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I. — GEÇEN TU 

Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül, Ordu 
ilinin gübre sorunu, 

Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu, emni
yet mensuplarının fazla mesai ve izin durumları ve 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş da, Urfa'nın Vi
ranşehir ilçesinde kaçakçılık nedeniyle meydana ge
len olaylar 

Hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Genel Kurulda Salı ve Perşembe günleri kanun 

tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine, Çarşamba gün
lerinin seçim ve denetim konularına ayrılmasına; su
nuş, açık oylama ve işaret oyu ile yapılacak seçimle-

9 . 1 . 1975 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal ile Ordu 

Milletvekili M. Kemal Gönül'ün, 27 .7.1967 tarih ve 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 22 nci maddesi ile aynı kanunu değiştiren 
7. 7.1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/336) (Millî Savunma ve 
Plan komisyonlarına) 

Sözlü Soru 
2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 

kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/165) 

Yazılı Sorular 
3. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 

un, Ateşli silâhların aranması ve ruhsatma ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/324) 

ANAK ÖZETİ 

rin her gün yapılmasına dair Danışma Kurulu öne
risi kabul edildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda, Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

9,Ocak 1975 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Erzurum 

Rasim Hancıoğlu Zekâi Yaylalı 
Divan Üyesi 

Yozgat 
İlhamı Çetin 

Perşembe 

4. — İzmir Milletvekili Yılmaz Ergenekon'un 
Toprak Reformu Müsteşarlığıyle ilgili, basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/325) 

5. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, 1803 
sayılı Kanun gereğince, bu kanundan evvel geri alın
mış olan şeref aylıklarının geri verilmesinin gecikti
rildiğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/326) 

6. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, İçel' 
de kurulan İÇKO - BİRLİK ve tçel Erdemli merkez 
köylerini kalkındırma kooperatiflerine kredi miktarı ve 
tevziine ilişkin Ticaret, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlarından yazılı soru önergesi (7/327) 

7. — tçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Türkiye' 
de tüketilen yem ve küspe miktarına ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık ve Ticaret Bakanlarından yazılı 
soru önergesi (7/328) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

— 488 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

. BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

» 

BAŞKAN —• Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapılacak
tır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere basmalarını rica 
ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni gelen sayın 
üyelerin düğmelere basmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır; 
sıradan söz vereceğim. 

/. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi'nin, 
10 Ocak 1975 «Çalışan Gazeteciler Bayramı» müna
sebetiyle basın sorunları hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Sadullah 
Usumi, 10 Ocak 1975 günü Çalışan Gazeteciler Bay
ramı münasebetiyle söz istemiştir; buyurun efendim. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan ve sayın milletvekilleri; 

Geçen yıl da, Çalışan Gazeteciler Bayramı dolayı-
sıyle huzurlarınıza çıkmış ve basının sorunlarını dile 
getirdikten sonra, bunların hallinin 4 ncü Dönem yü
ce Meclisimize nasip olmasını dilemiştim. 

Aradan bir yıl geçtikten sonra Türk basınına ve 
onun durumuna genel olarak bir göz atarsak önemli 
bir değişiklik olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer Ana
yasa Mahkemesi, Meclislerden geçen af yasası ile ilgili 
bir maddeyi iptal etmemiş olsaydı, şu anda bir çok 
fikir adamı cezaevlerinde bulunacaktı. 

Ancak, Yüce Meclisin çatısı altında basın sorun
ları ile ilgili bazı önemli gelişmeler olduğunu da mem
nuniyetle belirtmek isterim. Parlamento Muhabirleri 
Derneğinin daveti üzerine toplanan çeşitli partilere 
mensup 21 gazeteci parlamenterin görevlendirdiği 
altkomisyon, basın kuruluşlarından gelen önerileri de 
dikkate alarak bir kısım sorunları karara bağlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

geçiyorum. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

L KURULA SUNUŞLARI 

f KONUŞMALAR 

Nitekim basın için hayatî önemi olan 195 sayılı Ba
sın îlân Kurumu Yasası ile ilgili değişiklik teklifi ya
rın saat 10.00'da Meclis Basın Bürosu salonunda sa
yın milletvekili ve senatörlerin imzasına açılacaktır. 
Bu çalışmalarda emeği geçen parlamenter arkadaşla
rıma ve basın kuruluşlarına teşekkür ederim. Ayrıca 
basın mensuplarının bu konularda Hükümet ile bütün 
parti gruplarının ilgi göstermelerini beklediklerini de 
ifade etmek isterim. Amacımız basının âcil sorunla
rını Yüce Meclislerimizden mümkün olduğu kadar 
tartışmasız ve süratle geçirebilmektir. 195 sayılı Yasa 
değişikliği teklifimizin ciddî basın organlarına güç 
katacağına, çalışan gazetecilerin emeklerinin karşılığı
nı garanti altına alacağına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ancak bu hazırlıklarımız 
bir bakıma basının iç meseleleridir. Bir de basının esas 
görevi olan halk yararına yapacağı hizmetlerle ilgili 
sorunları vardır. Gerçek fikir özgürlüğü olmadan bu 
hizmet verilemez. Cezaevlerinde şu anda belki gazeteci 
yoktur ama mevcut ceza rejimi uygulandıkça değerli 
fikir adamlarının yeniden cezaevlerini doldurması an 
ve gün meselesidir. Bütün demokratik ülkelerdeki ba
sın mensuplarının sahip olduğu özgürlükler Türk fikir 
adamına çok görülmektedir. Her vesile ile basına de
ğer verdiğini ve özgürlükçü demokrasiden yana olduk
larını söyleyen siyasetçilere bir hür ülkedeki fikir ha
yatına, bir de Türkiye'deki fikir hayatına gözatmala-
rım tavsiye ederim. Aradaki aleyhte fark yürekler acı
sıdır. Diğer ülkelerdeki gazeteciler vatanperver de, 



M. Meclisi B : 24 9 . 1 . 1975 O : 1 

Türk gazetecileri değil midir? O ülkelerdeki gazete
ciler ve halk özgürlüklerin bütün nimetlerinden ya
rarlanırlar da Türk fikir adamlarına cezaevleri ne
den reva görülür? Devletin güvenliği bahane edilerek 
çıkar çevrelerinin sömürü düzeni sürdürülemez. Bu
günkü ceza sistemimizdeki bazı hükümler sömürü dü
zenini korumaktadır. Böylece de sömürenler sevilirken, 
Türk halkının çoğunluğu ezilmekte ve her geçen gün 
yoksullaşmaktadır. Halk varsa devlet vardır. Mesele
ye bu açıdan bakarsak devleti korumak maksadı ile 
milletin, hatta devletin sömürülmesine imkân verme
mek gerekir. Devlet hepimizindir. Millete gelince, he
pimiz onun fertleriyiz. Devleti korurken halkı ezdir
memek, halkı korurken de devleti zedelemeden görev 
yapmak demokrasinin bir gereğidir. Tek taraflı bir 
anlayış demokrasi ile bağdaşamaz. Devlet, yöneten
ler güçlü ise güçlüdür. Böyle yöneticiler kendi vatan
daşından ve özgürlüklerden korkmazlar, ama güçsüz 
olanları her şeyden olduğu gibi özgürlükten de kor
karlar. 

Bu itibarla çıkar ve sömürü düzeninin bekçisi olan 
141 nci ve 142 nci maddelerin kaldırılması, 159 ve 
163 ncü maddeler de dahil olmak üzere tüm ceza 
sistemimizin özgürlükçü bir görüş ile değiştirilmesi ge
reğine olan inancımı belirtir, bütün çalışan gazeteci
lerin bayramını kutlar Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Usumi. 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Türk 
- Amerikan ilişkileri konusunda gündem dışı konuş
ması ve Başbakan Sadi Irmak'ın cevabı. 

, BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez, Türk - Ame
rikan ilişkileri hakkında buyurun. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Afyon ekiminin serbest edilmesinden bu yana 
Amerikan Hükümeti ve Kongresinin izlediği yol sa
nırım dikkatinizden kaçmamıştır. 

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını, siyasal ba
ğımsızlığını da içeren afyon ekiminin serbest bırakıl
ması gerçekten her Türk için övünç kaynağıdır. Dışa 
bağlı bulunmadığımızı, bağımsız olduğumuzu kanıtla
yan bu kararı alan Sayın Ecevit Hükümetini kutla
mayı bir görev sayıyorum. 

Haşhaş ekiminin yasaklanması, realitede, demok
rasinin tüm koşullarıyla işlediği bir devirde olmamış
tır. 12 Mart sonrasının, bir zamanlar demokrasiye de 
şal örtmek isteyen «Balyozcu» Erim'i, Amerikancıl 

davranarak, milyonlarca kişinin ekmek kapısını ka
patmak kararını sorumsuzca almıştır. Haşhaş ekimi
nin serbest bırakılmasıyle birlikte önce Amerikan 
Kongresinde, sonra basınında kızılca kıyamet kop
muş, «Türkiye'ye yardımı keselim» tartışmaları gün
lerce Amerikan Kongresini ve basınını meşgul et
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Amerikan Kongresinin hır
çınlaşmasını oluşturan önemli olay ise Kıbrıs soru
nudur. Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği, Kıbrıs'ta 
yaşayan soydaşlarımızın geleceklerinin güvence altına 
alınması, Sampson'un Cumhurbaşkanı olmasıyle yok 
olmuştur. Türkiye bu açıdan davranarak 20 Temmuz 
ve 14 Ağustos 1974 tarihlerinde Kıbrıs'a iki barış dav
ranışında bulunmuş, soydaşlarımızın yıllardır kana
yan yaralarını dindirmiştir. Bu karar Türk Devleti
nin itibarını, bağımsızlığını, bize umut bağlayan 
120 000 Türk soydaşımızı mutlu kılmıştır. Türk Hü
kümetinin bu insancıl davranışlarına karşı, Ameri
kan kamuoyu ve Kongresi Türkiye'ye ateş püskürme
ye başlamıştır. Yıllardır Türkler öldürüldüğü zaman 
ses çıkarmayanlar, memedeki çocukların kurşunlan
masına göz yumanlar, genç kızlara saldırılmasını ola
ğan karşılayanlar, yaşlı insanların çukurlara diri diri 
gömülmesini hoş karşılayanlar, bu zalimce hareket
lere ve insafla bağdaşmaz davranışlara son vermek 
isteyen hareketlerin karşısına küçülerek dikilmişler
dir. 

Amerikan Hükümetinin ve Kongresinin asla bağ
daşmaz isteklerini Sayın Ecevit Hükümeti aldırma
mış, Türklüğün onuru ve gururu ile bağdaşır tarzda 
davranarak Kıbrıs'a çıkmıştır. Barış için çıkmıştır, 
kardeşlik için çıkmıştır, demokrasiyi yerleştirmek için 
çıkmıştır. Çıkması olumlu olmuş, Kıbrıs'ta yıllardır 
süren insanlık dışı davranışlar son bulmuş, kavgalar 
bitmiş, ölüm bekleyen, ıstırap içinde kıvranan Türk
ler endişelerinden sıyrılmış, insan kasabı Sampson 
düşmüş, Kıbrıs'a da, Yunanistan'a da demokrasi gel
miştir. 

Bu yiğitçe kararı alan, Türkiye'nin onurunu ve 
bağımsızlığını belgeleyen davranışlarından ötürü, Sa
yın Ecevit'i ve Hükümetini takdir etmek en azından 
Türklük ve insanlık görevidir. 

Amerika şimdi gene tutturmuş «Yardımı keserim» 
diye bağırmaktadır. Türkiye'ye yardım! elâ gözü ve 
kara kaşı için yapmamaktadır. Avrupa'daki serma
yesinin, Arabistan'daki petrollerin koruyuculuğu, bi
zim dostluğumuzdan, Amerika için çok daha önem
lidir. Asrımız ekonomik çağdır. îki süper devlet de, 

400 — 
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diğer uluslar da ilişkilerini ekonomik taban üzerine I 
oturtmakta, önce kendi çıkarlarını düşünmektedirler. I 
Kesin olarak belirteyim ki, Amerika, bize vereceğin- I 
den çok bizden alacağını ve bizim sırtımızdan sağla- I 
yacağını düşünmektedir. İkili ilişkilerde gözü kapalılı- I 
ğı bırakmalıyız. Akılcı olmak zorundayız. Bağımsızlı- I 
ğımızı düşünmek zorundayız. Ekonomik sorunlarımı
zı usumuzdan çıkarmamak zorundayız. Amerikan 
Kongresinin bu denli hırçınlıklarına karşıt bizim sus
kunluğumuzu anlamak gerçekten güçtür. 

Amerika'nın tutumu bellidir. 1963'te belli olmuş- I 
tur ve 1967'de nasıl davrandığı ortadadır. Johnson' ! 
un, rahmetlik İnönü'ye yazdığı mektup belleklerimiz- I 
den çıkmamıştır. Adamlar; yürü dedikleri zaman yü- I 
rüyen, dur dedikleri zaman duran, yap dedikleri za- I 
man yapan, yapmayacaksın dedikleri zaman yapma- I 
yacak kişi ve ulus istemektedirler. Türkiye ve Türki
ye'yi yönetenler, körükörüne Amerika'nın istediği ı 
doğrultuda davranacak kişiler değildir artık. I 

Bizi ekonomik bakımdan çökertmek için ellerin
den geleni, en azından bugün yapar görünmektedir- I 
ler. Türkiye'den fındık ithalini yasaklayan karar, veto I 
edilmesine rağmen, bunun en belirgin örneğidir. 10 I 
Aralık tarihinde kesilmesi öngörülen, şimdi ise §ubat I 
ayının 5'ine ertelenen askerî yardımı kesme kararı ya- I 
rın gerçekleşirse şaşmamak lâzımdır. I 

BAŞKAN — Sayın Sönmez, 1 dakikanız kaldı I 
efendim. I 

MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. I 

Ekonomik bakımdan bağımsızlaşmaya, Amerikan I 
yardımı olmadan da yaşama olanaklarını aramaya zo- I 
runluyuz. Bağımsız bir savaş sanayii kurmak için bek- I 
lenecek zaman kalmamıştır. Amerika, «Yardımı ke- I 
serim» diyorsa, bir gün kesecektir. Bunu önleyecek 
gücümüz de yoktur. Tek yanlı bir karar değildir bu. 
Amerika ile olan ikili ilişkileri gözden geçirmek, gü- I 
nün ekonomik ve siyasal koşullarına oturtmak zama- I 
nıdır. Yapılması gereken yapılmalı, Türk ekonomisi 
dışa bağlılıktan kurtarılmalı ve Amerika'ya hak etti- I 
ği ders mutlaka verilmelidir. Türkiye belki geri kal- I 
mıştır, belki de az gelişmiştir, ama başkalarından iane I 
istemeyecek kadar onurlu bir ulustur. Yüce Türk Ulu- I 
su en karanlık günlerinde zorluklan yenmesini bil- I 
mistir* bu asrın zorluklarını da birlik ve çalışmayla I 
mutlaka yenecektir. I 

Kıbrıs olayları bizim için bir dönüşüm olmuştur. 
Dünyadaki yerimiz, şu an eskisinden çok farküdır, J 

— 491 
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bloksuzlar, üçüncü dünya ulusları şimdi bize gerçek
ten eskisinden çok daha yakındır. 

Rum azınlık^ Amerikan Kongresini etkilemek için 
elinden gelen tüm olanakları seferber etmiştir. Kong
re, azınlığın etkisinde kalarak, belki de, «keserim» 
tehdidini gerçeğe dönüştürecektir. Bu tehdit karşılık
sız bırakılmamalıdır. Tekrar ediyorum, gerekenler 
mutlaka ve eksiksiz yapılmalı, Türkiye'nin ekonomik, 
siyasal çıkarları öndüzeyde tutularak yapılmalıdır. 
Bağımsız Türkiye için izlenecek tek yol budur, dog
matik ve tek taraflı dostluk ninnilerine karnımız tok
tur. Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sönmez. 
Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SADÎ IRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, milletin aziz 
vekilleri; 

Hükümet, gerek millî çıkarlar, gerekse Parlamen
tonun itibarı açısından soru önergelerine ve gündem 
dışı konuşmalara çok büyük bir önem vermektedir. 
Bu bakımdan, gerek kendi devrimize ait olsun, ge
rek eski devirlere ait olsun, bir fark gözetmeden, çün
kü biz devlette temadiyet felsefesini güden bir hükü
metiz, cevaplandırmak kararındayız ve bu faaliyeti
mize başlamış bulunuyoruz. En kısa bir zaman zarfın
da birikmiş olan bütün soru önergeleri huzurunuzda 
yetkili arkadaşlarım tarafından cevaplandırılacaktır. 

Şimdi, kıymetli arkadaşımız Sayın Sönmez'i dik
katle dinledim, aynı konuda dün verilmiş olan 15 im
zalı bir önerge de bulunmaktadır. Her ikisinin müşte
rek karakteri, Türk - Amerikan ilişkilerine değinmesi-
dir. Bu ilişkilere ait Yüksek Meclisinize sunacağımız 
bilgiler vardır. Ancak bunların ayrıntılarına açık bir 
oturumda girmekte bazı sakıncalar mülâhaza etmek
teyiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Eğer Yüksek Meclis tensip buyurursa, tayin bu
yuracağınız bir günde, Hükümetimiz en geniş ölçü
de bu konudaki bilgilerini, görüşlerini ve kararlarını 
gizli bir celsede huzurunuza getirmek kararındadır. ' 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

3. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun, 
Erzincan'daki gençlik olayları hakkında gündem dışı 
konuşması ve Başbakan Sadi Irmak'ın cevabı, 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Karsu, Erzincan'da
ki gençlik olayları hakkında, buyurun. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Son günlerde ülke içinde kol gezen kaba kuvvet, 
şimdi de Erzincan sokaklarında saldırılar düzenleyip, 
geçimini güç koşullar altında sürdürmeye çahşan hal
kımızı huzursuz ve tedirgin etmeye başlamıştır. Bir
takım saf gençlerimizi yanıltmak suretiyle kendi ka
ranlık siyasî amaçlarına ulaşmak için, araç olarak 
•kullanan masum politikacı görüntüsündeki kişilerin 
ülkede estirmeye çalıştıkları, özellikle kurtların özle
mini duyduğu dumanlı hava, önü alınmadığı takdir
de Türk halkının huzurunu olumsuz yönde daha da 
çok etkileyecektir. Erzincan kapalı spor salonunda 
komando eğitimi görerek sokaklara düşen gençlerin 
taşkınlığı ve tahribatları son günlerde önü alınmaz 
bir hale gelmiştir. Erzincan şehir merkezinde birçok 
vatandaşın işyerini tahribeden bir grup aldatılmış 
genç, bununla da yetinmeyip Çayırlı ilçesi merkezine 
giderek orada yürüyüş yaparak ulumuşlar, bağırmış
lar ve masum vatandaşlara saldırarak silâh atmışlar
dır. 

