 

BAŞKAN — Önerge sahibi bulunmadığı zaman 
önergenin lehinde, aleyhinde Söz vermiyoruz; yalnız 
Komisyondan ve Hükümetten görüş alıyoruz. 

Sayın Uzunoğlu'nun önergesi 'hakkındaki görü
şünüzü lütfeder misiniz? 

MALI »İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Kabul ediyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. 
Sayın Kumcuoğlu?.. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Kabul ediyorsunuz. 

Önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Sayın Hamitöğulları ve Sayın Gürtan'ın önerge
lerine sıra geldi. 

Önerge sahibi sayın üyeler yoklar. Önergeyi tek
rar okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasfiye Halindeki Bankerler

le İlgili Tasarının 6 ncı maddesine altıncı fıkra ola
rak aşağıdaki metnin eklenmesinin Genel Kurulun 
onayına sunulmasını izinlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Beşir iHA'M'tTOÖULLARI Hayati GÜRTAN 

MADDE 6. — (Birinci fıkrada öngörülen mev
duat 'hesaplarının açılmasını izleyen iki ay içerisinde 
ve dördüncü fıkra esasları dahilinde tutarları 50 bin 
Türk ılirasından az olan alacakların tamamı, tutar
ları 50 bin Türk Lirasından fazla olanların 50 bin 
Türk Lirası alacaklılara ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Gürtan, önergeyle ilgili bir 
açıklama yapaca'k mısınız? 

HAYATİ GÜRTAN — Arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 
Önergemizin genel esprisi, biraz evvel arz ettiğim 

önergedeki açıklıktır; yani meseleye açıklık kazan
dırmaktan ibarettir; başka (bir anlamı yoktur. 

Sayın İKomisyonmuz ve Sayın Hükümetimiz de
vamlı şekilde vurguluyorlar; «Bu, en müsait şartlar 
içerisinde vatandaşa ödenecektir. Bunun 'başka şekli 
düşünlemez.» diyorlar. İşte bu espri içerisinde biz 
de diyoruz ki, mademki böyledir, mademki böyle 
düşünülüyor, 'biz (bunu yasanın içerisine bir madde 
halinde, 'bir fıkra 'halinde alalım ve 'böylece mevcut 
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«Hanı benim hesabım?» 
«Ne hesabın?» 
«E, ben bay '(X) idim.» 
«Bay (X) seni oraya yazmıştık.» 
«Hayır o bay (X) değil, ben bay (X üssü)yüm.» , 
Diye birtakım karmaşık durumlar çıkabilir. 
Yani burada bu kadar büyük, kompleks bir ha

disenin içinden tasfiye komisyonları vakıasının ne 
kadar süratli çıkabileceği konusunda bir öngörümüz 
olamadığı için biz zamandan 'kaçıyoruz. Yoksa öde
mede meseleyi erteleme niyetinden kaynaklanan bir 
yaklaşım değildir bu. Sayın Gürtan da söylediler, 
oradaki; yani Hükümete bu konuda güvenip güven
meme 'meselesinde söylediğimiz de bu. Yani biz eli
mizden gelen gayreti sarf edeceğiz; fakat neftice iti
bariyle 154 bin hesap sahibini bulacağız, bunların belli 
bankerlerden olan isimlerini tasnif edeceğiz, bunların 
adreslerini bulacağız. Bunların bir kısmı yaşlı insan. 
Kendisine Emlâk Kredi Bankası Yenişehir Şubesin
den hesap açtıracaksınız, Mamak'ta oturuyor olacak. 
Mümkünse 'Mamak Şubesinde hesap açtıracağız. Sa
dece isim tespiti yetmiyor, adreslerini tespit edece
ğiz. Mümkün olduğu kadar onlara yakın yerlere he
sap açacağız. Bir bankada hesap açtırılacak; bunla
rın bir kısmını bugün açtırdık, bir kısmını beş ay 
sonra açtırdık... E, olmaz. Şimdi yani birinci ile 1001 
inci, 100 001 inci arasında zamanlama farkı yapa
mayız. Bütün işlemi bitirdikten sonra, «Buyurun ar
kadaşlar; şu tarihten itibaren vacibül icra hale gel
miştir.» diyeceğiz. 

tereddütler ortadan kalksın... Ne kadar tutar? Bu
nun hesaplarına girmiyorum, bu bellidir; bir çar
pımdan ibarettir. Vaktinizi fazla işgal etmek iste
mem. Yalnız izin verirseniz şunu arz edeyim: 

Mesele bir güvensizlik meselesi kesinlikle değil
dir. Bunu demin de söylemiştim; böyle bir şey aklı
mızın köşesinden dalhi geçmez. Açıklık kazandırmak
tan ibarettir, kesinleştirmekten ibarettir ve bir de 
tabiî bunun sosyal ve ekonomik tarafı vardır. Kim 
için? Bankerzedeler için. Çok uzun bekleyen vatan
daş belli bir miktarı eğer eline efektif para olarak 
belli bir süre sonra alırsa böylece yaşantısındaki iyi
leştirmeyi kısa zaman içerisinde, belli ölçüler içeri
sinde yapmak imkânını bulacaktır. Devlete olan gü
veni Hükümete olan güveni artacaktır, belli ölçüler 
içerisinde rahata kavuşacaktır. Durum bundan iba
rettir. 

Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 

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

üye var mı?.. Yok. 
Sayın Komisyonun ve Hükümetin önerge üzerin

deki görüşü?... 
Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 

Zaman tasrihi yönündeki önergelere ka'tılama-
yışımızın sebebi şudur: Hemen şunu ifade edeyim; 
bu 256 adet «banker» ismini verdiğimiz tüzel veya 
özelkişilerin, başlangıçta doğru dürüst hesapları ke
sinlikle yoktu. Yani biz, banka tipi bir müesseseye 
vazı-ül-yöd olmuş, sonra da, alacaklıları sol tarafta, 
borçluları sağ tarafta yazılı bir normal müessese var
mış gibi bir durumla karşı karşıya değildik. 

Söz konusu bankerlerden alacaklı olan bu 154 bin 
hesap sahibinin ismen, adres olarak tespiti, bunların 
alacaklarının ana para, faiz olarak tespiti hakikaten 
çok yoğun, çok güç, çok karmaşık birtakım işlem
leri gerektirmiştir. 

Şimdi kalkacağız, bay (X)'e şu kadar zaman için
de bir hesap açtıracağız. Türkiye'de Ahmet Yılmaz, 
Mdhmet Yılmaz isimli şahısların adedi o kadar çok
tur ki, netice itibariyle (A.) bankerinde bay (X)'in 
ismini dört defa göreceğiz; «"Dört defadır bunun 
hesabı, topladık 800 bin lira tuttu, kendisine 200 bin 
liralık 'hesap açtık» diyeceğiz; ama bu bay (X)'ler 
'hakikaten bir kişi değiıl de iki kişi ise, 62 nci günü 
adam bize gelip te: 

Mesele kendi içinde komplekstir, karmaşıktır, gi
rifttir Sayın Başkanım. Zaman tasrihi konusundaki 
tercihlerimiz bundan kaynaklanıyor. Onun dışmda 
Devletin, Hükümetin İradesi açıktır; bu yükü müm
kün olduğu kadar çabuk tasfiye edip, 95 bin vatan
daşın bankerlerle ilgisini kesmek, onun yerine kendi 
geçip 'hakkını hukukunu takip etmek istemektedir. 
Bu durumda, sistemi zedeleyecek veyahutta sisteme 
yeni motifler getirecek bu tür önergelere Hükümet ola
rak katıldığımız takdirde- gereken faydanın sağlana
cağı konusunda şüphelerimiz olduğu için katılamı
yoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcuoğlu. 
Sayın Sabuncu, siz de Hükümetle aynı görüşte 

misiniz?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Evet, aynı görüşteyiz Sayın Baş
kanım. 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılmıyor, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması 'hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... önerge
nin dikkate alınması ka'bul edilmemiştir. 

Sıra Sayın Karitarcıoğlu'nun önergesinde. Buyu
run Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 6 nci maddesinde numara konularak 
fıkralardan söz edilmektedir. Daha önceki düzenle
melerde de olduğu gi'bi bunların da ya Iharfle göste
rilmesi, ya da rakamların çıkarılarak paragraflar ha
linde 'bırakılması gerekmektedir. 

Esasen üzerinde durduğum husus, gözden kaçtı
ğını tahmin ettiğim 'bir noktanın aydınlığa kavuştu
rulmasıdır. Bunun için, maddeye son bir fıkra eklen
melidir. Önce 'bu fıkrayı ifâde ötmek istiyorum. 

Bu maddenin birinci fıkrasındaki Bakanlar Ku
rulu kararı ile kesinleşmiş alacaklara karşılık olmak 
üzere tasfiye sonucu beklenmeden verilen 200 000 
Türk Lirasının, bankerden nasıl ve ne zaman Hükü
metçe alınacağına açıklık getirmek gerektiği kanaa
tindeyim; Hükümetin alacağı ile ilgili. Zaten bir hayli 
ilerlemiş, satışa çıkarılmış mâlların ve tahsil edilmiş 
alacakların; tasfiye kurullanndaki paradan Hükümet 
tarafından hemen alınırsa, 'bu Kanunun adında ve 
amacında bahsedildiği gibi, tasfiyenin luzlandırilması 
mümkün görülmemektedir. 

Bankerzede Ihem hükümetin uzattığı eli, hem de 
tahsil edilen paradan beüli oranda verilecek miktarı 
beklemektedir. Bu bakımdan, Bakanlar Kurulunca 
'birinci fıkra esasına 'göre açılan hesap karşılığı ban
kerin tasfiye işi tamamlandıktan sonra işleme tabi 
tutulmalıdır. 

Bu maksatla maddeye şöyle 'bir fıkranın eklen
mesini teklif etmekteyim : 

«Birinci fıkraya göre açılan hesap karşılığı, ban
kerin tasfiye işi tamamlandıktan sonra işleme tabi 
tutulur.» 

Takdir Yüce Heyetinizindir; saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Önergenin lebinde, aleylhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Evet. 
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Sayın Kumcuoğlu?.. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Katılamıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Yalnız, bu önergenin fıkralarla 
ilgili... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Efendim, önergenin fıkralarla il
gili birinci kısmına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet; çünkü daha evvel kabul et
mişsiniz, aynı şekilde 'bir karar Genel Kurulca alın
mış. Bu itibarla, onu oya sunmuyorum; rakamları 
kaldırıyoruz... Tamam mı Sayın Komisyon?.. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Rakamları kaldırıyoruz; evet. Ge
nel Kurulun daha önce almış olduğu karara istina
den Sayın Kantarcıoğlu'nun bu teklifini yerine geti
riyoruz. 

'Diğer konuda, fıkra eklenmesi konusunda Sayın 
Komisyon... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir arzım 
var. Bu tashihle yaptığımız işlem bir maddede gözü
küyor, diğer maddeler de aynı biçimdedir. Binaena
leyh, bir yeknesaklık olmuyor. Bu maddede rakam
ları çıkarıyoruz, 1 inci maddede rakamlar giriyor. 
Binaenaleyh,... 

BAŞKAN — Yok böyle bir şey. Hayır; diğer 
maddelerden de çıkarılmıştır. Onun için yapıyoruz. 

Önergenin fıkra eklenmesine dair kısmına Sayın 
Komisyon ve Hükümet katılmıyor, önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Kalbul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması ka'bul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; maddeyi kesin kabul ettiğiniz ve 
dikkâte alınmak suretiyle kararlaştırdığınız önerge
lerle birlikte Komisyona veriyorum ve 7 nci maddeye 
geçiyorum. 

7 nci maddeyi okutuyorum, 
Bütçeleştirme 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre yapılacak işlem

lerin ve tasfiye sonunda 'bankerin mal varlığının borç
larını karşılama oranına göre her alacaklının bulunan 
alacağı ile (bu Kanun uyarınca açılan hesap arasında 
ortaya çıkan farkların gerektirdiği meblağları gere
ğine göre Bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Sayın Öztürk, Sayın Erginay söz istediler. 
©aşka sayın üye?.. Yok. 
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Sayın öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım. 
Bu Tasarı, 'bir anlamda Devletin kusurunu taz

minatla karşılama tasarısıdır. 
Enflasyon derdinin doğurduğu ve bu dönemin si

yasî polemiğine malzeme bankerler konusu günü
müzde, bizim dönemimizde işlendiği gibi geleceğe de 
malzeme teşkil edecek kadar geniş ve kapsamılidır< 

Devlet, yapılan kusurun karşılığını tazminat ola
rak öderken görüşmeleri biten 6 ncı maddedeki kıs
tas 7 nci madde ile bütçeleştiri'lmektedir. «Bütiçeleş-
tirme» tabiri son derece iyi bulunmuş bir terimdir. 
Gerekçede rakamlar verilerek «Yapılacak tahsilatın 
fazlası bütçeye irat kaydolunacaktır» denmesine rağ
men, yapılacak tahsilatın (Naçizane kanaatıma göre) 
daima noksan kalacağı ve bütçeden karşılanacağı bi
çimindedir ve#kıstas konurken, eğer Tasarı tanzim 
edilirken fikrimizi söylemek mümkün olsa idi, bu ne
viden bir kıstası katiyen ortaya koymaya gönlümüz 
razı olmaz idi, 

Bu kıstas nedir?.. Tamamen sübjektif bir kıstas
tır. Aslolan, Devletin dikkatsizliğinden kaynaklanan 
zararın tazminidir. Zararı tazmin ederken kendi im
kânlarıyla hareket etmesi doğaldır, imkânlar ne za
man eline geçerse o zaman ödeyecektir. Eğer mümkün 
olsaydı Devlet böyle 200 bin liralık hesaplar açacak 
yerde zararların tazminine karar verir, imkânların öl
çüsünü Maliye 'Bakanına tanınacak yetkiyle sınırlaya
bilir idi. Türkiye'de bir memurun alacağı ikramiye 
objektif bir kıstas olarak tutulabilirdi. Gerçi bu mad
de geçti; ama «Bütçeleştirme» maddesiyle de yakinen 
ilgili olduğu için arz etmeye mecburum. Enflasyon 
derdinin doğurduğu ve dar gelirliyi sıkıntıya koydu
ğu cihetle Devletimiz, Hükümetimiz bunu takdir ede
rek bir kısım zararları tazmine yönelmiştir. 

'Değerli arkadaşlarım; 
Olağanüsitü dönemlerde bu gibi geçici tedbirler 

yeni yeni kanunların gelmesine, bu Meclisleri meşgul 
etmesine neden olacaktır. Bugün «200 000», yarın bu 
miktarın yükselmesi için tekrar kanun gelecektir; 
böyle bir kanuna gerek yok idi. Eğer ileri safhada 
Hükümetimiz bu önerimi kabul eder ise hâlâ imkân 
kaçmamıştır; 200 000 İlk bir ölçüyle bu Kanunu bağ
lamamak lazım. Zaman, imkân neyi getirecek ise 
Hükümet kendi imkânları içinde bunu karşılayabil-
melidir. 

Görülüyor ki, 7 nci madde ile bankerler konu
sunda vatandaşların gördüğü zararlar bütçeden kar

şılanacaktır. Malları tasfiye olunacaktır; belki bir kıs
mı buraldan; ama çoğunlukla Hazineden karşılana
caktır. Temennim odur ki, zararların tamamı zaman 
içinde imkânlar doğduğunda, devletin adaletli devlet 
olma vasfından kaynaklanan tüm zararlar karşılana
bilsin. 

Saygıyla arz ederim. Huzurunuzu işgal ettiğim için 
bağışlanmamı dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
7 nci madde birkaç bakımdan Anayasamızın 163 

üncü maddesine ve Genel Muhasebe Kanununa ay
kırı düşmektedir. 

Gerçekten 163 üncü maiddede önce; ödemelerin 
ödeneklerin sınırlarına bağlı 'olduğu belirtiliyor, Ba
kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname bile çı
karma yetkisini vermiyor, cari bütçesindeki ödenek 
artışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari ve 
ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikteki 
kanun tasarı ve tekliflerinde belirtilen güderleri kar
şılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunluluğunu 
koyuyor. 

Aslında Muhasebe-i Umumiye Kanunumuzda, bir 
kanunla ödeneği bütçeye konulması emredilen husus
lar yerine getirilir, der; yani bir hizmet için belirli 
bir ödenek bütçeye konulacaksa o kanun bakımından 
mutlaka yerine getirilir. Fakat, burada elde edilecek 
olan gelirin bir taraftan ödenek ve ödeneğinde öden
mesi şeklini ifade eden gider haline getirilmesi için 
Maliye Bakanına yetki veriliyor. Karşılığı (Anayasa 
bakımından tezat teşkil ediyor) yok. Aslında bütçe 
kanunlarında bazı fonların, bazı kaynakların, «Ame
rikan yardımı» gibi gelirlerin bir taraftan bütçeye ge
lir ve öte yandan bunların ödenek ve gider yapılabi
leceği hakkında Maliye Bakanına yetki veren hüküm
ler vardır; fakat orada elde edilecek olan gelir, bahsi 
geçen ödeneğe tekabül eder. Halbuki burada, öğlen-
ıden beri söyleniyor, birçok açık vardır; yani banker -
zedelere ödenecek olan paralar geniş anlamda Devlet 
bütçesine intikal edecektir. Bütçe hakkı Yasama Or-
ganımndır; bütçede ödenek ve masraf yapmak mese
lesi Yasama Organına aittir. Oysa burada Maliye Ba
kanına yetki veriliyor ve karşılığı da şüphesiz yok. 