Atatürk rozetini bağrında gururla' taşıyan Erzin
canlı hemşehrilerimi döverek hastanelik eden bu 
kendini ve kurtarıcısı Atatürk'ü tanımayan, «Hitler 
soytarıları» na dur diyecek güç, Atatürk gençliğinde 
mevcuttur. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Ne var ki, Türk Ulusu ve Atatürkçü gençliği ya
salara saygılı olduğundan, Hükümetin bu olayların 
üstesinden gelmesini beklemektedir. Yoksa hiçbir 
kuvvet Erzincanlıların kalplerinden Atatürk'ü ve ka
falarından da Atatürkçülüğü çıkaramayacaktır. 

«Demokrat Partinin devamıyız» diyenlerin, ülke 
çapında anarşiye yol açan «Başbuğu» koruyucu ka
natları altına alarak alkışlamaları, tarihî çelişkilerine 
bir yenisini daha eklediklerini Türk ulusu önünde in
kâr edilmeyecek bir biçimde kanıtlamış oluyorlar. 
(A. P. sıralarından, «Böyle konuşamazsın» sesleri.) 

Halkımız ne huzuru bozmak için uluyan kurtlara, 
ne de modası geçmiş, çağ dışı Hitler'e aldanmaya-
caktır. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) Özel
likle; kurtların daima âciz kaldıkları ve güçsüz ol
dukları zamanlarda ulumaya başladıkları da doğa
nın bilinen ve şaşmaz yasalarındandır. 

Türk ulusu içinde ayrım yapmaya çalışanlar ve 
kendi geleceklerini Türk halkının huzursuzluğunda 
arayanlar; bilmelidir ki, şimdiye kadar erişemedikle
ri bu amaçlarına bundan böyle de hiçbir vakit erişe
meyeceklerdir. Özgürlükçü Türk demokrasisi, Ata
türk devrimleri doğrultusunda daima sağlıklı olarak 
ilerleyecektir. 
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Doğdukları yer olan Kıbrıs'ta bir Grivas olama
mışların Türk halkını bölmeye çalışmaları ve masum 
gençlerimizi kışkırtıp birbirine düşürmeleri, içinde 

ı bulunduklar; dengesizliğin belirgin bir kanıtıdır. Bu
güne kadar bağrında Atatürk rozeti taşıyan gençleri
mize saldıran kurtlara, Hükümetin «dur» demesini 
bekliyoruz. Tabansız bir^ Hükümet olarak bu saldır
ganların üstesinden gelemeyecekse ve halkımızı kurt
ların insafsız pençelerine terk edecekse, bunu bilmek 
istiyoruz. 

Hitler Aîmanyasmm çağ dışı yöntemleri ile Tür
kiye'de amaçlarına ulaşacaklarını sanan ayrımcıların 
ulusu ve Atatürk'ü hâlâ tanımadıkları acı bir gerçek
tir. 

Bu Yüce millet kürsüsünden, bu gibilerine sesleni
yorum: Kirli ellerini Atatürk rozeti taşıyan halkımı
zın ve gençlerimizin temiz yakalarından çekin; yok
sa, Atatürk'ün ölüsü dirisinden daha güçlüdür. 

Geçen yıl Tunceli'de tezgâhladıkları dramı bu yıl 
da Erzincan'da oynamak isteyen bu canavar ruhlu 
kurtların kaba kuvvete başvurmaktan çekinmedikle
rini görüyoruz ve sabırla bekliyoruz. Özgürlükçü de
mokrasilerde fikirlerin karşısına fikirle çıkılması ge
reğine inanmış olan Türk ulusunun sabrını taşırma
ya hiç kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. 

Bulanık suda balık avlamayı, dumanlı havada ku
zu yemeyi kendilerine âdet edinmiş olan politikacı
ların bu kötü huylarından vazgeçerek, yurt içinde 
bölücülüğe son vermelerini saabırsızlıkla bekliyoruz. 
Kaba kuvvetin ve yasa dışı eylemlerin daima karşı
sındayız ve her zaman karşısında olacağız. . 

Türk ulusunu bölmek suretiyle kendilerine siya
sal çıkar sağlayacaklarını sananların istekleri kursak
larında kalacaktır. Bütün ülkede ve özellikle seçim 
çevrem olan Erzincan'da her gün yeni bir olay yara
tarak, masum halkımızı tedirgin edenlerin en kısa 
zamanda ve en etkin biçimde durdurulmasını ve hal
kımızın huzura kavuşturulmasını Sayın Irmak Hükü
metinden istirham ediyor ve haklı olarak bekliyo
rum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kar su. 
Buyurun Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SADİ ÎRMAK (C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, kıymetli mil
letvekilleri; 
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Yetkili ellerle incelemeye derhal başlanmıştır. Elde 
edeceğimiz neticeyi en yakın bir tarihte Yüce Mecli
sinize arz edeceğiz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

B) TEZKERELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, sözlü 
soru önergesini geri aldığına dair önergesi. (6/126; 
4/42) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın bir sunuşu vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular bölümü

nün 91 nci sıra numarasında kayıtlı, Dışişleri teşkilâ-

1. — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 
Yetki kanunu tasarısı ve Sanayiye Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları (1/4) (S. Sayı
sı : 77) (1) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunun görüşülmesini istediği ka
nun tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan 77 S. Sayılı İş
çi Yatırım Bankası Kurulması ile İlgili Yetki Kanunu 
Tasarısı görüşülecektir. 

Hükümet?.. Yerinde? 
Komisyon?.. Yerinde. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Raporun okunmasını istemeyenler... Rapor oku
nacaktır efendim. 

(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz iste
yenler lütfen işaret buyursunlar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Grup adına 

söz istiyorum. 
ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Ben de 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı söz istiyorsunuz 

Sayın Doğru?.. 

- (1) 77 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Hükümet, Erzincan olayına gereken önemi vere-

I rek ve büyük üzüntüyle olaya el koymuş bulunuyor. 

VE ÖNERGELER 

I tında çalıştığı iddia edilen bir memureye ilişkin sözlü 
sorumu geri alıyorum. 

Gereğine emirlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

ABDÜLKERİM DOĞRU (Kars) — Grup adı
na efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 
alanları okur musunuz?.. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hasan Tosyalı, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Rıfkı Danışman, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Abdülkerim Doğru, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali Nejat 01çen. 

Şahısları adına Sayın Reşit Ülker ve Sayın Faik 
Kırbaşlı söz istemişlerdir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, işçilerimi
zin yurt içinde ve bilhassa dış memleketlerdeki artır
dıkları paralarla bir İşçi Yatırım Bankasının kurul
masını çok eskiden beri özlemekte idik. 

Bu kanun ilgili komisyonlarda görüşülürken, ka
nunun çok yerinde olduğunu ifade ile biran evvel 
komisyondan çıkmasına yardımcı olduk. Bugünkü 
müzakerede de bu kanunun çok lüzumlu olduğunu 
ve memleketimizin kalkınmasında büyük bir yararı 
olacağını belirtmek suretiyle görüşlerimizi arz etme
ye başlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, memleketimizin en büyük 
dâva ve ihtiyaçlarından birisi sanayi kalkınmasıdır. 
Sanayi kalkınması sayesinde, yurdumuzun en bü
yük ihtiyacı olan istihdam olanağı, yani her sene 
artmakta olan işsizliği önleme temin edilmiş olacak
tır. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 498 — 



M. Medisi B : 24 9 . 1 .1975 O : 1 

Bu getirilmiş bulunan Yetki Kanunu, aslında es
babı mucibe lâyihasında belirtilen işçi tasarruflarını 
toplamak, küçük tasarrufları bir araya getirmek ve 
ayrıca geri kalmış yörelere yardımda bulunmak, bu 
yörelerin kalkınmasına hizmet etmek gibi birtakım 
gayeleri istihdaf eder bir kuruluş olduğunu belirtmiş 
olmasına rağmen, Yetki Kanunu tasarısında ortaya 
konan hususlar, mevcut bankalarımızdan daha öte
de bir kuruluş meydana getirmediğini bize göstermiş
tir. 

Tasarı, başlangıçta ortaya koyduğu hükümlerle, 
Türkiye'de bugün faaliyette bulunan resmî ve özel 
bankaların yapmış oldukları hizmetleri aynen ifa 
edecek durumda bulunuyordu. Genel prensipleri 
itibariyle, onlardan başka bir özellik taşımıyordu. Tar
tışmalar sırasında, her ne kadar Adalet Partisi olarak 
bu yetki tasarısının aleyhinde mütalâa beyan etmiş 
isek de, Bütçe Komisyonundaki müzakereleri sırasın
da tasarının görüşülmesi lehinde ekseriyet hasıl oldu
ğu için, biz de düşüncelerimizin bu tasarıya yansıması 
konusunda gayret içinde bulunduk. 

Sanayi kalkınması sayesinde üretimimiz artırıla
cak, ihracatımız artırılacak, ihracat ile ithalâtımız 
arasındaki aleyhimize gittikçe gelişmekte olan kötü 
durum önlenmiş olacak, mal bolluğu sayesinde ve 
ihracat ürünlerimizden aldığımız dövizlerin fazlalığı 
sayesinde, bugün çilesini çektiğimiz hayat pahalılı
ğı büyük mikyasta önlenmiş olacaktır. 

Bu mühim unsurlara ilâveten, sosyo - ekonomi 
bakımından, çalışanların sanayi kalkınmasına fiilen 
ve şahsen iştiraki de temin edilmiş olacaktır. 

Malî ve ekonomik bakımdan, dış ülkelerde ye
kûnu 800 bin ile 1 milyona varan çok cefakâr, feda
kâr, vatanperver işçi kardeşlerimizin, oralarda artır
dıkları paraların şahısları tarafından orada harcana
rak çarçur edilmesi önlenmiş olacak, dış memleket
lerdeki bankalarda biriken paralar oralarda hiç olma
yacak, bunlar yurdumuza gelerek, bu işçi kardeş
lerimizin malî katkılarıyle kurulacak sanayimiz ge
lişmiş olacak ve böylece sanayi kalkınmamız için en 
büyük ihtiyacımız olan malî unsur, para unsuru da
ha kolay temin edilmiş olacaktır. 

Bu sebeplerle, Cumhuriyetçi Güven Partisi bu 
kanunun Meclisimizce görüşülerek kabul edilmesini 
ve memleketin hayrına olan bu bankanın çok kısa 
zamanda kurulmasını destekliyor. 

Sayın Hükümetin bu kadar önemli ye bu kadar 
lüzumlu olan bir konuyu, Yüce Meclisimize öncelik
le müzakere edilmek üzere getirmiş olmasından dola
yı Hükümeti de takdirle, tebrikle ve şükranla karşı
lıyoruz. Bu bankanın memleketimize hayırlı ve kut
lu olmasını candan diliyoruz. 

Bu düşüncelerimizle Yüce Meclise saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Rıfkı Danış

man, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA RIFKI DANIŞMAN 

(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Huzurunuzda müzakeresini yapmakta olduğumuz 
kanun, bir yatırım bankasının kurulmasıyle ilgili 
yetki kanunudur. Bilindiği üzere bu kanun tasarı
ları Yüce Meclise intikal ettiği zaman, komisyonlar
daki müzakeresi sırasında, Adalet Partisi olarak bu 
tip konularda yetki kanunlarına ihtiyaç olmadığı gö
rüşünü ileri sürmüş idik. Kurulacak müessesenin 
bütün hüviyetiyle ortaya çıkabilmesi ve ne yapmak 
maksadıyle getirildiğinin tartışılabilrnesi için, kuruluş 
kanunlarının Yüce Meclislere sunulması lâzım gel
diği görüşünü savunduk. 

Tasan madem ki, bazı özel maksatları istihdaf 
ediyordu ve Türkiye'de dağınık durumda bulunan 
küçük tasarrufları bir araya getirmek gayesi ile sevk 
edilmişti, ayrıca, işçilerimizin tasarruflarını Türkiye'de 
sınai yatırımlara sevk etme istikametinde bir kuruluş 
olarak meydana getirilmek isteniyordu ve geri kalmış 
yörelere hizmet edecek bir kuruluş olması gerekiyor
du; o halde, tasarının maddelerinin bu istikamete yö
neltilmesi zarureti vardı. 

Bu maksatla yapılan çalışmalar sonunda vermiş 
olduğumuz önergeler muvacehesinde Komisyonda de
ğerli arkadaşlarımızın da yardımı ile tasarı başka bir 
şekil aldı; ama, yine yetki tasarısı olmaktan öteye 
gidemedi. Sadece bazı maddelerinde değişiklik yap
mak suretiyle bu saydığım üç hedefi gerçekleştirecek 
istikamette bir takım esaslar kanun tasarısına ilâve 
edildi. 

Bunlar, bilhassa Türkiye'de bugün Anadolumuzun 
geri kalmış yörelerinde teşebbüs halinde bulunan ya
tırımların desteklenmesi, teknik projelerin hazırlan
ması ve bunlara teknik yardımda bulunulması, fi
nansman imkânlarını karşılanması gibi, önemli bazı 
konularda kuruluşa görevler verilmek suretiyle de
ğişiklikler yapıldı. 

Bu tasarıdaki müteakip maddelerin görüşülmesi 
sırasında gelecek hükümler arasında, bilhassa kuru
lacak kurumun finansman imkânlarının % 75 mik
tarının Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta 
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Anadolunun yıllık programlarda tespit edilmiş bulu
nan geri kalmış yörelerin de kullanılması esası geti
rildi. Ayrıca, sınai projeler ve bu mıntıkalarda ku
rulacak fabrikalar için kullanılacak kredilerin vade
lerinin on yıla kadar uzatılabileceği esası getirildi. Bu 
kredilere uygulanacak faiz nispetinin normal faiz 
nispetinin yarısı olacağı esası gibi, bizce çok önemli 
gördüğümüz birtakım hükümler bu tasarı içine yer
leştirildi. 

Aslında bu tip bir kuruluşa Türkiyemizin büyük 
ölçüde ihtiyacı vardır. Adalet Partisi olarak, böyle 
bir kuruluşun Teşkilât Kanununun burada görüşül
mesi sırasında, bu prensibin savunucusu bulunuyor
duk. Şayet bu tasarı Yüce Meclisin iltifatlarına maz-
har olup müzakereye açılacak olursa, bilhassa mad
delerde başlangıçta arz etmiş olduğum işçi tasarruf
larının toplanması ve yatırımlara yönetilmesi, küçük 
tasarrufların toparlanması ve Özellikle geri kalmış böl
gelere yardımcı olucu bir kuruluşun kurulması konu
sunda- gerekli gayret hiç şüphesiz ki, Adalet Partisi 
tarafından da gösterilecek ve kanun tasarısının isteni
len istikamette Yüce Meclisten çıkarılması mümkün 
bulunacaktır. 

Ana hatları itibariyle, büyük bir ihtiyacı karşı
lamak üzere planlanmış bulunan bu kurumun, Ada
let Partisi olarak, kurulmasına taraftarız, mutlaka 
böyle bir müesseseye ihtiyaç vardır. Ama, bu müesse
senin kuruluş kanunun Yüce Meclisten bir an önce 
çıkarılmasının da zaruri olduğuna kani bulunuyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Danışman. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ab-

dülkerim Doğru. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Şu anda 

burada yok efendim. 
BAŞKAN — Halk Partisi adına, Sayın Ali Nejat 

Ölçen. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Efendim, ar

kadaşımız dışarı çıktı, biraz sonra lütfederseniz. Ki
şisel söz alanlar var, ondan sonra mümkünse. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
Sayın Ülker süreniz on dakikadır. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; işçi Yatırım Bankası Kurul
ması ile ilgili yetki Kanununu görüşmekteyiz. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki; bu okuduğum 
isimden de anlaşılacağı gibi, kanun ilk sevk edildiği 
zaman, esas itibariyle, işçi Yatırım Bankasını amaç 
edinmiş idi. Fakat, komisyonlarda yapılan değişiklik
lerle daha geniş bir kapsam almıştır. 

İlke olarak, kanun gerçekten duyulan büyük bir 
ihtiyacın karşılığıdır. Bugün yurt dışındaki işçilerimi
zin, yurt dışındaki paralarının hesabı olarak, bazıları 
25 milyar Türk Lirası diye söylemektedir, bazıları 
ise, 30 milyar civarında olduğunu ifade etmektedir
ler. Yani 30 milyarlık bir sermaye, bir anapara yurt 
dışında Türkiye'ye hiç yararlı olmadan durmaktadır. 
Bunun karşısında, Türkiye'de yabancı sermaye almak 
için çalışmalar yapılmaktadır, yabancı sermaye getir
me gayretleri olmaktadır ve bundan dolayı da geniş 
tartışmalar yer almaktadır. Tam birbirine zıt olaylar. 

Değerli arkadaşlarım; bu kanunun Türkiye için, 
Türk işçisi ve yurt dışındaki Türk işçisi için taşıdığı 
önemi, bir işçiden Almanya'da dinlediğim, bize özel 
surette bunu söylemek için gelen bir Türk işçisinden 
dinlediğim sözleri size nakletmek istiyorum. 

Ortak Pazar toplantısı için Almanya'da bulundu
ğumuz sırada, toplantının kapısında, bir Türk işçisi 
bizi bekliyordu, çıkar çıkmaz, «Nasılsınız, iyimisi-
niz» dedi; arkasından «<Arabam var, nereye istiyorsa
nız götüreyim, benim size anlatacaklarım var» dedi. 
«Türkiye Parlamento temsilcileri olarak bu arkadaşın, 
bu vatandaşımızın arabasına bindik. Vatandaşımızın 
söylediği şudur: .«Bizim burada bankalardaki paramız 
sizin tahmin ettiğinizden, gazetelerin yazdığından 
daha çoktur. Ama, biz bu paralan Türkiye'ye gönde
remiyoruz, bizi dolandırdılar. Senelerden beri birçok 
açıkgözler Almanya'ya geldiler, bize tatlı sözler söy
lediler, birçok şirketler kurdular, birçok paralar topla
dılar ve bunların büyük bir çoğunluğu battı, şimdi 
bizim hiç kimseye güvenimiz yok. Biz sizden bir tek 
şey istiyoruz: Eğer, devlet garantisi verebilirseniz, 
Devlet buna el atabilirse bu paralar buraya akacaktır. 
Biz Türkiyeyi seviyoruz, hepimiz böyle düşünüyo-, 
ruz.» 

Değer arkadaşlarım, Türk işçisinin söylediği bu
dur. Bunun için bizim toplantımıza kadar geldi, bizi 
aldı, gideceğimiz yere kadar götürdü ve yanaklarımızı 
öptü. Biz dedik ki; «Uğraşırız.» 

İşte bu kanun, bu kanundur. Bu kanun, Türki
ye'ye finansman imkânları getirmektedir; dışarıdaki 
paralar gelecektir. Türkiye bir taraftan yabancı ser
maye getirmeye uğraştığı bir sırada, kendi emeğinin 
ürünü olarak 25 ilâ 30 milyar arasındaki bir parayı 
getirmek imkânına sahip olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada başka bir noktayı 
daha söylemek istiyorum. Benden evvelki arkadaşla
rımın da temas ettikleri gibi, geri kalmış yörelere bu
rada önem verilmiştir. Bu da, Türkiyenin kalkınması 
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bakımından çok önemli bir noktadır. Hem geri kal
mış yörelere önem verilmiş. hem de bunun yanında 
kalkınma planlarının temel ilkeleri esas alınmıştır. 
Bu da, kurulacak bankanın temelinde iyi niyetlerin 
yattığını gösterir. 

Yetki kanunu getirilmesi, yetki kanunu ile çözül
mesi meselesine gelince: Ben Yüce Meclise anlatacak 
değilim; neden yetki kanunları geliyor, yetki kanun
larını vaktiyle kimler istedi, Anayasada neden değişik
lik yaptık? Bu olayları hepimiz biliyoruz. Anayasanın 
64 ncü maddesi bir yetki kanunu getirilmesi imkânını 
vermiştir. Benim bildiğim, daha evvelki hükümetler 
zamanında bir kısım gelmişti, ondan evvelki hükü
metler zamanında da yetki kanunları gelmiştir, Ana
yasaya konmuştur. Belki, şu demin anlattığım olay, 
yetki kanununun en iyi kullanılacağı noktalardan bi
ridir. Eğer bu kanunu biz; gerekli düzenlemeleri yapa
rak, eksikliklerini tamamlayarak çıkardığımız zaman, 
kısa zamanda esas prensiplere uygun hızlı bir girişim 
yapılırsa; gerçekten, şu dünya ekonomik bunalımı 
sırasında fevkalâde önemli bir iş yapmış olacağız. 

Geçen gün Almanya'dan gelmiş bir işçi arkadaşım, 
uzun da konuşamadık, hızlı geçip gidiyordu, bana, 
«Siz hiç bir şey yapmadınız» dedi. Her halde, «Hiç 
bir şey yapmadınız» derken, kastettiğini sormadım; 
ama ben şöyle anlıyorum onun söylediğini: Yurt 
dışındaki Türk işçilerinin ve içeride de bekleyen
lerin istediği bu kanunu getirmek yerinde olacaktır. 

İlkesine tamamen taraftarım. Tabiî uygulamasında 
yanlışlık gördüğümüz takdirde, elbette ki onları da 
ifade etmek imkânını bulacağız. Esas itibariyle kanu
nun çıkarılmasından yana olduğumu bildirmek iste
rim. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali 

Nejat Ölçen, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALt NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı de
ğer üyeleri; 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Dev
let Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası hakkındaki görüş
lerimizi kısaca huzurunuzda arz etmek istiyorum. As
lında bu konuya değinmeden önce, son derece önemli 
iki meseleyi bütün açıklığıyle huzurunuzda dile ge
tirmek ihtiyacını duymaktayım. 

Bu iki husus; bugüne değin kalkınma meselele
rinde, geri kalmış ülkelerin kalkınma meselelerinde, 

kaynak yaratmak ve kaynak tahsis etmek meselele
rinde üç önemli hatayı ihtiva etmekte ve diğer ikinci 
husus da Türkiye'nin büyük bir çelişkisini dile getir
mektir. Bankanın kuruluş amacını bütün ayrıntıla-
rıyle ele almadan önce bu amacın ana ilkesini kavra
yabilmek için, benim konuya bu açıdan bakmak ih
tiyacı duyduğumu bilhassa belirtmek isterim. 

Önce, neydi tarihî yanılgı? Tarihî yanılgı şu idi: 
Kalkınmak için mutlaka büyük tesisler kurmak ge
reklidir. Yanılgının birinci unsuru bu. İkincisi, büyük
lerin yanında küçük, firmalar, küçük girişimler daha 
az verimlidir. Üçüncüsü, düşük gelir sahiplerinin ta
sarrufları yoktur. 

Yurt dışına giden işçi arkadaşlarımızın, emekçi 
arkadaşlarımızın bu tarihî yanılgı, göndermiş olduk
ları küçük küçük tasarrufların Merkez Bankamızda
ki birikerek milyarlara varan mevduat ve tasarruf 
hacimlerinde görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek 
lâzım? 

Eğer bu meblâğı doğrudan doğruya nakde çevir
mek gerekir ise; o zaman işte Türkiye iki çelişkili 
durumu yaşamış olmak üzere, bunun ne kadar zarar
lı olduğunu göstermiş oldu. Daha önce, bu tasarruf
lar birikmeden önce işçi dövizlerinin veya yabancı 
paranın veya dövizin kıt olması nedeniyle, projele
rin aksadığı, yatırımların yapılamadığı ve kaynak 
transferinde döviz kıtlığının büyük gecikmelere se-
bebolduğunu gördük. Ama dövizler bollaştığı zaman, 
aynı bol dövizin kıt olduğu zamanki sakıncaları da 
beraberinde taşıdığını hep müşahede etmiş olduk. 

Şimdi, kıt olan kaynağın bollaşmasının mahzuru, 
aslında bu kaynağı en «etken biçimde yatırıma yö
neltme olanaklarının mevcudolmayışından ileri gel
miş idi. Neden mevcut değildi? Bu bol olan kayna
ğın, kıt olduğu zamanki sakıncalarına benzer sakın
cayı beraberinde taşımasının nedeni neydi? 

Eevvelâ üç unsur üzerinde durmamız gerekir: Bi
rincisi; güvence olmadığı için, kendileri tasarrufla
rını burada nakde çevirseler bile yatırım haline ge-
tiremiyorlardı. Emekçilerin kendileri veya onların ka
tılmış olduğu ortaklıklar veya onların ailelerinin bu 
meblâğı herhangi bir şekilde etken ve sürükleyici sa
nayi yatırımlarına dönüştürmesi için güvence yok 
idi. Devletin güvencesi yok idi ve Devletin güvence
sini yasalarla kurmak için dahi, bu kaynaklan ya
tırıma ve sanayileşmeye dönüştürme olanağı yok idi. 

İkincisi; yatırım yapacak, yahut döviz tasarrufu
nu elinde bulunduran güçler için yeterince teknik 
bilgiler mevcut değildi. Hangi sahaya ne kapasite ile 

— 496 — 



M. Meclisi B : 24 

ne miktarda yatırım yapılacağı, hangi proje ile ya
tırım yapılacağı ve hangi projenin nerede daha ve
rimli, daha ekonomik ve fizibil olacağına dair ka
nılar teşekkül etmemişti, hesaplar belirgin değildi. 

Nihayet üçüncüsü; plan hedefleriyle kendilerinin 
kafasında belirmiş olan yatırım hedeflerinin çelişki
leri var mıdır ve bu yatırımlar plan hedeflerine uy
gun mudur, plan hedeflerine uygun olması için, uzun 
vadeli veya kısa vadeli plan hedeflerine uygun olma
sı için hangi kanallarda, hangi sektörlerde yatırım 
yapması lâzımgelir? Bu bilgilerin noksanlığı, proje
nin yetersizliği, noksanlığı ve nihayet güvencenin ye
tersizliği ve noksanlığı vardı. Elde dövizin sadece 
Türk ekonomisinde nakit olarak geçerliliği vardı ve 
piyasaya aktarılan döviz karşılığı nakitler ise Türk 
ekonomisinin enflâsyondan kurtulmasına olanak sağ-
layamıyordu. 

Bu bankanın aslında, tarihî yanılgıyı ortadan kal
dırarak, yani biriken küçük tasarrufların büyük ya
tırımlar yapılmasına elverişli hale dönüşmesine imkân 
sağlayarak ve diğer taraftan, piyasaya gereğince faz
la nakit akımını önlemek suretiyle, onu yatırım ha
line getirmek biçiminde enflasyonu önleyici yararlı 
etkileri olacaktır. 

Bu itibarla, aslında İşçi Yatırım Bankasının, ge
rek ekonominin tümü için ve gerekse sektörel dağılı
mı için en büyük ferahı, yatırımların kanalize edil
mesi, dövizlerin etken bir şekilde hızla kullanılma
sı, güvence altında kullanılması, uzun vadeli plan he
deflerine uygun biçimde kullanılması ve nihayet han
gi proje ile ekonominin ihtiyacına en kısa zamanda 
cevap verecek hangi sektörlerde kullanılması lâzım 
geldiği, bir merkezde, bir bankada, bu bankanın çe
şitli birimleriyle, ihtisas dallarındaki birimleriyle kuv
veden fiile geçmiş olacak. 

Bugüne değin genel vasfı ticarî karakterde ticarî 
hareketleri finanse eden bankacılık sistemi Türkiye 
ekonomisine yerleşmişti. Böylece sadece, orta, kısa 
vadeli krediler sağlanabiliyor; hatta büyük sanayi ya
tırımlarının kredi ihtiyacı dahi çok gayrî iktisadî ve 
pahalı olan orta vadeli kredilerle karşılanabiliyordu; 
ama işçi Yatırım Bankası, bünyesinde bulunduracağı 
birimlerle, proje analizi yapan birimlerle, plan hedef
lerini bu yatırımlarla koordone edecek olan birimler
le ve nihayet nakit analizini, kredi ihtiyacını ve döviz 
kaynaklarını değerlendirici malî analizleri yapacak bi
rimleriyle Türkiye'nin ekonomisine büyük katkılarda 
bulunacak. 
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Şimdi, bir başka nokta : «Bu banka kendi kendi
sini finanse edecek midir, bu banka ileride kaynak
larını tükettiği zaman bu kaynaklar kendi kendisini 
geri getirecek midir, ne türde bir geri getirme meka
nizması işleyecektir?» Kanun tasarısının metni için
de bunlar da kendi kendisini işletecek biçimde mad
deler haline dönüştürülmüş durumda. 

Ben burada bir iki noktayı sizlere rakamlarla 
arz etmek istiyorum. Örneğin, Türkiye'de 1969 - 70 
yılları arasındaki mevduat artışının büyüklüğü son 
derece önemli bir olayı karşımıza serer. Sıfır Türk 
Lirası ile bin Türk Lirası arasında vadeli mevduatla 
vadesiz mevduatın toplamı, yılda 231 milyon Türk 
Lirasıdır. Bin lira ilâ beş bin lira arasındaki vadeli 
ve vadesiz mevduatın toplamı ise 568 milyon Türk 
Lirasıdır; toplam 799 milyon Türk Liralık bir finans
man kaynağına sahip olduğumuzu görürüz. Bunlar 
tamamen küçük tasarruflardan meydana gelmiş olan 
bri yatırım kaynağı. Şu halde, küçük tasarruflar eğer 
yatırıma dönüştürülebilirse, 1969 - 70 arasında 365 
gün zarfında elde en az 800 milyon liralık bir kay
nak mevcut. Bu kaynak maalesef bu kaynağın sa
hipleri tarafından kullanılamıyor. Buna 15 milyar li
raya yakın bir dış paranın da eklendiğini tasavvur edi
niz... 

Şu halde, Türkiye bu büyük kaynağı sadece ticarî 
amaçlarla ve ekonomide önemli oranda enflasyon yara
tacak unsurlara tahsis etmek durumu ile başbaka kalı
yor. 

Şu halde, bu banka sadece tasarrufları biriktirip 
yatırımlara tahsis etmek ve tahsis ettiği yatırım fon-
larıyle sanayileşmeyi hızlandırmanın yanı sıra iki 
önemli unsuru beraberinde taşımakta. Bunlardan bri 
tanesi, küçük tasarrufların küçük tasarrufların sa
hipleri elinde değerlendirilmesine olanak tanımakta; 
ikincisi, bu merkez kanalıyla artık küçük tasarruf sa
hiplerinin yurt dışındaki hemşehrileriyle, yurt dışın
daki arkadaşlarıyle birlikte kendi dövizini kendi fi
nanse etmek suretiyle yatırıma tahsis etme olanağını 
da beraber getirmekte. 

Şimdi, bu kaynak eğer bankanın finansmanında 
kullanılabilecek imkânlara kavuşursa, şu halde görü
lüyor ki, bizatihi kendi kaynağını yaratmakta olan bir 
örgütle karşılaşmış oluyoruz. 

Acaba böyle bri fonun sadece bir yıldaki bu de
ğeri bir başka yılda, yani ardışık yılda (artış göster
mektedir) artışı ne orandadır? Bunu da dikkate ala
cak olursak, görüyoruz ki, 1969 ilâ 1970 yılı ara
sında 800 milyon lira civarındaki küçük tasarrufları-
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nın vadeli ve vadesiz mevduat tutarı 1971 yılında 
% 12 oranında bir artış kaydetmiş. Sanayi yatırım
larının büyüme hızından, millî gelirin büyüme hızın
dan bile yukarıda bir oran. Bütün bu söylediklerim 
belli oranda gerçekleşmiş olmasa bile, yurt dışındaki 
işçilerin tasarruflarını tek elden yönetmeye ve onla
rın yatırım finansman kaynaklarına tahsis etmeye ne
den dolayı ihtiyaç var? Bir başka hususu, Almanya'da 
çıkartılmış olan, «624 Mark Kanunu» nun maddeleri 
arasında görüyoruz : \ . 

Almanlar kendi ellerinden Türk dövizlerinin ka
çacağını gördükleri için, şöyle bir kanun ortaya çıkar
mış bulunuyorlar : Eğer 7 yıl süre ile herhangi bir 
emekçi arkadaşımız, Alman bankalarındaki mevdua
tını geri çekmez ise, kendisine her ay en az 5 DM. 
ve yine her ay en çok yatırmış olduğu parayla ilgi
li olmak üzere 52 DM. ödemekte ve.bunun yılda 
karşılığı 624 Mark'ı tutmaktadır. Kanuna ondan do-
layı«624 Mark Kanunu» adı verilmiştir. Bu Kanun 
ayrıca, o mevduat sahibi emekçi arkadaşlarımıza şu 
olanakları tanımaktadır : % 30 - % 40 oranında ta
sarruf zammı ödemektedir ve yine 3 - 4 çocuğu var 
ise, (daha çoğu da olabilir) o takdirde % 20 oranın
da ve % 30'a kadar varan tasarruf primi ödemekte
dir ve % 8 - |% 12 arasında da munzam prim öde
mesi yapmaktadır. Bütün bu gayretler, Alman ban
kalarında Türk işçi arkadaşlarımızın tasarrufların m 
kendi yurtlarına transfer edilmesine engel olmak için 
çok önemli ölçüde alınmış özendirici kararlardır ve 
yasalardır, yasa maddeleridir. 

O halde, burada o emekçi arkadaşlara yalnız na
kit olarak tasarruflarını iade etmek değil, onları ileri
de Türkiye'de geleceğin girişimcileri haline getirmek, 
geleceğin sanayi kalkınmasında üreticiler haline getir
mek suretiyle banka, bu «624 Mark Kanunu» diye 
anılan Alman yasasmın karşısına mukabil bir strate
ji olarak çıkabilir. Eğer çıkabilirse çok yararlı olacak
tır kuşkusuz. Çıkacağını ümit ederek konuşuyorum 
ve bankanın maddeleri hakkındaki görüşmelerde fi
kirlerimizi ifade etmek üzere tümü hakkında müspet 
oy kullanma ümidi ile hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdülke-

rim Doğru, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERİM 

DOĞRU (Kars) —= Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Millî Selâmet Partisi'nin dahil olduğu Koalisyon 
Hükümeti faaliyeti cümlesinden olarak Yüksek Mec-
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lise sevk edilmiş bulunan Devlet Sanayi ve İşçi Yatı
rım Bankası tasarısını görüşmek üzere yapılmış olan 
bu toplantı bendenizde tarifi imkânsız heyecanlara se
bebiyet verdi. Bundan dolayı, bu millî davanın hede
fine varmasında mühim bir unsur olarak tespit et
miş olduğumuz Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Ban
kası tasarısını Meclise sevk etmek üzere programına 
almış olan Sayın Sadi Irmak Hükümetine teşekkür et
meyi bir borç telâkki ediyorum. 

Uzun bir çalışma ile ilgili komisyonlarda da 
milletimizin mühim hadiselerde gösterdiği, adetâ millî 
birlik ruhunun şahlanışına şahit olduğumuz için bu 
düşüncelerimizi orada da belirtmiştik; fakat bildiğiniz 
gibi hadiselerin, milletçe, belki beklendiğinden farklı 
şekilde tezahür etmesi yüzünden uzun bir müddet bir 
intizar devresine girilmiş oldu. Bu bizim üzüntümüzü 
mucip olmuştu; fakat bugün tekrar, adetâ kaldığı yer
den işlerin yürümeye başladığını görmekle ben şah
sen çok memnuniyet duyuyor ve bundan dolayı şük
ranlarımı tekrar ifade ediyorum. 

Uzun bir çalışma ile demiştim; çünkü milletimiz, 
kalkınmasını plana bağlamış, bu planda da sürükle
yici sektör olarak sanayileşmeyi tespit etmiş olması
na rağmen, Sanayi Bakanlığı âdeta Türkiye'nin bir 
vilâyetinin ancak sanayileşme ihtiyacına cevap vere
bilecek bir kadroda bulunuyor idi. Bu Sanayi Bakan
lığının millî hedef olan sanayileşmeyi sağlayacak şe
kilde teşkilâtlanması ihtiyacı ile (Hükümete gelir gel
mez) karşı karşıya kalmıştık. 

Halbuki, Millî Selâmet Partisi sanayileşmenin mil
lî, güçlü, süratli ve yaygın olması prensibi ile millet 
hizmetine talip olmuştu. Bu evsafta bir sanayileşme 
şöyle dursun, Sanayi Bakanlığını bununla dahi hiçbir 
alâkası olmayacak çok küçük bir teşkilât şeklinde bul
muştuk. 

Millî, güçlü, süratli, yaygın sanayileşmenin ola
bilmesi için bu mevcut müessesenin takviye edilmesi 
icap ediyordu. Takviye edilmesi icap eden müessese
ler iki üç tane olarak tespit edilmişti. Bunlardan bir 
tanesi finansman takviyesi, yani Devlet Sanayi ve 
tşçi Yatırım Bankası; diğeri Araştırma Plan Proje 
Dairesi; bir üçüncüsü de, kurulacak olan bu tesisleri 
sevk ve idare edecek, ona sahip olacak müesseselerin 
kurulması idi ki, bunu da biz programımızda bölge 
kalkınma şirketleri olarak tespit etmiştik. 