Kaldı ki, bu maddede bahsi geçen gelir nereye 
gidecektir? 'Buyurunuz aynı Tasarının 4 üncü madde
sinin (a) bendine; «Bu Kanunun 5 inci maddesine gö
re yönetilen tasfiye işlerinde elde edilecek hasılattan,» 
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diyor. Para ne olacak?.. Doğrudan doğruya Tasar
rufları Koruma Fonuna gidecek; Devlete de değil. 
Tasarrufları Koruma Fonu alacak geliri. Peki bu ge
liri ondan alıpta siz tekrar bütçeye gelir mi kaydede
ceksiniz?.. Ona ait bir şey yok. Gayet tabiî sonuçta 
bir gelir kalırsa bunu nazarı dikkate alarak bütün 
giderleri ve arada ödenmiş olan tahvil karşılığı, Mer
kez Bankası avans karşılığı (ki, asıl kaynaklar bun
lardır) ödenmiş olacak bütün bedeller bir kalemde 
Maliye Bakanlığınca bütçeye kaydedilecek ve siline
cek... Peki Yasama Organının Anayasaya taalluk eden 
ödenekler ve giderler, masraflar bakımından yetkisi 
ne oldu?.. 

Bu itibarla zannediyorum ki, bu madde bu me
tinde yer almamalıdır yahutta buna benzeyen bir hü
küm; sonuçta ilgili yılın genel bütçelerinde yer al
mak suretiyle ancak Hükümet veyahut Bakanlar Ku
rulu tarafından teklif edilebilir, denir; yani yıllık büt
çe tasarılarına, buna tekabül eden giderler bakımın
dan ödenek konulmasını isteyebilir ve Meclis de ve
rirse mesele kalmaz ki, verebilir gayet tabiî. 

Onun için hem kanun tekniğine, hem şekline, hem 
ruhuna aykırı düşen böyle bir maddenin bence bu 
metinde yer almaması ya'hutta Anayasa veya Genel 
Muhasebe Kanunu bakımından değiştirilerek Yasama 
Organının bu anlamdaki yetkilerinin de kendisine bı
rakılması gerekir. 

Ben bir önerge vermiş değilim; fakat Sayın Ko
misyon ve Hükümet bu noktayı kabul buyururlarsa 
bir metin halinde maddeyi yeniden düzenlemek müm
kün olur, 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Değerli üyeler, madde üzerinde sorusu olan sayın 

üye?.. Sayın Banaz. 
Buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan; şimdi bu Ta

sarının 4 üncü maddesinde fonun kaynaklarından söz 
edilirken, Devlet bütçesinden fona gelecek herhangi 
bir paradan söz etmiyor; fakat bu 7 nci madde ile, 
buradaki açıkları bütçeye gider ve ödenek kaydet
me yolunda bir hüküm getiriyor. Bu acaba 4 üncü 
madde ile ne derece bağdaşır?.. Onu sormak iste-
miştim. 

BAŞKAN — Evet. 
IBaşka sorusu olan sayın üye?.. Sayın Gökçe.. 
ABBAS GÖKÇE — Redaksiyon efendim. 

BAŞKAN — Redaksiyonu bilahara alalım^ Şimdi 
Sayın Komisyon ve Sayın Kumcuoğlu hem konuşan 
iki sayın üyeye, hem de soruya cevap lütfetsinler. 

Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 
MALÎYE (BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ. 

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 
Değerli Hocam Sayın Erginay'ın noktayı nazarımı 

saygı ile dinledik; fakat burada bir problemi de çöz
mek durumundayız. Bu mütalaamla aynı zamanda 
Sayın Banaz'ın sorusuna da gerekli cevabı vermeye 
gayret edeceğim. 

Efendim; şimdi daha önce de söylediğimiz gibi, 
önümüzde nevi şahsına münhasır bir hâdise var. 
Bu hadise Türk kamuoyunu yeterince meşgul etmiş 
ve bu hadiseye direkt, doğrudan taraf olanlara ye--
terince acı vermiştir. Bu Tasarı ile bu meselenin 
tarihte yerini almasını sağlamak ve zaman zaman 
tekrar kamuoyunun dikkatlerini bu mesele üzerine 
çekmemek için böyle bir düzenlemeye gerek olduğu 
kanaatindedir Hükümet. 

Şimdi önümüzde 256 banker ve 150 küsur bin 
banker alacaklısı var. Başladık birer birer tasfiye 
etmeye; birincisinin mal varlıkları hesaplandı, kon
solide edildi, şu kadar bin alacaklısı, on bin ala
caklısı vardı, netice itibariyle alacağı vereceği kar
şılaştırdı, fon bu işten 2,5 milyon lira zararlı cılktı... 
Birinci ihtimal. Bekleyelim, 256 ncı bankerin hesap
ları da tasfiye edilsin, ondan sonra fon bakiyesini 
Meclisin huzuruna getirelim, bunu böylece hallede
lim..̂  Burada da Hükümet diyor ki, bu işi uzun süre 
sürüncemede bırakmaya, birinci bankerin hesabım, 
256 ncı bankerin hesabının tasfiyesine kadar bek
letip, Devlet hesaplarında birtakım karışıklıklara yol 
açmaya gerek yok. Maliye Saikam burada kalksın 
bu bankerin hesabım; «Fondan alacağı vereceği ne 
idi?...» Fazlasını bizim almamız mümkün değil; faz
lası, bankerden alacaklı olan vatandaşların 200 bin 
liranın üzerinde olan alacaklarının tasfiyesine tahsis 
edilecek. Burada çıkabilecek durum, eksik olması 
halinde... Bu bankerin ne Ikadar açığı çıktı?... 2,5 
milyon liralik. Bir anda bütçeye gider yazalım, öde
nek yazalım. Ha, gelir yazılacak olan kısım ne
dir?... Netice itibariyle bunun 2,5 milyon net foakiye-
sidir; tabiî temsili rakam veriyorum, bu 50 milyon 
liralık bir pakette 2,5 milyondur. 

Sayın Başkan; 
Burada Anayasaya aykırı bir davranışın olduğu 

kanaatine de katılamıyorum. Çünkü sizler bu Ka-
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nunla Maliye Bakanına kişi başına 200 bin lira öde
me yapma yetkisini veriyorsunuz. Yani Danışma 
Meclisi veyahut da yasama organı iradesini önceden 
izhar etmiş oluyor. Ne şekilde izhar etmiş oluyor?... 
200 bin liraya kadar (harcama yapma yetkisini Ma
liye Balkanına vermiş oluyoruz ibu Kanunla,; 200 bin 
liranın altında bir ihadise cereyan ederse 7 nci mad
dedeki düzenleme çalışacak; O balkımdan herhangi 
bir şekilde yasama organının ödenek verme, harcama 
yetkisi tevcih etme yetki ve sorumluluğunu devret
mesi burada söz Ikonusu değil. Bu normal olarak 
bugüne kadar bütçelerde gördüğümüz ve alışageldi
ğimiz yetki devri müessesesinden daha değişik, sa
dece teknik bir düzenleme mahiyetinde olarak değer
lendirilmek gerekir. 

Bu mülahazalarımın ışığında ISayın Hocamın 
da bu maddenin ibu şekliyle Tasarıda yer almasına 
fazla itiraz etmeyeceği inancıyla arz ederim Sayın 
Başkanım,; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu-
oğlu. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, tavzih et
mek isterim. 

BAŞKAN — Tavzih, hay hay. 
ÂKÎF ERGİNAY — Sayın Başkan; 
Ben karşılığı olmayan birtakım ödeneklerin Ana

yasa muvacehesinde ıbütçeye bir ödenek olarak kay-
dedilemeyeceğini söyledim, öğrenciliğimi yapmış ol
masından şeref duyduğum Sayın Müsteşar bu nok
tayı pek geçiştirmiş oldu. Evet, burada kanun çı
kıyor; ama bu kanunda karşılığını göstermiş olmak 
şarttır bu ödeneğin. Hani nerede bu tasarıda böyle 
bir karşılık?... Gayrimenkullerin satışı mı ve ne za
man satılacak?... Onlar da belli değil., 

Bu itibarla, buna tamamen aykırı düşmektedir; 
fakat «Nevi şahsına münhasır bir kanun» demek, 
Anayasaya aykırı bir kanun çıkarmak anlamını da 
tazammun etmez herhalde. 