Muhterem milletvekilleri, yetki kanunu şeklinde 
sevk edilmiş olan bu yetki kanun tasarısının, evvelce 
tşçi Yatırım Bankası şeklinde sevk edilmiş olmasına 
rağmen, Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası şeklin-
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de getirilmesinin sebebi de şu idi: Benden evvel konu-
şan muhterem hatipler de kısmen temas ettiler; gerek \ 
yurtiçinde mevcut küçük tasarrufların bir araya gelme- i 
sinde ve gerekse yurtdışında büyük müşküllerle, bü
yük zahmetle bir araya getirilmiş olan ve memlekete 
aktarıldığı takdirde bu memleketin özlediği kalkınma
ya büyük destek olacak dış tasarrufların Türkiye'ye 
aktarılmasında diğer bankalar şeklinde yeni bir ban
kanın kurulmuş olmasının hiçbir fayda sağlayamaya
cağını düşünmüştük de, ondan. Diğer bankalar eğer 
bugünkü hali ile dışarıdaki tasarrufların Türkiye'ye 
gelmesine hizmet etmiş olsa idi, bunlar zaten gelirdi. 
Bugünkü mevzuatta bir noksanlık olduğu aşikârdı ki, 
dışarıdaki bu paralar, yurt hasreti çeken vatandaşları
mızın bu isteklerine rağmen bir türlü memlekete gel
miyordu. 

Sebep: Bu bankalarda eksik olan bir unsur. O da 
devlet. Vatandaşımız, devletine saygılı, en büyük te
minatı onda gören kimseler olarak bu bankaların adın
da adetâ «Devlet» adını görmeyi bile bir hasret ola
rak ifade etmişlerdi. 

Binaenaleyh, gerek yurt içindeki küçük tasarruf
ların, gerekse dışarıdaki tasarrufların Türkiye'ye ge
lirken herhangi bir kimse, herhangi bir teşebbüs tara
fından ele alınmış, çarçur edilecek endişesinden kur
tulmasını onlara telkin etmiş oluyordu. I 

Diğer taraftan bu küçük tasarruflar, partimizin çok 
hassas olduğu küçük sermaye sahibi, yani, adına işçi 
dediğimiz, hakikaten her bakımdan desteğe muhtaç 
olan kimselerin bu tasarruflarının çok değerli, çok 
kıymetli olması idi. Bu tasarrufların ziyana uğrama
ması için biz, milletçe verilmesi mümkün olan en bü
yük teminatı vermek mecburiyetinde idik, bu ihtiyacı ; 

duyuyorduk da, ondan. i 

Yani, birincisi sadece küçük tasarruf sahiplerinin 
psikolojik ihtiyacını karşılamak değil; esas olarak on- ! 
lan hakikaten bir teminata kavuşturmak, hakikaten | 
onların alın terlerini bu memleketin kalkınmasında, j 
bu memleketin millî hedeflere varılmasında en mü- j 
him muharrik kuvvet olarak kullanmak ve onu te- j 
minata bağlamak için idi. I 

Sanayi Şükran bir husus olarak tekrar tebarüz et- j 
tiriyorum, bu, her iki komisyonda bütün partiler ta- ! 
rafından ittifakla kabul edilmiş idi. 

Muhterem milletvekilleri, arz ettiğim gibi, teşek
kürle kaydettiğimiz şu, «Sahip çıkma» keyfiyetine ilâ
ve olarak ısrarla ifade edeceğiz ki, bu, tek başına kâfi 
değildir. Zamanımızda kadroları tespit edilmiş ve 
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tayini için ilgili muamelâtı ikmal edilmiş bulunan 
Araştırma - Plan ve Proje Dairesinin kadrolarının da 
behemahal çıkması şarttır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu sıkıntılar sık 
sık bu kürsüden muhterem milletvekilleri tarafından 
dile getirilmektedir. Bunların çoğu, bugün halkımızın 
âdeta sırtına oddan gömlek gibi giydiği pahalılığa da
ir oluyor. Pahalılığın belki birçok sebebleri var; fa
kat burada hemen hemen herkes tarafından dile ge
tirilen bir unsur da, fiyat kontrolsüzlüğü, standardla-
rın uymaması, kalite kontrolünün olmaması. 

Muhterem milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı var,-
ken, her vatandaş bugün haksız yere onu suçlamaya 
devam ediyoruz. Artık bu Bakanlığı bu suçlamadan 
kurtarabilmek, kendisinden hakikaten milletçe bekle
nen bu hizmetleri yapabilecek teşkilâtı vermek mec
buriyetindeyiz. Teşkilât olmadan, sadece bir vatanda
şın diğer vatandaşı itham etmesi, birinin vatanperver, 
diğerinin hiyanetle tavsif edilmesi çok yanlış olur ka
naatindeyiz. 

Yaygın, süratli millî sanayileşmenin meydana gel
mesinde üçüncü unsur «Bölge kalkınma şirketleri» 
idi. Onlara da haddizatında bir ölçüde başlanmış idi. 
Aslında, vatandaşımız da âdeta insiyakı olarak bu ih
tiyacı duymuş, münferit teşebbüsler halinde, ötede be
ride bu gibi şirketleşmelere başlamış idi; fakat Devlet 
Sanayi ve işçi Yatırım Bankası Araştırma - Plan -
Proje Daireleri, yani Sanayi Bakanlığının hem koru
yucu, hem yol gösterici, hem onların eksik olan tarafı 
olan bilgiyi tamamlayıcı eli bu işe uzandıktan sonra, 
bu sanayileşmenin yurt sathına yayılmasında en ufak 
bir endişeye yer kalmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün planda sürükle
yici sektör olarak, millî hasretin âdeta sembolleştirdi-
ği sanayileşmeyi yürütecek olan Sanayi Bakanlığı bu
gün hademesiyle, daktilosuyla, sekreteriyle, bütün di
ğer personeliyle birlikte 650 kişiden ibarettir. Halbu
ki, sürükleyici sektör olmadığı halde diğer sektörlerin, 
meselâ bir Devlet Su İşleri veyahut Yoİ Su Elektrik 
gibi müesseselerin hemen hemen her vilâyette kurul
muş olduğunu görüyoruz. 

Şu halde, sanayileşmeyi (planda derpiş edildiği veç
hile) bu memlektin kalkınmasında sürükleyici sektör 
olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Buna kati olarak ina
nıyorsak, behemahal Sanayi Bakanlığının hemen he
men her vilâyette birer şubesi demek olan bu Araştır
ma - Plan - Proje Dairesini kurup, onun her tarafta, 
her vilâyette şubelerini tesis etmek mecburiyetindeyiz. 
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Böylelikle, kalkınmaya ihtiyacı olan vilâyetlerimi
zin eksiği olan gerek hammadde envanteri ve gerekse 
fizibilite etüt çalışmaları, projelendirme çalışmaların
daki elemanter hizmetleri yapmak üzere faaliyet gös
termek; gerekse, ilerlemiş olan vilâyetlerimizde, sa
nayileşmiş olan vilâyetlerimizde standardların kontro
lü, kalite kontrolü, fiyat kontrolü gibi hizmetleri yap
mak üzere bu şubelerin bütün vilâyetlerimize yayıl
ması şarttır. 

Başlamış olan bu hayırlı teşebbüsün bu birinci mü
him merhalesinin Meclise gelmiş olduğunu idrak et
mekle bahtiyarız. Diğer saydığımız maddelerin de te
ker teker tahakkukunu görmeyi ümit ediyor, bu ka
nunun hayırlı olmasını dileyerek hepinizi hürmetle 
selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Sadettin 

Bilgiç, buyurun efendim. 

D. P..GRUPU ADINA SADETTİN BİLGİÇ 
(istanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

İşçi Yatırım Bankası kurulmasına prensip itiba
riyle taraftarız; fakat bir yetki kanunuyle, bir karar
name ile, kanun kuvvetinde bir kararname ile banka 
kurulmasının karşısındayız. 

Şimdi elimizdeki tasarı 22 . 10 . 1973'de Naim Ta-
lû Hükümeti tarafından sevk edilmiş bir tasarıdır. 
Bugün müzakeresine başladığımız tarih ise 10. 1 . 1975 
dir. 1 sene 3 aylık bir devre üzerinden geçmiş bir yet
ki tasarısı; 3 maddelik bir yetki kanun tasarısı henüz 
kanuniyet kesbetmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar zaman içerisin
de (bunun da üzerinde duracağımıza göre) doğru
dan doğruya bu İşçi Yatırım Bankası Kanunu tasarı
sı huzurumuza gelseydi daha etraflıca müzakere edi
lir ve belki bugün bu kanun çoktan çıkmış ve banka
nın da kuruluşuna geçilmiş olurdu. Bu kanunu çıkar
tacağız, sonra yetkili Bakanlık kanun kuvvetinde ka
rarname hazırlayacak, bakalım kaç ayda hazırlaya
cak ve kaç ayda tatbikata başlanacaktır. 

Hele hele, iddia edildiği gibi bu yetki kanunu tasa
rısının 3 ncü maddesinde, bazı tadilâtı Bütçe Plan Ko
misyonu getirmiş; fakat en mühim unsuru unutmuş. 
Buradaki en mühim unsur, küçük tasarruf sahipleri
ne, küçük ortaklara verilecek teminat idi. Küçük orta
ğın gerek ortaklık hissesine, ortaklık payına, gerekse 
onun kârına hiçbir teminat getirilmemiştir. Bugün 
Türkiye'de Devlet tahvili % 11 vergisiz muamele gö
rürken ve banka mevduatı % 9 faiz getirirken, siz bu 

ortaklara, küçük ortaklara hangi teminatı getiriyor
sunuz? Hissesini paraya ne zaman çevirebilecek, ve
ya kârını hangi seneden itibaren alacaktır? Bu sağlan
madığı sürece küçük tasarruf sahiplerinin dışarıdan 
Türkiye'ye para getirmesi mümkün değil. 

Hele hele muhterem arkadaşlarım, para değerinin 
mütemadiyen düştüğü, işçinin Avrupa Bankasındaki 
markının Türkiye'deki para düşüklüğüyle senede mü
temadiyen ayarlanarak kendisine kâr sağladığı bir 
devrede, bu paraların Türkiye'ye bu banka kurulur 
kurulmaz akacağını zan ve tahmin etmek hatalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için bu kanunda 
yoksun olan hususu, (ki aslında bu bir yetki kanunu
dur) bunun 3 ncü maddesinde Plan - Bütçe Komisyo
nu bazı tadiller getirmiş olduğu için, sevk edilen Hü
kümet tasarının dışında bazı tadiller getirmiş olduğu 
için, 3 ncü maddeyi 7-8 fıkraya çıkarmakla, ilâvelerle, 
hatta vereceği faiz hadlerine varıncaya kadar tayin ve 
tadat ettiği, tahdit ettiği içindir ki, bunları söylemek 
zorunda kalıyorum. Siz bu banka yetki kanununda, 
kurulacak bankanın, hangi bölgelerde yapacağı yatı
rımlardaki faiz hadlerinin ne olacağını tayin edecek
siniz, tespit edeceksiniz; ama ortaklarına ne gibi bir 
imkân sağlayacağını ortaya koymayacaksınız. Banka 
hem anonim şirket olarak kurulacak - zaten öyle ku
rulması lâzım - hem de Ticaret ve Maliye Vekâletinin 
hertürlü denetiminin dışına çıkacak, münhasıran Sa
nayi Bakanlığına bağlı kalacak. O zaman bunu husu
si kanunla kurulan bir banka kabul edip, anonim şir
ketlerle ilgisinin, banka anonim şirketleriyle ilgisinin 
olmayacağını ortaya koymak lazım gelir. Nitekim ta
sarı sevk edilirken bunun bir İktisadî Devlet Teşek
külü olacağını kabul edilmiş. Aslında o da hatalıdır, 
o da doğru bir hareket değildir ve bankayı işler hale 
getirmez, daha doğuşta öldürürdü. Ama banka hem 
anonim şirket olacak, hem de Maliye ve Ticaret Ve
kâletinin hiçbir murakabesi veya hiçbir alâkası bulun
mayacak. Bu da biraz tezat gibi görünüyor. 

Ayrıca, bankanın sermayesi 400 milyon liradan 1 
milyar liraya çıkartılmış. İyi. Sermayenin % 85'i Ha
zine tarafından karşılanacak, bilâhara ortaklara satı
lacak. Peki, % 85'i 1975 bütçesine konmuş mu? Bu 
banka önümüzdeki sene kurulabilecek mi? Bunların 
hepsi muallâkta bulunan ve geçirilmek istenen bu yet
ki kanunuyla hiçbir şeyin sağlanamayacağını ortaya 
koyan gerçeklerdir. Onun için ifade ediyorum muhte
rem arkadaşlarım, bu kanun, bu yetki kanunu için 
şimdiye kadar harcanan zaman fuzulî olmuştur, bey
hude olmuştur ve hakikaten lüzumlu ve zarurî bulu-
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nan îşçi Yatırım Bankasının kurulmasını kolaylaştır
mak şöyle dursun, yine de zorlaştırmıştır ve bizi he
defe götürmekten daha çok hedeften uzaklaştıracak
tır. Çünkü, bir an için düşünelim, 6 ay, 1 sene sonra 
bu kanun kuvvetinde kararname çıkacak, Banka ku-" 
rulmaya başlanacak, kanun huzurumuza gelecek, bir
çok maddeleri tadil etmek zorunda kalacağız, gene 
aksak bir kuruluşla karşı karşıya kalacağız. 

Gene de tekrar ediyorum ve söylüyorum, gönül is
terdi ki, bunu böyle çıkartacağımıza, bu 1,5 senelik 
zaman içerisinde doğrudan doğruya kuruluş kanunu 
gelseydi de burada müzakere edip çıkarsaydık. Bu 
şekilde çok daha iyi bir neticeye varırdık. İstirham 
ediyorum, küçük ortakların gerek ortaklık hisselerine, 
gerekse kârlarına teminat getirileceğini, bu kanunun 
kuruluş kararnamesinde getirilmesi lâzım geldiği hu
susunu buraya bir fıkra halinde eklemek zorundayız. 
Bunu eklediğimiz zaman, belki o zaman, hakikaten 
dışarıdaki işçi vatandaşlarımızın tasarruflarının Tür
kiye'ye gelmesi Bir muayyen ölçüde imkân dahiline 
gelebilir. Aksi takdirde, ne dışarıda ne içeride hiçbir 
zaman buna ulaşmak imkânı olmayacaktır. 

Bu yönü ile prensibine taraftar olduğumuz içindir 
ki, bu yetki kanununun tekrar gecikmesine imkân bı
rakmamak için bu teklif ettiğimiz tadil fıkrasının ek
lenmesi şartıyle, bir yetki kanununun çıkmasına da 
mani olmak istemeyeceğiz, hürmetlerimle. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Bakan Gölhan, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; gerek grupları adına gerekse şahısları adına 
konuşan çok değerli üyelere gönülden teşekkürlerimi 
sunmak için kürsüde bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, çağımızda devletler, kendi millet
lerine daha müreffeh ve daha uygar bir yaşantı te
min etmek üzere giriştikleri ekonomik faaliyetlerin 
ağırlık. noktasını sanayileşme üzerine teksif etmişler
dir. Hakikaten, sanayileşme gayrisafi millî hâsılaya 
en büyük katma payı aktaran, istihdam imkânları te
min eden, daha güvenli ve daha yaygın bir gelir ge
tiren, bölgelerarası gelişmişlik farklarını gideren, sos
yal ve ekonomik yönleriyle bir kalkınma aracının 
ötesinde bir gelişmişlik ölçüsü olarak tanımlanmak
tadır. O itibarla, kalkınma ve sanayileşme kavramları 
içice girmekte, kalkınma denince sanayileşme, sana
yileşme denince kalkınma akla gelmektedir. 

Türk milleti sanayileşmenin nimetlerini bilmekte
dir. 10 sene evvel her birimizin dolaştığı Anadolu'da 
adım adım, vatandaş yol, vatandaş su, vatandaş okul 
istiyordu. Bugün her gittiğimiz yerde vatandaş fabri
ka istiyor. Her bölgede şirketler kuruluyor, koopera
tifler kuruluyor, sermayeler toplanıyor; ancak çeşitli 
nedenlerle bunların tahakkuku hakikaten sınırlı ka
lıyor. Bu nedenlerin arasında, proje seçimindeki isa
betsizlikler, teknik ve teknolojik imkânsızlıklar, malî 
kaynakların sınırlı ve yetersiz oluşunu ön plânda zik
redebiliriz. Bu sorunlara büyük ölçüde çözüm bula
cak ve küçük halk tasarruflarını, toplumsal kalkın
manın hedeflerine uygun olarak değerlendirerek, ya
tırımlara kanalize edecek kurumsal bir tedbirin ön
görülmesini zarurî görmekteyiz. 

Şüphesiz ekonomik ve sosyal, kültürel kalkınma 
sürecinde halkın gerek tasarruflarını, gerekse yapıcı 
ve itici gücüyle ağırlığını duyurması, sadece çağdaş 
sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak değil, aynı 
zamanda sıhhatli ve dengeli bir kalkınmanın da ica
bıdır. 

Hızla artan nüfusumuzun yeni istihdam imkânları 
sağlamak, sanayileşmeyi yurdumuzun her köşesine 
yayabilmek için her kaynaktan yararlanarak süratle 
sanayileşme gereği, dikkatleri iç ve dış tasarruflar 
üzerine çekmektedir. 

Bu tasarrufların artırılması kadar önemli olan bir 
husus da, mevcut birikimleri halkın arzusuna uygun 
olarak yöresel yatırımlarda, plan ve programların 
öngördüğü istikamette kullanabilmektir. 

Yapılan incelemelerde, yurt dışındaki işçilerimiz 
arasında, tasarruflarını sınaî yatırımlara yöneltmek 
hususunda güçlü bir eğilimin mevcudolduğu tespit 
edilmiştir. Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının 
kurulması, yurt dışı işçilerimizin yatırım eğilimlerine 
de uygun düşmektedir. Böyle bir bankanın mevcudi
yeti, bugüne kadar pek çok macera heveslisine, (Bir 
sayın hatip arkadaşımızın da, Sayın Reşit Ülker ar
kadaşımızın da belirttiği gibi, bu macera hevesli şir
ketlere) parasını kaptırmış işçilerimize bir güvence 
verecek ve onları daha fazla tasarrufa itecektir. 

Yurt dışı işçi tasarrufları, nicelik ve nitelik iti
bariyle çok ortaklı teşebbüslerin kurulmasında özel 
bir anlam taşımaktadır. Ayrıca döviz olarak da bü
yük önem taşıyan bu tasarruflar, bilhassa petrol fi
yatlarının artışıyle dış ödemeler dengesinde meydana 
gelen bozukluğu giderme yönünden de özel bir an
lam ifade eder. 
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Yurt dışında çalışan işçilerimizin senelik gelirinin 
5 milyar dolar olduğu tespit edilmiş durumdadır. 
Bu 5 milyar dolarlık gelir % 40 itibariyle bulunduk
ları yerde günlük yaşamları için harcanmakta; % 60, 
yani 3 milyar dolar civarında bir tasarrufun mevcut 
olduğu yine elimizdeki dokümanlardan anlaşılmış 
olmaktadır. 