Teşekkür eder, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon yahut Sayın Kumcuoğlu; tek

rar?... 
Evet, buyurun efendim^ 
IMALIYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCOOĞUÜ — Sayın Başkan; o zaman 
müsaade ederseniz teknik boşluğu kapatmak için, 
4 üncü maddedeki Bütçe kanunlarındaki yetkiye 
dayanılarak özel tertip ihraç ederek Devlet tahville
ri hâsılatından fona verilecek avansın ibu söz ko

nusu 7 nci maddedeki gelir boşluğunun karşılığı ola
rak kabul edilmesi halinde bu sorunun çözülebilece
ği inancındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Sabuncu?. 
MALÎ İŞLER KOİMÎSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümet Temsilcisi gerekli açıklamaları yap

mıştır. «Hakikaten tedvini zor olan bir Kanun Tasa
rısıdır» şeklindeki ifademiz de işte burada kendisini 
gösteriyor. Gerçekten tedvini son derece zor. Ne tara
fından bakarsanız çıkış imkânı zor olan güç olan 
bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. 

O bakımdan bizi Sayın Hocamız da başta olmak 
üzere bütçeleştirme maddesinin burada yer almasını 
normal 'teamüllere aykırı bulan üyelerimiz, bu ola
ğanüstü durumda mağdur vatandaşlarımızın kurtarıl
masını temin bakımından hoş görsünler. Başka bir 
çıkış yolu bulma imkânı yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
ABBAS GÖKÇE — Redaksiyon Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Redaksiyon vardı Sayın Gökçe. Bu

yurun, özür dilerim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
7 nci maddenin kenar başlığı «Bütçeleştirme.» 

Türk dilimde böyle bir kelime yok. Bu maddeyi oku
duğumuz zaman kenar başlığın şöyle olması lazım : 
«Bütçeye Gelir veya Gider Kaydı.» Çünkü «Bütçeleş
tirme...» Türk diliyle o kadar oynamayalım; «Bütçe
leştirme» diye bir kelime yok. Zorlamayalım. Bütçe
ye gelir veya gider kaydından ibarettir. Yüce Komis
yon kabul ederse memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Evet, bu konuda Sayın Komisyon 

ve Hükümet ne düşünür?.. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — «Bütçeleştirme» kelimesi de giderek 
kullanılmaya başlanmıştır. «Bütçeleştirme» veya «Büt
çeyle ilgilendirme...» «Bütçeleştirme» herhalde daha 
uygun olacaktır Sayın Başkanım; «Bütçeleştirme». 

BAŞKAN — «Bütçeleştirme» üzerinde... 
LÜTFULLAH TOSYALI — «Bütçe İşlemleri» 

şeklinde acaba 'bir düzenleme mümkün olmaz mı?.. 
BAŞKAN — «Bütçe İşlemleri»... 
OBvet; «Bütçeleştirme» üzerinde Sayın Komisyon 

ve Sayın Hükümet kararlı. 
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Maddeyi bu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum. 
Ceza 'hükümleri 
MADDE 8. — 1. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulu

nan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca 
geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar, geçersiz 
tasarrufa konu olan mal ve hakları, daha önce beyan
da bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın bu Ka
nunun yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
ilgili tasfiye kuruluna beyan dönekle yükümlüdürler. 

2. Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz 
sayılan tasarruflardan yararlananlardan, geçersiz ta
sarrufa konu olan alacaklarını ilgili bankerin tasfiye 
masasına yazdırmış olanların, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde söz konusu ala
caklarını tasfiye kuruluna başvurup sildirmeleri,. daha 
önce bu nitelikteki alacaklarını kısmen veya tamamen 
tasfiye kurulundan alanların da aynı süre içinde tahsil 
ettikleri miktarın tamamını geri vermeleri zorunludur. 

3. Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yükümlülük 
ve zorunlukları yerine getirmeyenler hakkında, üç yıl
dan on yıla kadar hapis ve geçersiz tasarrufa konu 
olan alacak miktarının 5 katı ağır para cezası hükmo-
lunur. 

4. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra geçer-
1 siz tasarrufa konu olan alacağını ilgili bankere ait tas

fiye- masasına yazdıranlar ile silinmeye tabi alacağını 
tahsil edenlere hükmolunacak hapis cezası 6 yıldan, 
para cezası da geçersiz tasarrufa konu olan miktarın 
on katından az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Kantarcıoğlu. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; 
Nasrettin Hocanın, malumlarınız olduğu üzere, 

evine hırsız girer ve konu komşu toplanır. Herkes 
«IMandal açıktı», «Kapıyı açık bırakmışsın», «Yenge 
camı kırmış, öyle bırakmış» diye hem Nasrettin Ho
cayı, hem ide eşini yargılarlar daha doğrusu ve suç
larlar, Hoca da, «Yani hiç de hırsızın kabahati yok 
mu?..» diye onlara çıkışır. 

Şimdi, bankerzede suçlu, banker suçlu; yani Ma
liye Bakanlığının hiç mi günalhı yok, hiç mi suçu 
yok?.. Devlet küsuru işlemişitir Maliye Bakanlığı. Sa
yın Müsteşar alınmasınlar lütfen... 
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Şimdi bu durumda bir de ceza hükümlerinde yine ' 
yanlış bir düzenlemeyle yine yanlış bir işlem yapmaya 
başlıyoruz ve zaten yanlışlıklar maliyesi oldu; biraz 
önce gördük. 

Şimdi efendim, 37 sayılı, 53 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnameler nerede?.. Bu bahsettikleri 35 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin 14 üncü maddesi 
iki defa değişmiştir. Siz eski hükme göre işlem yaptırı
yorsunuz, ondan sonra 37 ve 53 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameleri ortadan kaldırıyorsunuz de
mektir; bu maddeyi kabul ederseniz. 

Bunun için burada yapılacak iş yine alfabetik ola
rak (a), (b), (c) diyeceğiz, bu rakamları kaldıracağız. 
Böyle bir düzenleme yoktur. 

İkincisi; «Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Ban
kerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin, 37 ve 53 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamelerle değişik 14 ncü maddesi uya
rınca» demek zorundayız. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, soru. 
BAŞKAN — Soru Sayın Öney; hay hay, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım; 
Kanun Tasarısının bu maddesi oldukça ciddî bir 

madde; yalnız fevkalade karışık kaleme alındığı için 
itiraf etmek isterim ki, ben çok iyi anlayamıyorum. 
Bunda tabiî 35 sayılı ve ondan sonraki kanun hük
mündeki kararnamelerin Meclisimiz Genel Kurulun
da görüşülmemiş olmasının da bir rolü vardır. 

Şimdi atıfta bulundukları 34 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin 14 üncü maddesinde geçer
siz tasarrufların kiminle kimin arasında vukubulan 
tasarruflar olduğu ıtanumlanıyor. Yalnız Kanunun 8 
inci maddesinin ikinci fıkrasına gelindiğindeki ifade 
bahsedÜen; «... Kararnamenin 14 üncü maddesi uya
rınca geçersiz sayılan tasarruflardan yararlananlar...» 
diyor. Kimdir bu yararlananlar?.. Bunu anlamakta 
güçlük çekiyorum. «Geçersiz tasarrufa konu olan ala
caklarını ilgili bankerin tasfiye masasına yazdırmış 
olanların, bunu hemen sildirmeleri...» lazım diyor; 
Kanun yürürlüğe girdikten bir ay içinde sildirsinler. 
Daha da öteye gidiyor, «... daha önce bu nitelikteki 
alacaklarını kısmen veya tamamen tasfiye kurulun
dan alanların da...» yine bu Kanun çıktıktan sonra bir 
ay içinde tahsil ettikleri miktarın tamamını geri ver
meleri zorunludur. 
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Şimdi, bu tipte malların tasfiyesinden alacağını 
alanların içine, acaba bankerzedeler'dahil midir? Ya
ni, bankerden alacaklı olanlar bu tipte muvazaalı mal
ların tasfiyesinden herhangi bir meblağ tahsil etmiş
ler midir? Eğer etmişlerse, bu ikinci fıkraya göre 
bunu bu Kanunun çıktığından itibaren bir ay içinde 
geri vermek zorundalar. Bu mümkün mü veya doğru 
mu? Yani, malın satışı muvazaalıysa, bunda ban-
kerzedenin bir suçu olamaz herhalde. Onun için, bu 
ikinci fıkraya bir açıklık getirilmesini istirham edi
yorum. Tasfiye masasına bu şekilde alacak yazdı
ranlar kimdir ve bundan tamamen veya kısmen ala-
rini hakikaten gönül hoşluğuyla karşıladıktan sonra, 
bir ay içinde bu meblağı iade etmeleri isteniyor.) kim
lerdir, bunu öğrenmek istiyorum? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan; 
Günün bu geç saatinde, Sayın Kantarcıoğlu'nun 

noktayı nazarlarını ve beni ayrı tutsa da, temsilcisi 
bulunduğum Maliye Bakanlığına müteveccih tarizle
rini hakikaten »gönül hoşluğuyla karşıladıktan sonra, 
Sayın Öney'in noktayı nazarına gelelim. 