Bilindiği gibi bu 3 milyar dolarlık tasarrufun, 
1,5-milyar dolar civarındaki kısmı yurdumuza kay
makta işçi dövizleri olarak, 1,5 milyar doları da dış 
ülkelerdeki bankalarda kalmakta veyahut işçilerimiz 
yurda izinli dönüşlerinde, Türkiye'nin ihtiyacı olma
yan ve belki iç pazarda değer ifade eden birtakım tü
ketim mallarına kaymaktadır. 

Sınaî tesislerin yurt sathına yayılması, bölgesel 
gelişmişlik farklarmı azaltacak, üretim kapasitelerini 
artıracaktır. Sosyal bünyede gelişmeler yapacak olan 
dış tasarrufların, kurulacak bir banka kanalıyle 
plan hedeflerine uygun yöneltilmesi, çok ortaklı sıh
hatli sınaî kuruluşların oluşturulması kadar, dışarda 
her türlü fedakârlıkla çalışarak tasarruf yapan işçi
lerimizin menfaatleri yönünden de büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Daha güzel bir dünyanın özlemi içinde sanayileş
menin gerektirdiği bütün yüklere katlanabileceğim 
belli eden milletimizin, sarsılmaz inancını takviye et
tiğimiz takdirde kalkınma sürecini süratleştireceği-
rniz, kısaltacağımız her türlü münakaşanın ötesinde
dir. Yeter ki, Devlet olarak, ekonomik hayatı oluş
turan müesseseler olarak daha fazla refah, sosyal 
adalet ve daha büyük ekonomik gelişme ve kalkın
ma arzusuyla bütünleşen halk kitlelerini belirli sı
naî kuruluşlar etrafında toplayabilelim. 

Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası tasarısı 
işte bu amaçlara ulaşmak üzere huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. Yatırımların artırılması, plan 
hedeflerine göre yatırımların yönlendirilmesi ve Tür
kiye sathına, geri kalmış yörelere yatırımların kay
dırılması, kanaatimce, Devlet Sanayi ve İşçi Yatı
rım Bankasının kurulmasıyle çok çok daha kolay ve 
mümkün hale gelecektir. 

Bugüne kadar - bir değerli arkadaşımız dışarda 
kurulan şirketlerden bahsetti. - bizim tespitlerimize 
göre dış ülkelerde 100 adet şirket kurulmuştur veya 
kurulmaya teşebbüs, edilmiştir. Ancak, gelin görün 
ki, bu 100 adet şirketten sadece ve sadece 15 adedi 
Türkiye'de realize edilir durumda kalmış ve bunun 
10 tanesi proje safhasında, 5 tanesi de inşaat safha
sında ve işletme safhasında bulunmuştur. Yani ta 

hakkuk eden, 100 şirketten ancak 5 tanesidir. Bu da 
% 5'lik bir değer ifade eder. 

Bu itibarla, dışardaki işçilerimize güvence vere
cek olan, geri kalmış bölgelerdeki halkımıza hakika
ten bir inanç, bir güven ışığı verecek olan işçi Yatı
rım ve Devlet Sanayi Bankası tasarısını huzurunuza 
getirmekten biz de kıvanç duymaktayız. 

Çok değerli bir hatip arkadaşımız, Sanayi Bakan
lığının teşkilâtından bahsettiler. Hakikaten Sanayi 
Bakanlığı, eğer Türkiye'de sanayii arzu ettiğimiz plan 
hedefleri istikametinde götürecek, başarı sağlayacak
sa, gayet tabiidir ki bu bünye içerisinde bir yapı de
ğişikliğine uğramak mecburiyetindedir, durumunda
dır. Nitekim, hatırlayacağınız üzere, Sanayi Bakan
lığının günün şartlarına uyacak, günün koşullarına 
cevap verecek bir reorganizasyona gitmesi de, Üçün
cü Beş Yıllık Planın amir hükümlerinden bir tanesi
dir. Bu amir hüküm gereğince Bakanlık gerekli ha
zırlıkları yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik 
rejimin teminatı olan Yüce Parlamentoda ilk defa 
konuşmak şerefine nail oldum. O itibarla sözlerimi 
bir temenni ile bitirmek istiyorum; «Bu mukaddes 
çatı ilelebet devam etsin, yanan bu ışıklar ebediyen 
sönmesin.» sözlerimle hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Faik Kırbaşlı, şahsınız adına, buyurunuz 

efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; huzurunuza kişisel görüşlerimizi 
açıklamak maksadiyle çıkmış bulunuyoruz. 

Peşinen şunu arz etmek isterim ki, huzurunuza ge
tirilmiş bulunan fikir, tasarı, halindeki fikir, gayet 
tabiî, milletçe benimsediğimiz, peşinden koştuğumuz, 
mücadelesini yaptığımız kalkınmamızın bir rüknü 
olarak kabul edilebilir. Fakat, benim kanaatim odur 
ki, ne zaman, Türkiye'de bir yönü iktisadî olan bir 
mesele ortaya atılsa, hemen aklımıza bu meseleyi, bu 
problemi çözmek için bir banka kurmak gelmekte
dir. Türkiye'de bu prosedür geçerlidir. Fakat hiç kim
se bunun esasına dokunmamıştır; dipten, temelden bu 
prosedürü eleştirmemiştir veya eleştirme imkânını 

bulamamıştır. 
Türkiye'de 52 tane banka vardır. Tabirimi mazur 

görmenizi istirham ediyorum; bugün şubeleriyle bir
likte aşağı yukarı her köşede bakkal dükkânı gibi ban
ka gözümüze çarpmaktadır. Bu bir noktadan görü
nüşü itibariyle iyiye alâmet olabilir. Jestionları itiba-
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rıyle başarı sağladıklarını gösterebilir. Bunda hiç 
şüphe yok, fakat işin derininde birtakım problemle
ri, hele bilhassa iktisadî krizlerde getireceği prob
lemleri de ve millî ekonomi yönünden potansiyelin 
parçalanması ve gelişigüzel, millî plan hedeflerine uy
gun olduğu şüpheli bulunan birtakım desteklerin sağ
lanması yolunda bu potansiyelin sarf edildiğinin de 
bir delilidir. 

Bendeniz, Devlet Planlama Teşkilâtında bulundu
ğum sürece bu nokta üzerinde hassasiyetle durdum. 

Size misal vermek istiyorum sayın parlamanter-
ler: Bir Turizm Bankası kurulmuştur; aynı münaka
şalar o zaman da yapılmıştır. Bendeniz de bu müna
kaşalara katıldım. Huzurunuza bunun problemlerini 
getirmek istemiyorum; ne halde olduğu yarın İkti
sadî Devlet Teşekkülleri Komisyonunda açıkça orta
ya konacaktır, aynı gayelerle getirilmiştir. Burada bu 
kürsüde bendeniz ifade ettim bunu; banka kurmak 
hüner değildir. 

Devlet Yatırım Banaksı kurulmuştur. Aynı tarz
da, 1965 yılında seçilip geldiğim zaman burada izah 
ettim; aynı şartlar altında bankacılık levha değil
dir; banka halinde teşekkül etmek, bir potansiyel 
yaratıp meseleye hal çaresi bulmak kolay değildir. 
Yani, prosedürün meseleyi çözeceği hususundaki ka
naate iştirak etmiyorum. 

Yine misal vermeye devam ediyorum: Bugün baş
langıçta çok iyi gayelerle kurulmuş, belki de o günün 
şartlarına intibak ederek başarı sağlamış Sümerbankı 
nazarı itibara alınız, Etibankı nazarı itibara alınız. 
Daha size bir sürü banka sayabilirim. Önemli olan 
Türk iktisadiyatında, kalkınma hamlesinde tutuna
cağımız dalın ne olduğudur. Yoksa elimizde dal da 
var, tutunabiliriz. Fakat tutunacağımız dal nedir?.. 

Bu mesele, önemel üzerinde durulması lâzımgelen 
bütün parlamentonun üzerinde durması lâzım gelen 
bir meseledir. Benim kanaatim her meselenin bir 
banka kurmak yoluyle halledileceği fikrinin doğru 
olmadığıdır. 

Fakat bütün buna rağmen esprisinde mutabık ol
duğumu söylüyorum. Evet, bir şey yapmak lâzım
dır. Neden? Çünkü ortada problem var. Türkiye'de 
küçük tasarruflar var. Bunlar birikirse büyük po
tansiyel olur. Yurt içinde, yurt dışında işçilerimizin 
tasarrufları ki, Sayın Bakanın burada ifade ettikle
ri veçhile (gerçi miktarlar o kadar değil) bunların hep
si tasarrufa kalbediliyor değil, biz Devlet Planlama 
Teşkilâtında yaptığımız etütler neticesinde gördük 
ki, Merkez Bankasına aktarılan paralar aslında ta-

9 . 1 . 1975 O : 1 

sarruf değildir. Görünüşü, başlangıcı öyledir ama, bun
ların istikâmeti doğrudan doğruya ailelerine yardım 
v.s. şeklinde Türk parasına dönüştürülen havaleler
den ibarettir. Eğer bu böyle olmamış olsaydı, bugün
kü Türk piyasasının para durumu bu tarzda olmaz, 
enflasyonist olmazdı. Meseleye yanlış teşhis koyar, 
başka açılardan bakarsanız bunun içinden çıkamaz
sınız. Heyecan her şeyi halletmez; iyi niyet de hallet
mez. Heyecan ve iyi niyeti birleştirip netice verecek 
bir prosedüre bağlamak lâzımdır. 

Bugün Türkiye'de Devlet bankacılığı, samimî söy
lüyorum, bir memleket evlâdı olarak söylüyorum, 
teftiş heyetlerinde bulunmuş kişi olarak söylüyorum, 
önümüzde misalleri var, devlet bankacılığı; sermaye
sinin % 5 Ti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına aidola-
cak % 49'u dışardaki işçilerimize, içerdeki tahvil ala
cak, hisse senedi alacak özel şahıslara, hasseten 
emekçi kitleye aidolacak ve siz bu bankayı yurt kal
kınmasında rantabl olarak çalıştıracaksınız... Bu ke
limenin üzerinde duruyorum, çünkü rantabl olarak 
çalıştıramazsınız, işçinin size bıraktığı tasarrufu da 
heder etmiş olursunuz. Mesele budur. Eline tahvil 
vereceksiniz, hisse senedi bırakacaksınız, ondan son
ra diyeceksiniz ki: «Dur bakalım arkadaş, daha he
nüz yatırımlar gerçekleşmedi,» Bugün Türkiye'de bir 
realite var, «Dur bakalım iki sene, üç sene sonra» veya 
«Ancak bu sene % 5 veriyoruz» veya «Bu sene 
kaynağa ihtiyaç oldu, kâr dağıtılmayacaktır» gibi o 
pragmatist zihniyetin getirdiği tasarrufları geri çevir
meniz ve onları küskün duruma düşürmeniz de 
mümkündür. Bugünkü tecrübeler bunu göstermiştir. 
Gayet tabiî tasarrufların değerlendirilmesi, kalkınma 
hamlesi içerisinde olan memleketimiz için tasarruf ve 
yatırım dengesinin kurulması lâzım, buna kimsenin 
itiraz ettiği yok. Kaldı ki bugün Türkiye'de ortak te
şebbüs fikri henüz sermaye piyasasının düzenlenme
diği, disipline edilemediği ve plan proje gibi birta
kım ilişkilerin henüz istenilen düzeyde bulunmadığı 
bir memlekette bunu yürütmek herhalde kolay delil
dir. 

Bu bakımdan bunları niçin söylüyorum. Muhte
rem arkadaşlar bunları şunun, için söylüyorum: Bu 
bir kararnamedir. Kararname ile siz banka kuracak
sınız ve diyorsunuz ki bu banka özel hukuk hüküm
lerine tabi olacak, peki sonra % 51'i devlete ait olacak 
diyorsunuz, peki sonra İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
muafiyetlerinden istifade edecek fakat 440 sayılı Ka
nuna tabi olmayacak diyorsunuz. Arkadaşlar bu Yüce 
Meclisten böyle birbirini nakzeden ve yepyeni alı-
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şılmamış bir müessese ortaya koymak, yarın bizi çok 
müşkül durumda bırakır. Bunu iyice tarif ediniz; bu, 
çelişkilerden ibarettir. Özel hukuk hükümlerine tabi 
olacak, İktisadî Devlet Teşekkülü haklarından istifade 
edecek sermaye yönünden, gayet tabiî sermayesinin 
% 51'i Devlete, Hazineye ait olunca, tabiî bunların 
teftişi de, kontrolü da, başındaki adamların tayini 
de, bilmem neyi de bunlara ait olacak. Çok istirham 
ediyorum, bu çalışmaz arkadaşlar. Çok tenkitler ge
lir başımıza, bunu, hukukî statüsünü çok iyi, günün 
şartlarına uygun düzenlememizle kuracaksak fayda 
var. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum: Bu, yetki ka
nunu ile düzenlenmez. Bankacılıkta esaslar önemli 
olmakla beraber, teferruat bazan esasları yıkar. 
Misal Turizm Bankası, teferruat esasları yıkar, yık
mıştır da. Size uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı bir dakikanız kaldı. 
FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyorum. 
Bu bakımdan, büyük problemler vardır aslında 

bu işin içinde. Fon nasıl yaratılacaktır? ;% 51'i şöyle 
olacak, % 49'u böyle olacak... Bu, fon yaratma değil
dir. Bu tabirin içinde bu mütalâa edilemez. Çünkü 
bankacılıkta fon yaratma tâbiri başka bir şeydir. 

Döviz kaynakları nasıl transfer edilecektir, hangi 
şartlarla transfer edilecektir? Bunlara verilecek önce
lik, teminat ne olacaktır, bu da belli değildir. Bu, 
kararname ile olmaz; bu, devamlılık isteyen bir 
şeydir. Siz bugün Hükümet olarak kararname çıka
rırsınız. Kararname ile kanun arasında büyük fark 
var. Sermaye ve tasarruf çelik kanatlıdır. Siz bunları 
kalkıpda bu gibi şeylerle bağlayamazsınız. «Yarın ne 
olacaktır?» suali, yarın gelecek başka bir Hükümetin 
ne diyeceği önemlidir. Sonra, bu banka mevduat 
toplayacak mıdır, toplamayacak mıdır? Toplayacak-
sa nasıl toplayacaktır? Bu da yok. Adına banka de
mişsiniz; eğer Devlet Yatırım Bankası gibi olacaksa 
bunu da açıkça burada belli edin. 

Sonra gerek kaynak bakımından ve gerekse yatı
rım yönü bakımından birtakım menfaatler sağlana
caksa, yani alıştığımız bankacılığın dışında birtakım 
menfaatler sağlanacaksa bugünkü bankacılık sistemi 
iie, diğer bankalarla serbest rekabet, hürriyetçi rejim 
içerisinde bunu nasıl kabili telif hale koyacaksınız? 
Bunlar karanlık. Biz, «Kurulmasın» demiyoruz; ama 
bunlar detaylı olarak gelmeliydi ve bunlar burada 
münakaşa ve müzakere edilmeliydi. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, vaktiniz dolmuştur 
efendim, konuşmanızı lütfen bağlayınız. 

I FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

I Bu bakımdan, sermaye yönünden de bir noktayı 
I hemen belirtip konuşmayı bırakmak istiyorum. 

I Tasarıya sermaye olarak 1 milyar lira konulmuş. 
I Arkadaşlar, büyük Türkiye kalkınması, hamlesi içe-
I risinde 1 milyar liralık sermaye - ki, bu banka bir 
I anonim şirket olarak kurulacak ve yarın ancak 
I % 25'i ödenecektir - kıymetli arkadaşlarım bunlar 
I olmaz; 250 milyon lira ile halkın karşısına çıkılmaz. 
I Siz buraya hiç olmazsa 5 milyar lira sermaye getir

seydiniz ve bütçe ile filan bunun %25'i defaten öde-
I necek olsaydı, o zaman 1 milyar lirayı geçerdi ve 
I insan belki bir şey düşünebilirdi. Bugün öyle anonim 
I şirketler vardır ki, zaten bunların ödenmiş sermaye-
I si 250 milyon liradır, onlar bile piyasada bu kadar 
I rekabet içerisinde çalışırken, siz 1 milyar lira ile 
I çıkacaksınız ve bunun % 25'i olan 200 - 250 milyon 

lirayı yatırıp, ondan sonra da; «Büyük kalkınma içe
risine girdik, şöyle yapacağız, böyle yapacağız» diye-

I çeksiniz. Yok arkadaşlar. Banka bir itibar müesse
sesidir. Bunlar ciddî surette araştırmaya değer hu
suslardır. Bunlar iyice etüt edilmeden, tetkik edil
meden, detaylandırılmadan sadece heyecanımıza, 
hislerimize aldanarak bir kararnameye istinat ettirmek, 
kanaatimizce yerinde değildir. Espriye evet, geliş 
tarzına hayır diyoruz. 

I Hürmetlerimle. (A.P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Kırbaşlı. 
İşçi Yatırım Bankası kurulması ile İlgili Yetki 

I Kanunu tasarısı hakkındaki görüşmeler bitmiştir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) . — Sayın Başkan, 
I söz istemiştik. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istemiştik. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 nci madde
si gereğince, gruplardan sonra iki kişiye de söz verdik 
ve böylece mzüakereler bitmiş oldu. maddeler üze
rinde konuşabilirsiniz, söz alabilirsiniz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Bitti mi? 

BAŞKAN — Bitti tabiî, 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde-
I lere geçilmesi kabul edilmiştir, 
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1 nci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Sanayi ve îşçi Yatırım Bankası kurulması 

ile ilgili yetki Kanunu 
Amaç : 

Madde 1. — Halkımızın ve yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın tasarruflarını : 

a) Ekonomik bir güç halinde birleştirerek kâr
lılık ve verimlilik anlayışı içinde değerlendirmek, 

b) Kalkınma planlarının temel ilkelerine uygun 
ve yurt sathına yaygın teşebbüslere, özellikle sınaî 
yatırımlara yöneltmek, 

Amacı ile Bakanlar Kuruluna «Devlet Sanayi ve 
îşçi Yatırım Bankası» kurulması için kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

FEHİM ADAK (Mardin) — Ben istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı, grup adına mı 
Sayın Adak? 

FEHİM ADAK (Mardin) — Grup adına Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Köylüoğlu, grup adına mı, şahsınız adına 

mı söz istiyorsunuz? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Şahsım adına Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, gruplardan sonra si

ze söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Fehim Adak. 
M. S. P. GRUPU ADINA FEHİM ADAK (Mar

din) — Muhterem Başkan, muhterem kardeşlerim; 

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının yetki 
Kanunu halinde getirilmesinin bazı esbabı mucibele-
ri vardır. Hepimiz bilmekteyiz ki, bir banka anonim 
şirkettir. Bir anonim şirketin kurulması için ise, bir 
kanunî mevzuat gerekmemektedir. O halde bu ban
ka için neden bir kanunî mevzuat getiriliyor, neden 
bir yetki Kanunu getiriliyor? Bunun sebebi açıktır. 
Halihazırdaki bankaların işleyiş sistemi, halihazırda
ki mevzuat kurulacak bir bankanın, mevcut banka
lardan farksız bir işleme statüsü içinde olmasını ge
rektirecektir. Bu bakımdan, daha seyyal bir işleme 
içinde olması, daha bizim arzu ettiğimiz tarzda ça
lışabilmesi için, bu bankanın bir kanunla gelmesi ve 
mevcut mevzuatın dışında kalması zarurîdir. Şayet 
mevcut mevzuatın içinde kalsın, Maliye ve Ticaret 
Bakanlıklarının kontrolunda kalsın dersek, o takdir
de mevcut bankalara bir tane daha, aynı statüde ye

ni banka eklemiş olacağız ki, bizim tasarladığımız 
noktaya gitme imkânımız olmayacaktır. 

Sanayi yatırımlarını önleyen hususların başında, 
hepimiz bilmekteyiz ki, mevzuat gelmektedir. Şimdi, 
aynen tasarıdan okuyorum: «Banka ve sermayesine 
iştirak ettiği şirketler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi-: 
ye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale, 3659 sa-: 
yılı Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay-: 
lıklarının tevhid ve teadülü hakkında, 6245 sayılı Har-: 
cırah, 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleriyle, mü-: 
esseseleri ve iştirakleri hakkında; 657, 1327 sayılı 
Devlet Memurları kanunlarıyle bunların ek ve tadil-: 
lerine, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası Kanununun 40 ncı maddesine tabi olmayacak-: 
tır. Banka, 7129 sayılı Bankalar Kanununun gerekli 
görülen maddelerine tabi tutulmayacaktır.» Öyleyse, 
bu bankaya bir seyyaliyet getirilmek istenmiştir. Ni
çin bu banka bir «Yetki Kanunu» şeklinde gelmekte, 
bir «Banka Kanunu» şeklinde gelmemektedir? Mev
zuat, şartlar zamanla değişmektedir. Kısa bir devre 
için bile olsun, doğacak aksaklıkların hepsini peşinen 
tasarlamak, düşünmek mümkün, değildir. Kısa bir 
zaman içinde doğacak aksaklıkların da tespiti ve da-: 
ha geniş bir seyyaliyet imkânının sağlanabilmesi için, 
bunun yetki kanunu şeklinde getirilmesinde fayda 
mülâhaza edilmiştir. 

Yine bu bankanın öz sermayesinin bir milyar lira 
olması, kanaatimizce, kifayetli bir rakamdır. Bir mil-: 
yar lira sermayeli bir banka Türkiye'de mevcut değil-: 
dir. Bu banka ayrıca mevduat kabul edecektir. Bü
yük çapta mevduatla iş görecektir. Bu bakımdan, bir 
milyar lira sermayeli bir bankayı, küçük bir banka 
şeklinde telâkki etmek de mümkün değildir. Bu ban
kanın bir diğer yönü de, Devlet bankası şeklinde te
lakki edilmesi suretiyle ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının bünyesinde, kontrolünde bulunması sebe
biyle, yatırımların, paralarını yatıracak kişilerin bu 
paralarına bir güven sağlama imkânı da getirilmiş-: 
tir. Böylece hükümet olarak vaktiyle «Devlet» sözü-: 
nün eklenmesi de bu sebeple meydana getirilmiştir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak. 
Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; hepinizi saygıyle se* 
lamlarım. 

Benden evvelki arkadaşlar da söylediler, biz bu 
kanunun kendisine karşı değiliz, geliş şekline karşı* 
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yız. Ben bu bankanın kurulmasını canı gönülden is
teyen bir arkadaşınızım. Biraz da bankalara karşı 
sempatim vardır. Çünkü,, ben yüksek mektebi okur
ken bir bankada çalıştım. Biraz da bankacılığım var
dır. Benim değinmek istediğim hususlar şunlardır : 

Yetki kanunları ancak geçici sorunların halli için 
başvurulacak bir yasama yoludur. Anayasanın 64/2 
nci maddesi yürürlüktedir; Yetki Kanununda tasrih 
edilir denmekle sürekli sorunların halli için bu yola 
başvurulamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. 64 ncü 
maddenin ikinci fıkrasında (ben tamamını okumu
yorum, yalnız bir kısmını okumakla iktifa edeceğim.) 
«.. Bu yetkiyi kullanma süresinin ve yürürlükten kal
dırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi lâ
zımdır» deniyor. 

Bu bakımdan; biz bu Yetki Kanununun Ana
yasanın 64/2 nci fıkrasına karşı ve aykırı olduğu ka
nısındayız. 

işçi Yatırım Bankası Kanunu tasarısı, senelerle 
mukayyet olmaksızın hâl ve takibi icap eden bir ko
nuyu düzenlemek amacını taşımaktadır. 

Bir de, Anayasanın, herkesçe bilinen 5 nci mad
desi vardır. Hafızaları tazelemek babında 5 nci mad
deyi tekrar ediyorum : 

«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir. Bu yetki devredilemez.» 

Bu 5 nci maddede yasama yetkisinin devredileme
yeceği yazılı olduğuna göre, 1488 sayılı Kanunla bu 
temel hükme belirli şartlar içinde istisna konmuştur. 
Görüşmekte olduğumuz bu kanun tasarısına istisnai 
hükmü, hükmün tatbikini gerektirmez. «Kanun kuv
vetinde kararname» sabit hukuk kuralları ile, takibi
ne imkân olmayan, seyyal ve akıcı sorunların Hükü
metçe hallini sağlamak içindir. Yetki Kanununun ko
nusu böyle değildir. 

Bir de yürürlükten kaldırılan maddeler açıkça 
gösterilmelidir. 

Yine Anayasanın 64 ncü maddesinin ikinci fıkra
sında «. . . . ve yürürlükten kaldırılacak kanun hü
kümlerinin açıkça gösterilmesi gerekir» denilmekte
dir. 

Bu İşçi Yatırım Bankasının kurulması ile ilgili 
Yetki Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin (e) beninde... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, 3 ncü maddeye 
geldiğimiz zaman konuşursunuz efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Zaten az efendim. « . . . Banka, 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun gerekli görülen maddelerine tabi tutul-

mayabilecektir.» diyor. Burada da hangi maddelerin 
kalırılacağı açıkça tasrih edilmemiştir. 

İşte biz, bu sebeplerden ötürü bu kanun tasarısı
nın bu şekilde geliş şekline karşıyız. 

Benim bu hususta söyleyeceklerim bunlardan iba
rettir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 

Buyurun Sayın Orhan Oğuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bir küçük noktaya dikkatinizi 
çekebilmek amaciyle huzurunuzu işgal ediyorum. ( 

Türkiye'de sermaye alanında, kredi alanında bir 
kuruluşa gidilirken ekonominin bütününün dengesini 
dikkatten uzak tutmamak zarureti vardır. 

Bir kuruluş şayet, diğer aynı düzeyde faaliyet gös
teren, diğer kuruluşlara ters düşerse veyahut bir ku
ruluş diğer kuruluşların gelişmelerine engel teşkil 
ederse, bu kuruluş fayda yerine ülkeye ve ekonomiye 
zarar getirir. 

Şimdi, işçi tasarruflarının, bilhassa yabancı diyar
da ve güç şartlar altında çalışan işçi kardeşlerimizin 
tasarruflarının değerlendirilmesi konusunda bütün 
üyelerin, öyle zannediyorum ki, gayet titiz ve hassas 
davranma zaruretini hissettiklerini düşünüyorum. 

Şimdi böyle bir düşünce ve zaruret altında, şayet 
dışardaki işçilerin* tasarruflarını büyük başlıklar al
tında ve büyük ümitlerle bir tarfata toplar, neticeyi 
alamazsak, korkarım ki, Türkiye'de hem işçi tasar
ruflarının ve hem de küçük tasarrufların bir araya 
gelip birleşerek büyük teşebbüsler haline dönüşmesi 
yolu tıkanır. Daha açık bir tabirle ifade etmek isti
yorum, şayet dışarda çok güçlükle yapılan tasarruf
lar beklenen hedeflere yöneltilemezse ve hele neticeyi 
hasıl etmezse, ilerde Yüce Meclisin muhterem üyele
rinin her halde vicdanları sızlayacaktır; böylesine bir 
kanunu çıkarmış olmaktan ötürü. 

İşçi Yatırım Bankası nasıl çalışacaktır? Ekonomik 
bir güç halinde birleşerek kârlılık ve verimlilik esası
na göre bu müessesenin değerlendirileceği birinci 
maddede açıkça yazılmış bulunmaktadır. Yani, biraz 
önce arkadaşlarımın temas etmiş oldukları şekilde, 
banka sui generis bir kuruluş halinde ortaya çıkmak-
tadir. Ne özel kesimde çalışan bankalar türünden bir 
kuruluştur, ne de doğrudan doğruya devlet bankası
dır. Bir taraftan yönetim yönünden devlete bağlı, bir 
taraf lan da bazı haklar yönünden bazı kanunlardan 
kurtulmuş, hususî hukuk hükümlerine göre işleyen, 
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mevduat kabul eden sui generis bir kuruluş olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kuruluş rantabilite ve prodüktivite esaslarına 
göre çalışacağına göre, nasıl diğer benzeri kuruluş
larla aynı iktisadî düzen içerisinde bağdaştırılabile
cektir? Bu soruyu açıklığa kavuşturmak zarureti var
dır. Öyle tahmin ediyorum ki, kanunun 1 nci mad
desi kanunun öteki maddeelriyle çelişmektedir. Ma
demki bu kuruluş kârlılık ve verimlilik esasına göre 
çalışacaktır; şu halde ikinci ve üçüncü maddelerde 
belirtilen hususlar bu 1 nci madeye ters düşmektedir. 

Sadece bir misalle yetinmek istiyorum. Diğer 
maddelere deniliyor ki, bu bankanın kaynaklarının 
% 75'i az gelişmiş bölgelere tahsis edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, az gelişmiş bölgelerde ikti
sadî teşebbüslerin görülmeyişinin sebebi nedir? Kâr
lılığın noksan olması değil midir? Şayet kârlılık nok
san olmamış olsaydı, altyapısı tamam olsaydı, her 
türlü olanağı mevcut olsaydı, bu tür teşebbüsler az 
gelişmiş bölgelere doğru kendiliğinden gitmez miydi? 
Tabiatiyle giderdi. 

Şimdi bir mesele ortaya çıkıyor. Bu banka az 
gelişmiş bölgeleri bir nevi geliştirme görevini üstle
nen bir kuruluş haline getiriyor. Yani az gelişmiş 
bölgenin kalkınma külfetini yabancı ülkelerde çalışan 
işçilerin tasarruflarına dayıyorsunuz. Acaba kanun 
tasarısı sadece bu yönden ele alındığı zaman ileride 
bazı problemler karşımıza getirmez mi ve rantabili-
teyi tamamen ortadan kaldırmaz mı? Kaldı ki, ban
kanın yönetim şekilleri üzerinde de diğer arkadaşla
rım durdu. Bunlarla beraber rantabl çalışmayan bir 
işletmenin, ileride sermaye piyasası kurulsa dahi, ak
siyonlarının değeri ne olur, o tasarrufların değeri ne 
olur? Bunlar üzerinde benim kişisel endişelerim ol
duğu için huzurunuzu işgal ettim. Bunların bilhassa 
aydınlığa kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grupum 

adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, grupunuz adına ol

duğuna dair yetki belgeniz var mı efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Var efen

dim, gönderirim sonra. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız konu ile, 600 yıllık Os

manlı imparatorluğu tarihinde ve 50 yıllık Cumhuri-
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yet tarihinde sosyal adaletsizliği bölgeler arasındaki 
dengesiz kalkınmayı, milletimizin fertleri arasındaki 
zenginlik, fakirlik farkını, köylü ve şehirli arasındaki 
fakirlik, zenginlik, kalkınmışlık, kalkınmamışlık far
kını gideren bir kanunu müzakere etmekteyiz. («Bra
vo» sesleri) 

Kanunun birinci maddesi kanunu, halkımızın ve 
dış memleketlerde çalışan işçilerimizin birikimini 
yurt sathında dengeli olarak sanayie yaymak ve yö
neltmek için yapılmış bir kanun olarak tavsif etmek
tedir. 

Şimdi, bunun karşısına çıkmak katiyen doğru de
ğil arkadaşlar. Maddeyi dikkatlice okuduğumuz za
man, milletimizin her ferdi gibi, o millet fertlerinin 
temsilcisi olarak biz milletvekilleri de 50 yıllık, 600 
yıllık hatayı, yanlış kalkınma politikasını telâfi etmiş 
olacağız. O bakımdan, hepimizin kıvanç duymamız 
lâzım. Madde ne diyor? «Halkımızın ve yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarını ekonomik bir 
güç halinde birleştirerek kârlılık ve verimlilik anlayı
şı içinde değerlendirmek.» Bunun nesi var?.. 

(b) fıkrasında: Kalkınma planlarının temel ilkele
rine uygun, bu Meclisin kabul ettiği kalkınma plan
larının temel ilkelerine uygun ve yurt sathına yaygın, 
yıllarca hasretini çektiğimiz sanayii yurt sathına yay
mak, böylece Türkiye'nin en büyük derdi olan sos
yal adaletsizliği, bölgelerarası dengesizliği ortadan 
kaldıracak olan sanayii yurt sathına yaygın teşebbüs
lere, özellikle sınai yatırımlara yöneltmek... Eğer, biz 
sanayii dengeli olarak yaymazsak ve bu yayışta özel 
bir banka, böyle bir banka tesis etmezsek ve bu ban
kaya diğer bankalara nazaran özel haklar ve avantaj
lar sağlamazsak... Yapamadık arkadaşlar, 50 yıldan 
beri Cumhuriyet tarihinde sanayii yurt sathına yaya
madık. İşte İstanbul'la İzmit arasındaki felâket, yı
ğıntı, trafik... Elbette böyle özel bir bankaya ihtiyaç 
var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var, elinde imkân 
yok. Ticaret Bakanlığının emrinde falan falan banka 
var, falan yerin emrinde falan falan banka var. Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'yi sanayi ba
kımından kalkındırabilmek için elinde ne imkân var? 
Hiç... İşte bu banka, İşçi Yatırım Bankası, bu nok
sanlığı telâfi edeceği için kurulacaktır. 

«Efendim bu, bir yetki kanunu ile tesis edilmeme
liydi de, esas kanunu ile temin edilmeliydi» dendi. 
Arkadaşlarım, böyle bir faydalı bir bankanın kurul
masını Bakanlar Kuruluna yetki olarak vereceğiz, ar
kasından kuruluş kanunu gelecek. O kuruluş kanunu
nu da bu Meclis müzakere edecek. O kuruluş kanu-
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nunun görüşülmesi esnasında, dilediğimiz şekilde bu 
bankayı oluşturabiliriz, oluşturacağız. Zaman kaybı
na mahal vermemek için, bu güzel tesisin süratle ku
rulmasını temin maksadıyle yetki kanununu kabul 
edeceğiz. Bütün arzu ve isteklerimizi esas kuruluş ka
nununa saklayalım, teferruatı orada oluştururuz. 
Madde yerindedir. 

Bu düşüncelerimi grupum adına arz eder, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Ali Nejat Ölçen, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADİNA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; ben münhasıran 1 nci madde hakkında bazı 
hususları açıklığa kavuşturmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

1 nci maddeye değinirken, bu yetki tasarısının su
nulma hususuna ait bir görüşü de bilhassa belirtme 
ihtiyacını duyuyorum. 

Keşke bütün diğer yasalar, uzun veya kısa süre
de Türkiye ekonomisinin sosyal yapısını etki altına 
alacak yasalar, önce öyle bir yetki ile kararname ha
line gelebilse, getirilirse ve belli uygulama döneminde 
aksayan noktalan, bütünleşmesi ve ıslah edilmesi, 
revize edilmesi gereken hususları gözönünde tutula
rak, bilâhare Meclislere kanun oimak üzere getiril
diği zaman orada müzakere edilip yasa haline dönüş-
se. 

Bu itibarla, burada mevcut olan kararname ile, 
bir veya iki yıllık süre içinde, söz konusu bankanın 
işleyiş biçimi tümü ile ayrıntılarıyle gözden geçirilmiş 
olacak ve Yüce Heyetimizde bir laboratuvar deneyi 
gibi bu bankanın bütün işleyişi tekrar müzakere 
edilecektir. Bu itibarla buradaki süreç, burada mese
lenin bu biçimde ele alınışı, aslında konuya verilen 
ehemmiyetin doğal bir sonucudur. Bunu bilhassa be
lirtmek istiyorum. Anayasamızın 64 ncü maddesin
deki ilkeler de bunu zaten açıklığa kavuşturmuş bu
lunuyor. 

Neden banka olarak gelmektedir ve bu banka as
lında başka bankalardan hangi yönlerden farklıdır ve 
bu farklılıklar 1 nci maddede nasıl biçimlendirilmiş
tir? Bunu açıklığa kavuşturmadan, bu hususta bir 
açıklığa varmadan bu bankanın ilkelerini ve amaçla
rını ciddiyetle, içtenlikle anlamak olanağı yoktur. 

Aslında bu banka, her köşebaşmda açılan banka
lar gibi ticarî mahiyette gayret sarf eden banka tü
ründe bir banka değildir. Bu tür bankacılık, aslında 

I tarihe karışmış bir bankacılıktır. Miktarı son derece 
yıl ve yıl azalmakta olan bir bankacılık anlayışıdır. 

Aslında buradaki banka, yatırımları finanse eden; 
ama yaUnm yapmayan bir bankadır. Bundan dolayı 
Sümerbank'tan farklıdır; ama bu banka bir İller Ban
kası gibi bir bankadır. Nasıl ki, İller Bankası illerin 
belediyelerin altyapılarını, sağlık tesislerini finanse 
ediyor; ama zorunlu haller dışında yatırım yapmı
yorsa, bu kurulacak banka da bir finansman banka
sıdır, İktidasî Devlet Teşekkülü veya kamu kuruluşu 
gibi değildir. Bu itibarla kendisinin rantabl çalışması, 
karlılık ve verimlilik esasına göre çalışması hususu 
çok ayrı bir noktadır. Bu, finanse edeceği teşebbüsün, 
finanse edeceği işçi ve emekçilerin yatırımlarının ve
rimlilik ve kârlılık ilkesine göre çalışmasını gözönünde 
tutan bir banka olacaktır. Kendisinin kârlılık ve ve
rimlilik esasına göre çalışması çok başka bir husus
tur. Bazen kârlılık esasına göre çalışmayabilir, hâttâ 
bir yıl sonunda zarar dahi edebilir. Gelecek yılın 
bütçesinde zararı karşılanır veya evvelâ 250 milyon 
lira tahsis edilmişse, ikinci sene bir 250 mil
yon lira daha tahsis edilir; ama bu banka, finanse 
etmiş olduğu kuruluşun veya girişimin veya ortaklı
ğın, kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışmasını 
kıstaslar altına alacak olan bir bankadır. Bu iki hu
susu birbiriyle karıştırmamak lâzım. 