Efendim, mevcut Tasarının 8 inci maddesinde, 
mevcut 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
14 üncü maddesinin ne olduğu belli. Şimdi burada 
Sayın Kantarcıoğlu, (özür dilerim) «35 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 37 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile değişik 6 ncı maddesi ile değişik 
şekli» denmesini uygun görüyorlar; ama orada bir de, 
53 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci mad
desiyle değiştirilmiş bir kısmı da var. Esas itibariyle, 
35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kendisini de
ğiştiren 37 ve 53 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerle yaşadığı için, 'burada kararname zikri ileride 
bazı sıkıntılar getirebilir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Değişik» keli
mesini koymak lazım. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Beyefendinin şimdi dediği 
gibi «Değişik» 14 üncü maddesi» denmek suretiyle 
engelin aşılabileceği kanaatindeyim, bu bir; geri dön
düğüm için özür dilerim. 

Sayın öney'in noktayı nazarına gelince : Şimdi 
Sayın Öney diyor ki, «ödeme Güçlüğü İçinde Bulu
nan Bankerlerin İşlemleri Hakkında (Düzeltiyorum) 
Değişik 35 sayılı (Kanun Hükmünde Kararnamenin 

14 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılan tasarruf
lardan yararlananlar kimlerdir?» 35 sayılı Kanun 
Hükmünde IKararnamenin 37 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 6 ncı maddesiyle değişik şekline gö
re bu kişiler şunlardır : 

«1. Haklarında tasfiyenin açılmasına karar ve
rilmiş olan; 

a) Gerçek kişi bankerlerin ve yöneticilerinin bo
şanmış olsalar dahi eşleri ile, usul ve füruu ile evlat
lıkları ile kendilerini evlat edinenler ile ikinci derece
ye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımları ile...» 
diyor ve (b), (c), (d) ve (e) bentlerinden sonra, «Yü
rürlüğe girmesinden sonra yukarıda belirtilen tasar
rufların konusu olan mal ve haklara ilişkin olarak ya
pılacak her türlü...» diye devam ediyor. Demekki bu
rada 'bunlardan yararlananlar 'bu kişiler; yani bunun 
(a), (b), (c), (d) ve (e) 'bentlerinde sayılan kişilerdir. 

Şİmdi 'böyle olunca, peki acaba o zaman Komis
yon metnindeki 8 inci maddenin ikinci fıkrasında söz 
konusu olanlardan kısmen veya tamamen tasfiye ku
rulundan alanlar da eğer hakkıyane "bir şekilde (Ta
biri ilk defa kullanıyorum) bankerzede ise, buna 'gö
re aldıkları parayı geri verecekler mi?... Hayır; çün
kü Kararnamenin anılan maddesine göre geçersiz 
sayılan tasarruflardan yararlananlar burada söz ko
nusu. Onlar kim?.. Onlar; gerçek kişi bankerlerin ve 
yöneticilerinin boşanmış olsalar dahi eşleri ile usul ve 
füruu vesaire; tüzelkişi bankerlerin ortaklıkları, yö
neticileri ile denetçileri; tüzelkişi bankerlik ortakların 
yöneticileri, denetçileri; bunların eşleri, 'boşanmış ol
salar dahi usul ve füruu... 

O bakımdan, mesele kendi içinde karışık olduğu 
için tabiî madde de karışık; fakat Sayın Öney'i en
dişelendiren sakıncaların bu kaleme alınış tarzı için
de giderilmiş olduğu kanaatindeyim. O bakımdan bir 
değişikliğe gerek yoktur. 

Arz ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sabuncu; sizin ilave edecek bir şeyiniz var 

mı?... 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Yok efendim, 
NECDET ÖEBOLOĞLU — Redaksiyon var efen

dim. 
BAŞKAN — Redaksiyon' teklifinizi alacağım. 
Değerli üyeler; bu maddede Sayın Kantarcıoğlu' 

nun 'hatırlattığı şekilde, fıkra başlarındaki «1», «2», 
«3», «4» rakamlarını dalha evvelki maddelerde de yap-
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tığımız gîbi çıkarıyoruz. Ayrıca, ikinci satırında «Ka
rarnamenin değişik 14 üncü maddesi» diyoruz ve ora
ya «değişik» kelimesini ilave ediyoruz. 

Bunun dışında bir redaksiyon varsa, buyurun Sa
yın Geboloğlu. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan; daha 
evvel olduğu gibi, maddenin dördüncü satırında «15», 
bilahara üçüncü fıkradaki «5», «6» rakamlarının ya
zıyla yazılması uygun olur kanısındayım. 

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

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Dördüncü satırdaki «15», ondan son
ra «5 katı» ibaresindeki «5» ve en sondan ikinci satır
da da «6» rakamlarının yazıyla yazılması ve demin 
arz ettiğim değişikliklerle maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Uygulanacak diğer hükümler 
MADDE 9. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde, 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ek ve değişiklikleri ve genel hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir, 

Geçici Madde l'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — IBu Kanunla kurulan Ta

sarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamam
lanıncaya kadar Fonun yönetim ve temsili hususunda 
bir bankayı görevlendirmeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Bu maddeyle ilgili 'bir önerge var, okutuyorum. 
iSayın Başkanlığa 

462 sıra sayılı Kanun Tasarısının geçici 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek-y 

lif ederiz. 
İsa VARDAL Şerafettin YARKÎN 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla kurulan Ta
sarrufları Koruma Fonunun teşkilatlanması tamam
lanıncaya kadar Fonun 6 ncı maddede yer alan yet
kilerinin kullanılması, yönetimi ve temsili konuların
da Bakanlar Kurulunca derhal bir millî banka gö
revlendirilir. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden kim konuşa
cak?... 

İSA VARDAL — Ben izah edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bu önergeyi vermemizdeki gaye şudur : Bu Ka

nunun kabulünden itibaren Fonun ne kadar zaman 
içerisinde kurulacağı belli değil. Fon kuruluncaya ka
dar bu işlerin derhal yapılması için Bakanlar Kuru
luna bir bankayı görevlendirme yetkisi verilmektedir. 
Bu bankayı görevlendirme yetkisi de nasıl verilecek, 
hangi zaman içinde verilecek; maddenin yazılışında 
o da belli değil. Onun için biz, 6 ncı maddede yer 
alan yetkilerin kullanımı; yani «Fonun 6 ncı madde
de yer alan yetkilerinin kullamlması, yönetimi ve 
temsili konularında Bakanlar Kurulunca derhal bir 
millî banka görevlendirilir.» şeklinde bir değişiklik 
yaptık. 

Burada «derhal» kelimesiyle, Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren Fonun 6 ncı maddeye göre yapa
cağı işleri, Fon teessüs edinceye kadar millî bir ban
kaya görev vermek suretiyle, bu tasfiye işlerinin bir 
an evvel gerçekleştirilmesi bakımından bir bankayı 
yetkili kılmayı ödev olarak Bakanlar Kuruluna ver
miş oluyoruz. 

Açıklama bundan ibarettir, teşekkür ederim 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen var mı?.. 

Yok. * 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİLMİ 

SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler, metni
mizde olduğu şekilde daha faydalı olacağı kanısında
yız, katılmıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, görüşünüzü rica 

ediyorum. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-

RUL KUMCUOĞLU — Önergenin bir millî ban
kaya, karşılığı ödenmeyen bir ekstra külfet getirmesi 
şartını da beraberinde taşıdığını müşahade ediyorum. 
O bakımdan, Komisyon metninin aynön kabulünde 
fayda mülahaza ederim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Komisyon ve Sa

yın Hükümet katılmıyor. Dikkate alınmasını oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
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TURGUT TAN — Sayın Başkanım, bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay buyurun. 
TURGUT TAN — Buradaki «banka» dan Sayın 

Maliye Bakanlığı neyi kastediyor; yani, getirilen 
önergede spesifik «millî banka» deyimi vardı, Sayın 
Maliye Bakanlığı acaba herhangi bir banka anla
mında mı «bankayı görevlendirir» deyimini kullan
maktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumcuoğlu. 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUÖ-

RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, önergenin 
iki tane amacı, vardı. Bunlardan birisi, «banka» iba
resini «millî banka» olarak değiştiriyor idi. Bunun 
dışında, bu şekilde bankaya bir ilave külfet yüklü-
yordu. Çünkü 6 ncı madde, birinci,'üçüncü ve beşin
ci bentleriyle birtakım ekstra sorumluluklar, görevler 
veriliyor Fona; bankaya bunu veriyor idi. Halbuki, 
bizim sistemimizde bankaya hesap açılacak, hesabın 
karşılığı bankaya tediye edilecek, mevduat sahibi is
terse, bu parasını, şu veya bu şekilde çekecek, iste
mezse bankada bırakacaktı, bankanın bu mevduat 
hareketinden belli bir külfeti ve belli bir kârı olacak 
idi. önergenin bu şekilde tanzimi, bankaya karşı 
ödenmeyen yeni bir külfet getiriyor diye karşı çıktık. 

Burada «millî banka» tabirinin konulup konumla
masına gelince; Sayın Başkan, Türkiye'de bankalar 
ikiye tasnif edilir; millî bankalar, bir de Devlet ban
kaları. «Millî banka» dediğimiz zaman; merkezi dı
şarıda olmayan, sermayesinin tamamı Türkiye'de ko
nulmuş ve iş merkezi Türkiye'de olan bankalar kas
tedilir. Yani, bunlar Devlet bankası olmayabilir de, 
olabilir de. O bakımdan, Hükümetin böyle bir ope
rasyonu yabancı bankalar vermeyeceğinden hepimi
zin emin olması gerekir. «Millî banka» deyince de; 
Türkiye'de Devlet bankası olsun, olmasın, bütün 
bankalar kapsama girer. Zaten madde de bu hali ile 
onu amaçlamaktadır, bir fark görmediğimiz için böy
le bir tavır aldım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumcu

oğlu. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, herhalde 

tam anlaşılmadı benim sorum. Ben, «millî banka, 
millî olmayan» banka ayırımı açısından değil; ka
mu bankası, özel banka açısından da böyle bir ayı
rım olabilir; yani, «Maliye Bakanlığı bütün bu ayı
rımlar açısından genel bir düzenleme mi getiriyor?» 
diye sormak istiyorum 

BAŞKAN — Sayın Kumcuoğlu, görüşünüzü ri
ca ediyorum 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERTUĞ-
RUL KUMCUOĞLU — Sayın Başkan, önergede 
«kamu bankası» ibaresi yoktu. O bakımdan, o konu
da tavır almadım. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Saygıdeğer üyeler, Komisyona önergelerle birlik
te gönderdiğimiz 6 ncı madde düzenlenerek gelmiştir. 
Maddeyi ve Komisyon yazısını okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Dikkate alınmak üzere kabul edilen önergelerle 

birlikte Komisyonumuza iade edilen 6 ncı madde in
celenmiş ve ilişikteki şekliyle kabul edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hilmi SABUNCU 

Malî işler Komisyonu Başkanı 

«Fonun yetkileri 
MADDE 6. — 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 tas'fiye sonucu beklenmeksizin her banker iti
bariyle, alacaklı ^başına 200 000,— TL tutarında 
(200 000,— TL.'nın altındaki alacakların tamamını 
kapsamak üzere) alacaklarını, Bakanlar Kurulunca 
tespit olunacak esas ve şartlar dahilinde bankalar 
nezdinde mevduat hesapları açtırabilir. 

Bakanlar Kurulu, 1 inci fıkrada belirtilen tarih
ten sonra kaydedilen alacakları da kayıt sonuçlarına 
göre 1 inci fıkra kapsamına alabilir. 

Fon 1 inci fıkraya göre açtırılan hesaplar karşı-
ğında alacaklılar yerine alacaklı sıfatıyla tasfiye ma
sasına iştirak eder. 

1 inci fıkraya göre mevduat hesabı açtırılmasın-
da 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 ödenin aynı bankerdeki 
müteaddit alacakları tek alacak sayılmak kaydıyla) 
ayrı alacak sayılır. 

Fon, tas'fiye işlerini yürütürken alacaklıların hak
larının ödenmesini hızlandırmak amacı ile gerektiğin
de bankerin tasffiye masasına dahil alacaklarını tem
lik, menkul veya gayrimenküllerini rehnedebilir. Ba-
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kanlar Kurulu bu suretle saklanacak kredibrie ilgili 
senet ve vesikaların Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından reeskonta tabi tutulmasına karar 
verebilir.» 

'BAŞKAN — Değerli üyeler, kesin oylarınızla 
kabul edilen 'Sayın Uzunoğlu'nun önergelerine Ko
misyon uymuştur. Ayrıca, Sayın Narlıoğlu ile Sayın 
Gürtan'ın önergelerinin birinci kısmına Komisyon 
uymuştur. Yalnız, üç önergeye, 200 bin liranın 300 
bin liraya çıkarılması ile ilgili önergelere uymamıştır. 

Usulümüze göre, 'bu önerge sahiplerinden 'birinin, 
önergeleri dikkate alınmadığı için, söz almak ve ko
nuşmak hakkı vardır, söz verebilirim. 

önergeleri üzerinde acaba hangi sayın üye ko
nuşmak istiyor? 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Ben istiyorum efendim. 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Önergemin verilişi sırasında arz etmiştim, tava

nın '200 hin liradan 300 bin liraya çıkarılması, Ha
zineye en çok en çok 1 milyar lira külfet getirmek
tedir. Tekrar dikkatlerinize arz ediyorum, hesabını 
yaptım, arz ettim, en çok en çok 1 milyar lira kül
fet getirecektir ve belki de bu sıfıra inecektir, hatta 
biraz evvel kabul ettiğimiz 7 nci maddeye göre, büt
çeye müspet bir gelir imkânı da. sağlayacaktır. Bu
na mukabil, hastalığa getireceği tedavi, yine arz et
tiğim gibi, % 60'dan % 80'in üzerine çıkacak ve bel
ki de 'bu % 90'a tırmanabilecektir. 

Bu kadar büyük bir şifa getiren, bu kadar ufak 
bir külfet isteyen bir teklifin kabul edilmesi gere
kirdi. Tekrar Sayın Yüce Kurulun takdirlerine arz 
eder, bu raporun reddedilmesini istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Değerli üyeler, Komisyonun getirdiği maddeyi 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, Sayın Başbuğ ve diğer arkadaşla
rının 300 bin liraya çıkarılması ile ilgili önergelerini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu - önerge istikametinde oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler Mad
de bu önenge istikametinde kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürdük 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte iki sayın üye Söz istemişlerdir. Bunlardan; 
Sayın İsmail Şengün lehte ve Sayın Halil Gelendöst 
aleyhte söz istemişlerdir. 

Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 

Biraz önce bir Hoca hikayesi anlatıldı; ben de 
bir tane, kısaca hatıralarınızı canlandırmak niyeti ile 
tekrarlamak istiyorum. 

Hoca komşusundan kazan istemiş pekmez kay
natmak için. Yok. Öbür komşuya gitmiş, yok, üçün
cü komşu nihayet «Ad, hemen çabuk getir.» demiş. 
Pekmez kaynamış, ertesi gün Hoca.kazanı kapının 
önüne koymuş, bir de yanına kocamanca bir tencere. 

Aradan bir ay geçmiş, bu defa bulgur kaynat
mak için kazana ihtiyaç var. IBiliyorlarya köylü, Ho
canın ilk çaldığı kapıdan derhal kazan önüne gel
miş. Hoca bulgurunu kaynatmış, tekrar kazanı kom
şunun kapısının önüne koymuş, yanına bir tencere 
daha. 

Üçüncü kez, Hoca bu defa domates salçası yapa
cak. Hocanın itiyadı malum; bütün köy halkı Hoca
ya kazan vermek için yarışa giriyor. Hoca bir ta
nesini alıyor, domates salçasını kaynatıyor. Aradan 
bir gün, iki 'gün, bir hafta, 10 gün, 15 gün geçiyor ve 
kazan geri gelmiyor bir türlü komşunun kapısının 
önüne, Nihayet komşu «Hoca bizim kazana ne ol
du?..» diyor. Hoca, «Allah rahmet eylesin kazan öl
dü.» diyor. «Aman Hocam kazan ölür mü?..» diyor 
komşusu «A komşular, siz kazanın ürediğini ka
bul ettiniz de, öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz?..» 
diyor Hoca. 