Bu itibarla, ilk defa İller Bankası, İFC Dünya 
Bankası, Exim Bank, bu hususta kurulmuş olan ban
kalardır; ticarî faaliyette bulunmazlar, yatırım yap
mazlar; ama yatırımcıya ihtiyacı olan krediyi düşük 
faizle en kısa zamanda, kârlılık ve verimlilik kıstasına 
göre proje hazırlatarak veya hazırlattırarak veya 

I hazırlayarak finanse eder. Bu banka, bu türden bir 
banka sistemini getirmektedir ve bu itibarla alışılmış 
olan bankacılık sistemine yöneltilen tenkitleri bu 
bankaya da yöneltmek ya haksızlık olur, ya da bu 
bankayı anlamamak olur. 

Birinci madde iki ilkeyi öngörüyor; Bunlardan 
bir tanesi ekonomik güç halinde birleşme. Şu halde 
bu banka; küçük tasarrufları, dağınık tasarrufları, bir 
araya gelmesinde güvence noksanlığı olan tasarruf
ları, bir araya geldiği zaman, yeterince büyük meb
lâğ meydana getirmeyerek yatırıma muktedir olma
yan tasarrufları finanse edecek olan bir bankadır. 

İkincisi de birincisi kadar önemli. Kalkınma Plan
larının temel ilkelerine uygun ve yurt sathına yaygın 
teşebbüslere, özellikle sınaî yatırımlara yöneltmek. 
Eğer bu banka bu ilkeyi kullanmaz ise, bugüne kadar 

I olduğu gibi, kaynakların çoğa, sınaî yatırımların ço-
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ğu, hattâ ticarî yatırımların çoğu, hattâ ve hattâ ta
rım yatırımlarının tümü gelişmiş bölgelerde yoğun
laşır ve ülkenin diğer yöreleri hem nüfus akımı do-
layısıyle gittikçe az insan barındıran, dolayısıyle da
ha az kârlı hale gelen ve geri kalan bölgeler biçimi
ne döner. Bu itibarla, bu bankadaki yatırımların fi
nanse edilmesindeki süreç (eğer bu sürece itiraz edi
liyor ise, o takdirde itirazın tutarsızlığı ve yersizliği 
ortadadır) yurt sathına yaygın yatırım yapma, özel
likle göz önüne alınacak. 

Ben, bu iki maddenin çerçevesi içinde bir nokta
yı bilhassa belirtmek ihtiyacını duyarım. O da ör
neğin, Turizm Bankasının kaderiyle bu bankanın ge
lecekteki birbirine katiyen karıştırmamak lâzım. Bir 
banka kurarsınız, sadece 15 milyon lira verirsiniz, bir 
milyardan daha fazla yatırımları finanse etmesini gö
rev olarak yüklersiniz, çarçur edilir 15 milyon lira 
hiçbir işe yaramadan ve başına bu kaynakları tahsis 
etmekte yeterince kriterleri ve ilkeleri uygulayacak 
kadroyu da getirmezsiniz, sonra banka verimli çalış
maz ve bankanın sistemini tenkit etmeye kalkarsınız. 
Olmaz böyle şey. 

O halde bir kuruluşu iyi çalıştırmak için, onun 
sistemi kadar, onun ele alınış biçimi ve kadrosu ile, 
ilkesi ile ve finansman kaynağı ile iyi, verimli ve tu
tarlı çalışacak biçimde benimsenmesi lâzımdır. Benim
seyen kamu kuruluşları kuşkusuz aynı âkibete uğrar. 

Bu itibarla, benimsenen kurumlar devamlı olarak 
başarılı olmuşlardır. Bazı zamanlarda iktisadî kon
jonktürün karşısında belki malî sıkıntı çekmişlerdir; 
ama kadroları vasıtasıyle, o kadroların bilerek ve bi
linçli olarak kendi finansman ihtiyaçlarını savunma 
heyecanları karşısında daima yatırımlarını gerçekleş
tirmişler veya amaçlarına ulaşmışlardır kuşkusuz. 

Birinci maddenin bize getirmiş olduğu bir baş
ka noktada şudur : Aslında 1 nci madde bir ekono
mik güç halinde tasarrufları birleştirmek ile Türki
ye'de mevcut olmayan tasarruf sahiplerinin birbirine 
karşı duymadıkları bir güvenceyi Devlet eliyle ortaya 
getirmek olacaktır. Bu itibarla, eğer Devlet bu yatı
rım bankasının bir milyardan daha da noksan fon 
tahsis etmiş olsa, orada Devletin adı olduğu için, 
orada Devletin proje birimleri bu banka içinde yer 
aldığı için orada yol göstericiliği ile, güvence unsuru 
ile zaten Merkez Bankasına akan döviz kaynakları
nı yönlendirmekte ekonomik güç halinde birleştir
mekte bu banka yeterince etkili olacaktır. Finansma
nın noksan oluşu dahi, zaman zaman iktisadî mesele
ler dolayısıyle yeterince kaynak bulamamak dahi, 

bu bankanın saymış olduğum hizmetleri görmesinde-
ki başarıyı gölgelendirmeyecek, yahut onu hiç ol
mazsa en azından frenlemiyecektir, diye düşünüyoruz. 
Bu, bir sistem meselesinin ötesinde kurulmuş olan 
bankayı benimseme meselesiyle ilgili şüphesiz. 

Dövizler aslında gelmektedir. Dövizler birikmekte 
ve kullanılmamaktadır. Kullanılmadığı için o döviz
lerin mukabilinde Türk ekonomisine gayrimenkul 
alım satımında kullanılan Türk parası akmaktadır, 
yatırıma dönüşmeyen Türk parası akmaktadır, tale
bi arzın üzerine çıkartan Türk parası akmaktadır 
ve bu da enflasyona sebep olmaktadır. 

Bu itibarla, bu banka aslında mevcut olan ve 
Merkez Bankasını bombardıman eden işçi dövizle
rini yatırım ve sanayiye kanalize edecek olan bir 
bankadır. Finansman sıkıntısını bundan dolayı çek
meyecektir. Yeterince yabancı para olarak finansman 
vardır, yerli para olarak finasman vardır; ama unu, 
yağı, şekeri biribiriyle birleştirip helvayı yapan kim
se yoktur. Bu banka bu helvayı da pişirecektir. Bu 
itibarla, ben finansman ne süreç bakımından, ne de 
azlığı bakımından bir olanaksızlık veya bu bankaya 
yeterince olanak tanımamak şeklinde maalesef yo-
rumlayamıyorum. 

Beni dinlemiş olduğunuz için hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 

A. P. Grupu adına Sayın Kırbaşlı, buyurunuz 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 
(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Getirilmiş olan tasarının tümü üzerinde fikirleri
mizi beyan ederken bazı noktalara değinerek bunla
rın açıklığa kavuşturulması lâzım geldiği hususunda 
ısrar etmiştik. 

Görüyorum ki, biraz evvel konuşan Sayın Ölçen 
arkadaşımız bizi şüphelerimizde haklı gösteren bir 
konuşma ile huzurunuza çıktılar. Ne garip tecellidir 
ki sayın arkadaşımız; bu bankanın hususî hukuk hü
kümlerine göre kurulmuş olduğu belirtilmesine, ve-
rimliilk ve kârlılık esasları gözetilmediği takdirde ta-: 
sarrufların «teminata bağlanması yolundaki şüphele
rimize rağmen, burada buyurdular ki; «Bu banka, 
iller Bankası gibi bir bankadır.» Eğer bu banka ha
kikaten ÎUer Bankası gibi bir banka ise; o zaman 
daha ilk bölümde, ilk etapta bizi haklı çıkardı ve 
şüphelerimizi teyit ettiler. Daha da ileri giderek de
diler ki, «Bu banka zarar da eder ve zararı bütçeden 
de karşılanır.» Tapu Genel Müdürlüğü kurmuyoruz, 
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banka kuruyoruz. Eğer biz daha kuruluşunda bu 
bankanın zararlarının bütçeden karşılanacağını bu 
kürsüden ifade edersek; değil içeridekilere, dışarı-
dakilere dahi bu teminatı anlatamayız, veremeyiz, 
netice alamayız. Eğer bir iktisadî verimlilik içerisin
de çalışma prensibinden anlaşılan, Dünya Kalkınma 
Bankasında olduğu gibi sadece projelere kredi ver
mek ise, projelerin değerlendirilmesi başka bir şey
dir. Sayın Ölçen arkadaşım bunu çok iyi bilir, pro
jelerin değerlendirilmesi başka bir şeydir. O ayrı 
bir teknik konudur, onun adı fizibilitedir; bunların 
yatırıma dönüştürülmesi ve kredilendiritmesi finanse 
edilmesi de başka bir şeydir. Fizibilite raporlarını 
değerlendirirsiniz, o sizden çıkar. Ama, o raporlar 
bankanın kapısından girdiği zaman, onun kredi yö
nünden değerlendirilmesi başka bir şeydir; yatırım 
münasebeti, kredileme münasebeti başka bir şeydir; 
yatırımın verimlilik münasebeti başka bir şeydir. Bu
rada hem teşebbüs, hem de banka kendini düşünmek 
mecburiyetindedir. 

Sayın Nejat Ölçen arkadaşımın dediği gibi sade
ce projeleri düşüneceksek, o zaman böyle bir ban
kaya lüzum yok. Zaten efendim, Devlet Yatırım 
Bankası var, efendim Sanayi. Kalkınma Bankası 
var. Geliriz buraya, onun maddesinde bir değişik
lik yaparız; orada bir şube ihdas ederiz, işçi tasarruf
larını değerlendirme yönünde orada bir madde ekle
riz, bu işi görür. Devlet Yatırım Bankasında 52 ta
ne uzman var, hepsi de güzide uzman, bunlar da 
yatırımla uğraşıyor. Biz buraya geliyoruz yeniden 
banka kuruyoruz. Madem tiler Bankası gibi çalışa
cak, zararı da Devletten karşılanacak, ne lüzum var 
efendim böyle bir bankaya. Orada bir seksiyon ku
rarız ve bu iş bundan çok daha mükemmel yürür. 
Bunun münakaşasını burada yapmaya hazırım. Bu 
iş bundan çok daha mükemmel yürür. Uzmanı var 
efendim, fizibilite raporlarını yapan var, tetkik eden 
var, uygulayan var, kontrol eden var. Tamam, o 
zaman böyle bir bankaya lüzum yok. Biz burada di
yoruz ki, bizim anladığımız mânada, ekonomik bir 
güç halinde birleştirecek. Neyi birleştirecek? istir
ham ederim, sermayeyi değil, Devletin katkısını 
değil. Peki, neyi birleştirecek? Halkımızın ve yurt 
dışında vatandaşlarımızın tasarruflarını. Yoksa pro
jeleri değil, proje ayrı bir şeydir. O zaman İller 
Bankasına döner, doğrudur. 

Eğer bu anlayış ile buradan çıkarsa, o zaman da
ha başlangıçta, daha gayesinde anlaşamadığımız bir 
tasarıyı buradan çıkarmak çok güç ,plur ve bu tar

zıyla, bu anlayışla da çıkarsa, şimdiden maluldür, 
iktisaden maluldür. Bu noktaların açıklanmasında 
fayda vardır. Banka demek, jestion demektir. Jes* 
tion demek, bilanço demektir. Bilanço demek kâr, 
zarar, verimlilik demektir. Eğer bunlar getmiyecek-
se, böyle bir bankanın kuruluşu, sadece kuruluş ol
mak bakımından, bir Devlet dairesi olmaktan ileriye 
gidemez. Bunu burada mutlak ve mutlak mânada 
açıklığa kavuşturmamız lâzımdır. Gene tekrar edi
yorum, eğer sadece projenin değerlendirilmesi ile 
uğraşacak ise, bununla uğraşan müesseseler var. O 
zaman, böyle bir bankaya lüzum kalmaz. 

Arkadaşlar, «hususî hukuk hükümleri» diyorsu
nuz; «kârlılık, verimlilik» diyorsunuz; peki, «hususî 
hukuk hükümlerine göre kurulacak, kârlıklık, verim
lilik diyeceksiniz, o zaman ikinci maddesinde de 
şu duruma bakınız: «Tasarrufları teşvik etmek ve 
fon sağlamak»... 

İller Bankası gibi çalışacaksanız, tasarrufları na
sıl teşvik edeceksiniz, fonu nasıl sağlayacaksınız ar
kadaşlar? Eğer, bir bankacı gibi çalışmayacaksa, 
bankacılık prensiplerine uygun çalışmayacaksa, bunu 
nasıl sağlayacaksınız, 2 nci maddeyi? Onun için, 
daha gayesinde, böyle bir tutarsızlık, bir anlaşmaz
lık içinde bulunursak, bu bankayı malûl vaziyete 
düşürürüz. Bu bakımdan, Sayın Bakanlığın bu ko
nuyu gerçekten ve teknik yönden açıklığa kavuştur
masında büyük fayda vardır. 

Burada, gene demin genel görüşme sırasında te
mas ettiğim bir iki cümleye tekrar yer vermek isti
yorum. 

Ben, «Türkiye'de bakkal dükânı gibi banka var, 
banka açılıyor» derken şunu kastettim: Banka iki 
yönüyle bankadır : 

1. Parayı toplayacak. Bugün dünyada parayı 
toplayan bankalar ayrı bir mâna taşımaktadır, para
yı sadece toplar. 

2. Parayı kullanacak. 
Bir de üçüncü nevi banka vardır; hem parayı 

toplar ve hem kullanır. Türkiye'deki bankacılık bu
dur. 

Bir de finansman müesseseleri vardır, henüz Tür
kiye'de kurulmamıştır. 

Peki, artık bu kadar açık seçik olan bankacılık 
sahasında yeni bir şey getiriyorsunuz, «Hususî hu
kuk hükümlerine tabi olacak» diyorsunuz. Kârlılık, 
verimlilik esaslarına uyacak; yani jestiyon yapacak, 
bilanço çıkaracak, bu yönden tetkike tabi tutulacak, 
bilançosu âmmeye açıklanacak diyorsunuz ve bir de 
bunun genel kurulu olacak tabiî, onu da söylüyor-
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sunuz ve ondan sonra da «tiler Bankası gibi çalı
şacak ve bunun zararı da icap ederse bütçeden kar
şılanacak» derseniz; o zaman daha başlangıçta açık 
seçik bir hedefte" birletmediğimiz kanaatini izhar 
ediyorum. Bilhassa bu noktanın, zabıtlara geçmesi 
bakımından, Sayın Bakanlıkça ve icap ederse Komis
yonca açıklığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı, 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN — Sayın Başkan, sayın üyeler. 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz 1 nci madde, 

hakikaten şümulü ile ele alınarak değerli hatipler 
tarafından tartışma konusu yapıldı. 

Kanaatimce, bu maddenin bu kadar geniş eleşti
riye tabi tutulması, banka hakkında çeşitli fikirlerin 
serdedilmiş olması ve belki de bu yetki tasarısında 
veya gerekçede kâfi açıklığın tarafımızdan verilme
miş olmasından ileri geldiğini zannediyorum. 

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası bir ticarî 
banka değildir, bir mevduat bankası da değildir. Bu 
banka, gerek kuruluşu ve gerek çalışması itibariyle, 
Türkiye'de kurulacak sınaî tesisleri finanse edecek, 
sınaî tesislerin kurulmasını organize edecek ve bil
hassa bugünkü bankacılık sisteminde halka açık 
geniş tabanlı anonim ortaklıkların finans temini yo
lunda çektikleri büyük ıstırabı, büyük sıkıntıyı gide
recek bir kuruluş olacaktır. Bir diğer basit tabiriyle 
bu banka, birtakım ortaklıklar, iktisadî ortaklıklar 
kuracak, bunları faaliyete geçirecek ve bunun hisse 
senetlerini belki sonunda veya belki kâra geçtikten 
sonra, belki işletmeye alındıkta halka intikal ettire
cektir. 

Bu itibarla, bankanın hele zarar etmesi bahis 
konusu değildir. Bugün Türkiye'de mevcut finans 
müesseselerinin senelik sanayi projelerine katkısını 
düşünürsek, bunların 1 milyara yaklaşmadığını, 
1 milyarın çok altında olduğunu görürüz. Türkiye, 
bir finans sıkıntısı içindedir. Aanadolıı'nun her tara
fında kurulmuş ve kurulacak olan sınaî tesisleri için, 
her birimiz her birimizin bölgesinden, Devletten 
yardım ister mahiyette taleplerle karşılaşmaktayız. 
Bu taleplere maalesef cevap veremez durumdayız. 

Sanayii yurt sathına yayalım istiyoruz, bilhassa 
geri kalmış bölgelere çekelim istiyoruz. Halk bir ara
ya gelip - yüzlerce ve hatta binlercesi - şirketler ku
ruyor, fakat yaptıkları projeyi finanse edecek 
kaynak bulamıyor. Bugünkü mevzuat dahilinde, bu

günkü bankacılık sistemi içerisinde bir teminat ve
remedikleri için, bu halk teşebbüslerini finanse etme
niz mümkün değildir. Maalesef yatırımlar ve bu te
şebbüsler bundan dolayı ortada kalıyor. 

Birinci madde, bir amaç maddesidir, bir nevi bir 
gerekçe maddesidir. Bu birinci maddeyi, kanaatimce, 
ikinci maddeyle beraber mütalaa etmek ve bankanın 
yapacağı şeyleri ikinci maddede daha etraflı ve her
halde daha şümullü olarak ortaya koymak uygun olur. 
• Bu bakımdan, bir ticarî banka hüviyetinde bunu 

mütalaa etmek veya tamamen bir İller Bankası gibi 
hiçbir ortaklığa iştirak etmeyen, sırf finans müesse
sesi olarak mütalaa etmek de pek haklı olmamak
tadır. Bu itibarla bankanın kurulması, işlemesi, hisse 
senedi alması veya hisse senetlerinin tabiî ki, rayiç 
değer üzerinden halka intikal ettirilmesi, satışının te
min edilmesi gibi konular, bu Bankanın gelirini te
min etmiş olacaktır. 

Sayın Kırbaşlı, defaatle yetki meseleleri üzerin
de durdu. Biz, ilk defa bu yetki tasarısıyle birtakım 
kanunların rijit uygulamalarından sakınmak veya 
kaçmak istemiyoruz. Bakınız elimizde çıkarttığımız 
bir sürü bilgiler var. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunundan kaçınmış. Bu kanuna tabi olmayan ku
ruluşlar: Ziraat Bankası, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, Türk Hava Yolları, Denizcilik Bankası, Mil
lî Piyango, İller Bankası vesaire, devam ediyor. 2490 
sayılı Kanuna tabi olmayan kurumlar; tespit ettiğim 
15 tane var, devam ediyor. 