Tekrar hatırlattığım için, hem samiîne, hem de 
değerli arkadaşlarıma, özür dilerim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet, devlet kusurlu diye ilân edildi bu kür

süden. Ne ölçüde kusurlu?.. :% 100 mü?.. Tamamen 
Devlet mi kusurlu bu hadisede?.. Hepinizi düşünme-
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ye davet ederim. Sanıyorum 'bu sosyal afetin tek 
kusurlusu yoktur. Bu sosyal afet, hepimizin içinde 
kusuru 'bulunduğu 'bir durumdur, bir durumu yan
sıtmaktadır. 

(Değerli arkadaşlarım; 
1980 yılında % 100'ü aşan bir enflasyon hüküm 

sürmekte iken, dar gelirli ne yapsın?.. 'Kim sebebi
yet vermiştir % 100 enflasyona Türkiye'de?.. Geçmiş 
hükümetler. O halde, 1'2 Eylül Hükümetine nasıl yük
lersiniz bunun bütün kusurunu?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsüden bunun muhasebesini yapmak için 

belki vakit henüz erkendir; fakat bu kürsüden «Dev
let kusurludur.» deyip, % 100 Devleti bu konuda 
kusur sahibi yapmanın da haksızlık olacağı kanaa
tindeyim. 

Hükümet, kanun hükmünde kararnamelerle bir 
yılı aşkın bir süre içinde 'bu konuya bir çözüm ge
tirmek istemiştir, çok hüsnüniyetle çalışmıştır, 'büyük 
meblağları tasfiye komisyonlarına tahsis etmiştir, 300 
-400 milyon lira harcamıştır. İcra İflas Kanununda 
bugüne kadar hiçlbir ıgru'ba, hiçbir kitleye uygulan
mamış 'bir toplu takip sistemi getirmiştir. Gelişen 
olaylara ıgöre yeni yeni kararnameler çıkarmıştır ve 
fakat 'Meclisimizden aldığı yetkiye istinaden de, ken
disi bizatihi işin içine karışmak istememiş, işin dı
şında kalmayı daha uygun bulmuştur. 

Ancak, resim çizildikten sonra; yani aradan bir 
yıl iki ay geçtikten sonra Hükümet bakmıştır ki, 
tasfiye kurulları yeteri ka'dar çalışamıyor, Hükümet 
bakmıştır ki, adalet mekanizması yeteri kadar hızla 
çalışamıyor, Hükümet, 'bakmıştır ki, bütün 'bunların 
rnuhassalası bankerlerden yeteri kadar imkân sağ
lanamıyor, (en çok bir milyar) o takdirde artık işin 
içine girmek lazımdır demiştir. O güne ıkadar gir
memiştir, bilerek girmemiştir. Çünkü, bu konuda 
harcayacağı paranın her bir lirasının (Artık kuruş 
demiyorum.) bir vergiden; özür dillerim tabiri, saçı 
bitmedik yetimin hakkından doğacağını kabul et
miştir; fakat bir yerde Hükümet, Devletliğin'i, Dev
let babalığını göstermek zorundadır ve onun için ben
denize göre vakit geçirmeden; fakat bu sosyal afetin 
en büyük zarardidesi 100 bini aşkın vatandaşı ve 
onların belki 600-700 bin aile ferdinin yaralarını bir 
an önce sarabilmek için önünüze bu Kanun Tasa
rısını getirmiştir. Tasarı üzerinde Malî işler Komis
yonu uzun zaman durmuştur, ilgili bütün tarafları 
dinlemeye çalışmıştır, bütün komisyonlarımızdan gö
rüşler almaya gayret etmiştir ve Tasarıyı olgun hale 

j getirmek için Danışma Meclisimizin kendisine dü
şeni bihakkın yapmasına gayret göstermiştir. 

Sonuçta Yüce Kurulumuzda da buıgün görüşül
mesi tamamlanan tasarıyla, sanıyorum en iyi, en ma
kul en aklî, en adil bir tasarı Danışma Meclisimizden 
geçmiş bulunmaktadır. 

Hepinize derin saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Tasarının aleyhinde görüşmenin ne kadar ıgüç ve 

bazı kesimlerce, bilhassa bankerzede kişilerce ne ka
dar sevimsiz karşılanacağını bilerek söz almış bu
lunmaktayım; ama burada yaptığımız yemine sadık 
kalarak buradan görüşlerimizi, kanaatlarımızı da arz 
etmek zorundayız; bu da bizim görevimizdir. 

Arkadaşlar, beni, Hükümetin, Malî İşler Komis
yonunun ve bazı bankerzede kişilerin anlayışla kar
şılamalarını istirham ederek sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarı, tamamiyle ters bir tutumla ele alınmış

tır. Hükümet çaba sarf etmiş, bu bankerzede vatan
daşlarımızın dertlerine çare bulmak için elinden ge
len bütün gayreti sarf etmiş, 200 bin liralık bir im
kânla karşımıza çıkmış ve Yüce Meclisimiz de 'bunu 
300 bin liraya çıkarmış bulunmaktadır; inşallah bu 
parayı karşılayabilecek gücü kendisinde bulur. 

155 bin bankerzedeye 200'er bin lira ödendiği tak
dirde 30 milyar 800 milyon liralık bir meblağ kar
şımıza çıkmaktadır. ıBittabii 200 bin liranın altında 
da alacaklı olan vatandaşlarımızın nazari itibare alır
sak, bu meblağın daha da aşağı düşebileceğini kabul 
ederiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet, Tasarıyı niçin olumsuz, ters yönden 

almıştır; onu arz ve izaha çalışacağım. Şimdi, ban
kerlere para kaptıran iki zümre kabul etmek lazım. 
Bunlardan birincisi, zaruret içerisinde olup da ban
kerlere koşan vatandaşlar; yani ıgeçim sıkıntısı dola
yısıyla yüzüğünü, küpesini, bileziğini, kolyesini sata
rak veya erken emekli olarak emekli ikramiyesini 
yatıran vatandaşlar ki, bunlar yiyeceklerini sağlaya
bilsinler, çocuklarını okutabilsinler veya özetle, mai
şetlerini sağlayabilmeleri için bu kapıya koşmuşlar
dır; yani bu yanığını biraz olsun söndürebilmek için 
koşmuşlar ve bu suretle bankerlerden yardım iste
mişler ve yardım almışlardır. Bir kısım vatandaşlar 
da, malî durumu elverişli olanlar; ki, ben bunları 1 
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milyonun üzerinde mevduat yatırmış olan vatandaş- I 
lar olarak kabul ediyorum, belki yanılıyorum; bun
lar da sermayelerine, paralarına para katmak için 
bankere koşmuşlardır; yani 1 milyonunu bir sene 
içerisinde 2 milyona ulaştırmak için 2 milyonunu 4 | 
milyona ulaştırmak için bankere koşmuşlardır. Şim
di, bu vatandaşlarımıza malî durumu elverişli olan
lara bu sıkıntı, yani enflasyon sıkıntısı koymamıştır; 
çünkü Ibunlarin esasen gelirleri vardır ve maişetlerini 
sağlamaktadırlar. Öbür vatandaşlarımız ise; yani za
ruret içerisinde ötesini berisini satarak veya emekli 
ikramiyesini yatırmak suretiyle kapatan vatandaş
larımız da bunun gelirlerini zaruri ihtiyaçlarına sarf 
etmişler ve yemişlerdir, ellerinde de bir şey kalma
mıştır. Halbuki, malî durumu elverişli olan kişilerin 
sermayelerine sermaye eklenmiş, bunlar 1 sene zar
fında ana paralarını çıkarmışlardır veya çıkarmak 
üzere idiler. 

Şimdi, bu iki zümre de birbirine karıştırılarak, 
eşit olarak para verilmektedir; yani zaruret içerisinde 
olanla, malî durumu elverişli olanlar aynı kefeye ko
nulmuş ve eşit olarak 200! bin lira verilmek istenmiş I 
ki, Yüee Heyetinizce bu 3CÖ bin liraya çıkarıldı, İşte 
ben, burada. eşitlik sağlayalım derken, adaletsizliğin 
tecelli ettirildiğini görerek Tasarıya karşı çıkmakta
yım. 

Ne yapmak gerekirdi?.. Hükümetin Tasarıyı kar
şımıza nasıl getirmesi lazım geleceği hususundaki I 
görüşümü arz etmek istiyorum. I 

Arkadaşlar, evvela bankerzedeleri beyana tabi 
tutmak gerekirdi. Hakikaten parasını zaruret dola
yısıyla mı bankere vermiş?.. Yüzüğünü, küpesini, 
ötesini berisini satarak mı, maişet kaygısıyla mı bu 
yola gitmiş?.. Bunu beyan suretiyle Hükümetin tes
pit etmesi gerekirdi. Burada da, yalan beyanda, yan
lış beyanda bulunanlara karşı da cezai müeyyideler I 
getirmesi gerekirdi. Mesela, 1 seneden 6 seneye ka
dar hapis cezası getirmesi gerekirdi ve yanlış beyan
da bulunduğu takdirde, «Elde etmiş bulunduğu pa
ranın 3 veya 5 misli para cezasına hükmedilir.» şek
linde bir müeyyide getirmesi gerekirdi. Halbuki Ma- j 
liye, eşit şekilde, malî durumu elverişli olanla, zaru- I 
ret içerisinde bulunanları bir tutmak suretiyle karşı- I 
miza bu Tasarıyı hazırlamış, getirmiştir; ben bu Ta
sarının adil olduğuna kani değilim. Esasen Cenab-ı I 
Hak bile Kuranı Kerim'de şöyle söylüyor : «Benim I 
en büyük adaletim eşitsizliğimdedir» diyor. Hepimiz I 
aynı şekilde yaratılmamışız; kimimiz zengin, kimimiz | 
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fakir, kimimiz akıllı kimimiz daha az akıllı, kimimia 
meczup, kimimiz mecnun; o şekilde dünyaya gelmi
şiz. Onun için Cenab-ı Hak, «Benim en büyük ada
letim eşitsizliğimdedir.» diyor. Bunun için, eşitlik 
yaratayım derken, adaletsizlik yaratılmıştır. 

Şimdi, Devlet bu kanayan yarayı elbette kapat
mak zorundadır; çünkü zaruret içerisinde vatandaş
lar, bankerlik belgesi alan 7 bin lira harç yatıran iş
çiye, işsize, kapıcıya belge vermek suretiyle banker 
ilan etmiş, bunlar süslü süslü odalar tutmuşlar, süslü 
sekreterler tutmak suretiyle vatandaşların gözlerini 
boyamak suretiyle icrai sanat etmeye başlamışlar ve 
vatandaşları bu hale getirmişlerdir. Elbette kusur 
aramak lazımsa, Devletin de burada kusuru vardır. 
Bu durum, özel hukuku ilgilendirmekle beraber, ka
mu intizamı yönünden Devleti de ilgilendirmektedir. 
Çünkü; biz bu yarayı kanar vaziyette bıraktığımız 
takdirde, toplum içerisinde karışıklık meydana gele
cektir. Vatandaş ihkakı hak suretiyle alacağım al
maya kalkacaktır, bankerlerle bankerzedeler arasın
da mücâdele başlayacaktır. Bunun için Devlet, bu 
kusurunu kamu intizamı dolayısıyla da kapatmak 
durumunda ve bu konuyu da süratle halletmek gö
revindedir. Onun için, benim bu sözlerim, tabiî mad
deler kabul edildiği için, belki aleyhte konuşmam 
Kanunun kabulünde müessir olamayacaktır; fakat 
üst düzeyde nazarı itibara alınır düşüncesi ve ümidiy* 
le bu konuşmamı yapmak durumunda kaldım. 

Şu şekilde Kanun düzenlenmeli idi : Beyanname
ler alındıktan sonra, 500 bin liraya kadar zaruret 
dolayısıyla para yatırmış olanların alacakları kesin 
surette tasfiye edilmeli, 500 bin liradan yukarı olan
ların da tasfiye sonuna bağlanmalı idi. Bu sebeple 
Tasarımn karşısındayım. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, Tasarı 

oylanmadan evvel usulle ilgili söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenocak. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan, 6 ncı 

maddenin ne şekil aldığım merak edip duruyoruz, 
Tasarının tümü oylanmadan evvel?.. Çünkü, verilen 
önerge tam bir madde oluşturan önerge değildir. 
Acaba Komisyon bunu ne şekilde maddeye monte 
etti; lütfen maddenin son şeklinin okunmasını istir
ham ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Şenocak, maddenin son şek
lini okuttum. Maddeyi okuttum, yalnız 200i bin ra
kamı, 300 bin oldu. 

Değerli üyeler; Tasarının tümümü kesin oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tas
fiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerini Hızlandırıl
ması Hakkındaki Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; «Bankerzede» diye vasıflandırdı
ğımız saygıdeğer vatandaşlarımıza bu Kanunun fay
da sağlamasını, onların dertlerini ve sıkıntılarını gi
dermesini temenni eder, Kanunun hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Sayın Komisyona ve Sayın Hükümete teşekkür 
ederim. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Biz teşekkür ederiz efendim, de-

...>.. 

ğerli katkılarınızla daha iyi hale getirilmiştir Kanun 
Tasarısı efendim. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizdeki di

ğer maddeleri görüşme imkânımız bugün için kalma
mıştır; yalnız yarın, Hesapları inceleme Komisyonu
nun raporlarından sonra, Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumu Kanunu Teklifinin öncelikle gö
rüşülmesiyle ilgili Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Sayın Kantarcıoğlu'nun bir teklifi vardır. Bu teklifi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Yarın Hesapları inceleme Komis
yonu raporlarından sonra bu Teklifi görüşeceğiz. 

Yarın, yani 28 Haziran 1983 Salı günü saat 14.00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

....... !>&<( 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

125 inci BİRLEŞİM 

27 Haziran 1983 Pazartesi 

Saat : 14.00 

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

nin Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ma
lî İşler Komisyonu Raporu. (1/679) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

X (2) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy-
.gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
işletmesi 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 (3) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarını 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/229) (S. 
Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 27.1.1983) 

X (4) 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 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/241) (S. 
Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (5) Devlet Hava Meydanları işletmesi 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 (6) Devlet Hava Meydanları işletmesi 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) 

ıX (7) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/294) (S. 
Sayısı : 316) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (8) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesapları
nı İnceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/308) 
(S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 22.1.1983) 

;X (9) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesaplarım İn
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/351) (S. 
Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (10) Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
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 Hesaplarım in
celeme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/344) (S, 
Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 28.1.1983) 

X (11) Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Ka-



ray olları Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı Kesin-
ıhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi Hesap
larını inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/197) (S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (12) Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Danışma Meclisi He
saplarım inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. 
(1/215) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (13) 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 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/234) {$. 
Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi: 31.5.1983) 

X (14) 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 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/237) (S. 
Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X' (15) 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 Hesaplarım 
inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/265) (S. 
Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

X (16) Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Büt
çe Yılı Kesinhesabına 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 inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/273) 
(S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

x (17) 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 
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inceleme ve Sayıştay Komisyonu Raporu. (1/272) ı(Si 
Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 31.5.1983) 

(18) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri komüsyonları raporları. (1/654) {S. Sa
yısı : 450) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(19) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, 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) 

(20) Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

ı(21) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
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) 

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

(23) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖÖÜNÇ 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 İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(24) 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) 



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

(26) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak- I 
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar I 
ve iskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. I 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

1(27) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik I 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve I 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak- I 
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu I 
Raporu. (1/627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

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

(29) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad- I 
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

1 I 
'(30) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ln 

Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez- I 
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

{31) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayüı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun I 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy işleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(32) 21.12.1967 Tarihli ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin I 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

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

(34) 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) (S. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(35) 2.6.1941 Tarihli ve 406Ö Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri ihracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî işler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCİ-
OÖLU'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) 

(37) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Ha
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 
Üişkir» Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(38) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye işletmesi 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) 

(39) 647 Sayılı Cezaların infazı 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) 

(40) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayüı 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) 

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

(42) 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) 

(43) 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) 

(44) 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, İçişler' ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(45) 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) 

(46) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU 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) 

(47) 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 İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 
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I (48) 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
I Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II işaretli 
I Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta-
I sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 

Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(49) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs-
I kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka-
I nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın-
! da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
I İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
I ve iskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla

rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(50) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me-
I murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 

1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde-
I nin (c) Fıkrasının Değiştiirlmesi Hakkında Kanun 
I Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 

(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

I (51) 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) 

| (52) Danışma Meclisi Üyeleri Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

I Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

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

(54) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
I inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka

nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(55) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa iki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

I (56) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 

I 470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 



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

(58) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) , 

(59) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) <S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(60) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Anayasa, Malî îşler, İktisadî îşler, Sağlık ve Sosyal îş
ler, Tanm ve Orman, Köy îşleri ve Kooperatifler, 

Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve îskân, 
Turizm ve Tamtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(61) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(62) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681).(S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6,1983) 