Bilhassa zikredildi; 440 sayılı İktisadî Devlet Te
şebbüsleri ve müesseseleri ile iştirakleri hakkındaki 
Kanundan muaf olan kuruluşlar; Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu, Türkiye Petrolleri, Petrol Ofisi, 
Denizcilik Bankası gibi kuruluşlar da var. Aynı hak
lardan, eğer Yüce heyetiniz tensip ederse bu yetki 
tasarısında bizler de istifade etmek istiyoruz. 

Yüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Birinci madde hakkındaki müzakereler bitmiş

tir. 
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kapsam : 
Madde 2. — Bu yetki kanununa göre çıkarıla

cak kararnameler bankaya, 
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a) Tasarrufu teşvik etmek ve fon sağlamak, 
b) Yatırım teşebbüslerine her türlü teknik yar

dımda bulunmak, 
c) Sanayi yatırımlarını ve işletmelerini finanse 

etmek, 
d) Yatırımcı ve işletmeci teşebbüslerin kurulma

sına öncülük etmek ve sermayelerine iştirak etmek, 
e) Kaynakları uzun vadeli kalkınma planı ve yıl

lık programlarının hedefine ve toplum yararına uy
gun yatırımlara yöneltmek ve gelişmişlik farklarını 
azaltıcı faaliyetlerde bulunmak ve halkın kalkınma 
gayretlerini desteklemek, 

f) Kurulacak bankanın teşkilât ve çalışma esas
larını tespit etmek, 

Görev ve yetkilerini veren esasları kapsar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
İlkeler : 
Madde 3. — Bakanlar Kurulu, 1 ve 2 nci madde

lerle verilen yetkileri kullanırken aşağıdaki ilkeleri 
gözönünde bulundurur : 

a) Banka, tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk hüküm
lerine tabi, kalkınma ve yatırım bankacılığının gerek
tirdiği her türlü faaliyette bulunan bir Anonim Şir
ket olarak kurulacaktır. Banka, Türk Ticaret Kanu
nu ve Bankalar Kanununun kuruluş muamelelerine 
ilişkin vergi, resim ve harçlarla her türlü şart ve hü
kümlerinden muaf tutulacaktır. 

b) Bankanın merkezi Ankara, bağlı bulunduğu 
Bakanlık ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak
tır. 

c) Bankanın sermayesi 1 000 000 000 TL. dır. 
Sermayenin % 85'i Hazine tarafından, % 15'i de Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri tarafından taahhüdedilecektir. 

d) Hisse senetlerinin en çok c/c 49'u, öncelikle 
yurt dışında çalışanlara olmak üzere halka; ve diğer 
tüzelkişilere devredilecektir. Kamu hisseleri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından temsil olunur. 

e) Banka ve sermayesine iştirak ettiği şirketler 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve tîhale 3659 sayılı Bankalar ve Dev
let Müesseseleri Memurları aylıklarının Tevhit ve 
Teadülü hakkında, 6245 sayılı Harcırah, 440 sayılı 
İktisadî. Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İşti
rakleri hakkında, 657, 1327 sayılı Devlet Memurları 
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kanunları ile bunların ek ve tadillerine, 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
nun 40 nci maddesine tabi olmayacaktır. Banka-
7129 sayılı Bankalar Kanununun gerekli görülen mad
delerine tabi tutulmayabilecektir. 

Ancak banka, kamu kuruluşlarına ve kamu ikti
sadî teşebbüslerine kanunlarla tanınmış her tüıîLi hak, 
imtiyaz, istisna ve muafiyetlerden yararlanabilecek; 
Maliye Bakanlığınm izni ile Devlet tahvillerinin haiz 
olduğu her türlü Lak ve imtiyazlardan istifade eden 
tahviller çıkarmaya yetkili olacaktır. 

f) Banka, programda öngörülen sanayi yatırım
larına uzun ve orta vadeli kredi verir. Uzun vadeli 
kredilerde vade 10 yıla kadar olabilir. Yıllık program
larda geri kalmış bölge olarak gösterilen yerlerde va
de 15 yıla kadar uzatılabilir. Ödemesiz süre diğer böl
gelere göre iki katı, faiz, geri kalmış bölgelerde % 50 
eksiği ile uygulanır. 

g) Banka, kaynaklarının % 75'ini yıllık program
lardan geri kalmış bölge olarak gösterilen yerlerde ya
pılacak yatırımlara tahsis eder. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Grup adına 
söz istiyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup adına 
söz istiyorum. 

FEHİM ADAK (Mardin) — Şahsım adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına, 
Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİL
TÜRK. (Ankara) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Konuşan bütün arkadaşlarımın, üzerinde hassasi
yetle durduğu, hakikaten Türkiye'nin bundan son
raki yatırımlarında büyük bir itici güç olacak bir 
bankanın yetki Kanunu ile kurulması hakkındaki 
maddeleri görüşüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu bankanın kuruluşu ile 
ilgili yetki kanununu hakikaten, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının bundan sonra her hangi bir tahditle ve 
bir takım foımalitik engellerle karşı karşıya gelmeye
ceği, bunlara tabi olmayacağı, bir şekilde buradan 
çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 3 ncü maddenin (f) fıkra
sına aynen şu ibare var : «Banka, programda öngö
rülen sanayi yatırımlarına uzun ve orta vadeli kredi 
verir. Uzun vadeli kredilerde vade 10 yıla kadar ola-
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bilir. Yıllık programlarda geri kalmış bölge olarak 
gösterilen yerlerde vade 15 yıla kadar uzatılabilir. 
Ödemesiz süre diğer bölgelere göre iki katı, faiz, geri 
kalmış bölgelerde % 50 eksiği ile uygulanır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu Yetki Kanununun çıka
rılmasında esas olan şey, her hangi bir tahdit getir
memektir. Peşinen bir tahdit getirerek bu (f) fıkrası
nın sonundaki, «Geri kalmış bölgelere % 50 oranın
da faiz uygulanacağı» prensibini şu anda buradan 
çıkarmamız gerekir. Şunun için çıkarmamız gerekir: 
Öyle bir tatbikata girişmek zarureti olur ki, bu 
% 25 olabilir; öyle bir tatbikata girişmek imkân ve 
ihtimali olabilir ki, bu % 75 olabilir; öyle bir tatbi
kata girişmek ihtimali olabilir ki, bu yüzde sıfır ola
bilir. Bu bakımdan, bu (f) fıkrasında, geri kalmış böl
gelere bu hizmetler götürülürken, sürelerin uzatılma
sını, ödemesiz sürenin iki misli olarak uzatılmasını; 
ancak, ondan sonra gelen, % 50 diye tespit edilen 
faiz miktarının kaldırılmasının daha doğru olduğu 
kanaatine sahibim. Bunu şunun için ileri sürüyorum: 
Birincisi, bu bir tahdittir; ikincisi, bankanın kendi 
kendine düzenleme yapmasını önler; üçüncüsü, bu
nunla elde edilmek istenilen esas hedefe ulaşılmaz. 

Bu bankanın kurulmasiyle elde edilmek istenen 
hedef şudur değerli arkadaşlarım : Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı, bir araya gelen bu küçük tasarruflara 
bir lokomotif ödevini görsün, bunu hızlı bir şekilde 
yatırıma yöneltsin ve netice itibariyle, bölgelerdeki 
yatırımların hisse senetlerini o bölgelerin halkına da
ğıtsın, ona intikal ettirsin... Bu nasıl olacak? Değerli 
arkadaşlarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sahibol-
duğu % 15 hisseyi, fabrika kurulup işlemeye başla
dıktan sonra halka intikal ettirecek. Bütün değerli 
parlamanter arkadaşlarımın, üzerinde fikir birliğinde 
oldukları bir husus gerçekleşmiş olacak, o da şudur : 
Geri kalmış bölgeler hızlı bir kalkınma içine girecek
ler, devlet imkânlarından, diğer bölgelere oranla o 
anda daha hızlı, daha çok faydalanma imkânı elde 
etmek suretiyle, kısa zamanda, gelişmiş bölgelerle 
eşit hale gelecekler ve yine bunun neticesinde belirli 
bir tavan tespit edilebilir ki, (Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Yetki Kanunu aldığı 
için bu tavan tespit edilebilir) meselâ, Hakkâri'de 
kurulan bir fabrikanın hisse senetlerini Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı halka intikal ettirmek istediği za
man bir tavan tespit eder. «Şu kadarın üzerinde hisse 
senedini kimse alamaz» der ve o hisse senetlerini (o 
miktarı aşmamak üzere) halka yaygın ve geniş olarak 
dağıtabilir. 

Bunun tek çaresi, buradaki şu kayıttan kurtul
maktır değerli arkadaşlarım. O zaman hepimizin bek
lediği ve özlediği, bölgesel adaletsizliği giderecek, züm-. 
revî ve bölgesel dengesizliği ortadan kaldıracak bir 
sanayileşme tatbikatına girmiş olabiliriz. Değerli ar
kadaşlarımın bu değişikliğe imkân vereceklerine ina
nıyor ve saygılar sunuyorum. 

ALİ SANLI (Burdur) — Anlaşılmadı ki? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım tekrar edeyim, istediğimiz husus şudur: 
Öyle durumlar olabilir ki, az gelişmiş bölgeleri-; 

mizde, Sanayi Bakanlığı kendi sahibolduğu hisse se-. 
netlerini halka intikal ettirmek bakımından burada 
% 50 ile tespit edilen faizi % sıfıra indirebilir. Me
selâ, Hakkâri ilimizde yatırımın daha ucuza gelme-: 
sini temin edebilmek için, verdiği yatırımı teşvik kre
disinin daha az masraflı olmasını temin etmek bakı
mından bunu % 50 ile sınırlamayalım diyorum; 
% 50'yi sıfıra indirebilir; böylelikle o yatırımı daha 
ucuza sağlayabilir ve bunun neticesinde de, o yatı-; 
rım halka intikal ettirileceği için, o yatırımın hisse 
senetleri halka verileceği için, daha ucuza elde edilen 
bir yatırımın hisse senetleri halka daha ucuza intikal 
ettirilmiş olur. 

Böylece, biliyorsunuz, maliyetleri etkileyen bu 
faiz hakkındaki hükmü, Yetki Kanunu ile Sanayi 
Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kendi insiyatifinde 
bulundursun; bu tahdidi burada getirmeyelim. Tek-: 
lifimiz budur. 

Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına, buyu-: 

run Sayın Hasan Tosyalı. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş-; 
larım; 

Kanunun en mühim maddesini müzakere ediyo-: 
ruz, ilkeler maddesini. Burada, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupu olarak iki mühim temennimizi ve bir 
de, kanunun en olumlu olan hususlarını belirtmekle 
iktifa edeceğim. 

Kanunda eksik olduğunu gördüğümüz veya, bu 
yetki kanununa istinaden bu bankanın kuruluş kanu-: 
nu müzakere edilirken dikkat nazarına alınmasını te-; 
menni ettiğimiz iki husus şudur : 

Birincisi, yurt sathında sanayi kurmak isteyenle
re verilecek kredilerin hangi şartlar dairesinde veri^ 
leceği açık olarak bu yetki kanununda görülmemek-; 
tedir. Biz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak diyo-
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ruz ki, bu bankanın kuruluş kanunu görüşülmekte 
iken, «Verilecek krediler proje ve tesis karşılığı veri
lir» diye bir ibare konmalıdır. Aksi takdirde, Tür
kiye'de mevcut bugünkü 40 - 50 bankanın yaptığı gi
bi, bir tesis kurarken ipotek istenirse, karşılık iste
nirse, yine yurt sathında geri kalmış bölgelerimizde 
hiç kimse sanayi tesisi kuramaz. 

O halde, bu kanunun ilkeler bölümünde «Verile
cek krediler proje ve tesis karşılığı verilir» diye mut
laka bir hüküm olmalıdır. Sayın Sanayi Bakanımızın 
bu hususa iştirak edip etmediğini, bu yetki kanununa 
istinaden yapılacak kuruluş kanunu görüşülürken 
böyle bir fıkranın eklenip eklenmeyeceğini bu kür
süden beyan etmesini ve bu hususun zapta geçmesi
ni istiyorum. İleride, kuruluş kanunu müzakere edi
lirken, bu zabıtların dikkat nazara alınmasını temen
ni ediyorum, bu bir. 

İkincisi; birçok değerli arkadaşım da beyan bu
yurdular, bankanın bir milyar liralık kuruluş serma
yesi Türkiye'nin ve bilhassa geri kalmış bölgelerimi
zin sanayi bakımından kalkındırılması için hakikaten 
çok yetersizdir. Anonim ortaklık halinde kumlan bu 
bankanın % 20 - 25 yatırım sermayesi olacak, o da 
200 - 250 milyon lira olacak, 200 - 250 milyon lira 
nakit ile, Türkiye'nin bu kadar geri kalmış bölgesi 
başta olmak üzere, sanayi kalkınması hakikaten ol
maz. 

Kuruluş kanunu tedvin edilirken, bu bankanın 
nakit sermayesinin en az 4 - 5 milyar olması lâzım. 
Bu hususta da, Sayın Sanayi Bakanının buradan açık 
seçik olarak, bu bankanın kuruluş kanunu çıkarken, 
sermayesinin artırılabileceğini beyan etmesini talep 
ediyorum. 

Şimdi, kanunun en mühim, ilkeler maddesi olan 
bu maddede Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak çok 
yerinde bulduğumuz hususlarını da belirtmeye çalışı
yorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bankanın yıllık programlar
da öngörülen geri kalmış bölgelerde kurulacak sana
yi tesislerine tercihli olarak öncelikle kredi vermesi
ni ilke olarak yetki kanununa yazmış olmasını öv
güye değer buluyoruz. 

Verilecek kredilerin 15 yıla kadar orta ve uzun 
vadeli olarak geri kalmış bölgeler için verilmesini 
çok yerinde buluyoruz. 

Verilecek kredi faizlerinin geri kalmış bölgeler 
için normal faize nazaran i% 50 eksik alınacağını il
ke olarak hükme bağlamış olmasını da çok yerinde 
buluyoruz. 

Banka kaynaklarının % 75'ini, yıllık programlar
da geri kalmış olarak gösterilen yerlerde yapılacak 
sanayi yatırımlarına tahsis edileceği hükmünü de fev
kalâde yerinde buluyoruz. 

Bu kanunun ruhu bunlar sevgili arkadaşlarım. Bu 
kanunun ruhu, sanayii yurt sathına dengeli olarak 
yaymak, sanayimizi genişletmek ve bilhassa geri kal
mış olan bölgelerimizde sanayii geliştirmek. Bunun 
için de saydığım üç dört teşvik tedbiri konmuştur ki, 
ilke olarak fevkalâde yerindedir. Yetki kanununda 
bu temel ilkelerin bulunması çok yerindedir. Bunlar 
çıkarıldığı takdirde, bu kanun faydasız hale gelebi
lir. Benden evvel konuşan arkadaşımın, bilhassa geri 
kalmış bölgelerimizde sanayii geliştirmek için teşvik 
tedbiri unsuru olarak konmuş olan bu ilkelerin kal
dırılmasını istemesini üzüntü ile karşıladım. Bu ilke
ler yerinde kalmalıdır; ancak bu sayede, (birinci ko
nuşmamda beyan ettiğim gibi) 600 yıllık Osmanlı İm
paratorluğu tarihinde ve 50 yıllık Cumhuriyet tarihin
de, Türkiye'mizde bölgeler arasındaki adaletsiz sana
yi kalkınması önlenmiş olacaktır, milletimizin fertle
ri arasındaki zenginlik fakirlik önlenmiş olabilecek
tir. Sanayimiz yurt sathına sosyal adalete uygun ola
rak dağıtılabilmiş olacaktır. 

Bu sebeplerle, bu ilkelerin mutlaka yerinde kal
ması lâzımdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak bu iki temen
nimizi ve teşvik tedbiri olarak gördüğümüz dört un
surun kanunda yer almasını temenni eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faik Kırbaşlı, 

buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI (Bur

dur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yine başlangıçta ifade ettiğimiz bir hususu tekrar 
etmekle sözlerime başlamak istiyorum: Görülüyor 
ki, 3 ncü maddede (aynen okuyorum), «a) Banka, 
tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, kal
kınma ve yatırım bankacılığının gerektirdiği her türlü 
faaliyette bulunan bir anonim şirket olarak kurula
caktır. Banka, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Ka
nununun kuruluş muamelelerine ilişkin vergi, resim 
ve harçlarla her türlü şart ve hükümlerinden muaf 
tutulacaktır.» 

Kurulacak müessese bu olduğuna göre, özel hu
kuk hükümleri A'dan Z'ye kadar burada geçerli ol
duğuna göre, bunun Meclise getirilmesine bile lüzum 
yok aslında. Zaten anonim şirkettir, bu şartlar altın-



M. Meclisi B : 24 9 . 1 . 1975 O : 1 

da zaten kurulur. Demek ki, bizim, yetki kanununun 
değil de, detaylı olarak esas anakanununun getirilme
sini istememizin sebebi bir defa daha ortaya çıkıyor. 
Anonim şirket olacak, özel hukuk hükümlerine göre 
kurulacak, diğer taraftan tüzelkişiliğe sahip olacak... 
Bunun dışında da kurulabilir. Bakanlık buna her za
man iştirak edebilir. O zaman getiriliş sebebinde te
melsiz bir durum olduğu da meydana çıkıyor. Bunu 
böylece belirttikten sonra esas hakkındaki mütalâa
mıza geçmek istiyoruz. 

Bankanın sermayesi 1 milyar lira olacaktır. Bir 
defa bu yeterli değildir. Türkiye'nin büyük kalkınma 
hamlesi içerisinde bununla birkaç teşebbüsü bile fi
nanse etmek mümkün değildir. Bu bakımdan bu ser
mayenin en az 4 - 5 milyar lira olarak tespitinde fay
da vardır. 

Diğer taraftan, sermaye teşekkülünde de tereddüt
lerimiz var. Bir defa % 85'ini Hazine temin edecek
tir. Bunu tabiî bütçe imkânları içerisinde gerçekleşti
receğiz, bu ayrı bir konudur. Diğer taraftan, % 15' 
ini de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyle, ilgili Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri temin edecektir. Zaten Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığıyle, ilgili Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin kendilerinin fona ihtiyacı var. Buraya 
böyle bir iştirakte bulunabilecekleri kanaatinde deği
liz. Bunun fiilen tahakkuk edeceği kanaatinde de de
ğiliz. Eğer edecekse, tek bir yol vardır; yine bütçe
den bu teşekküllere yapılacak, finansman yoluyle ya
pılacak aktarmalardan elde edecekleri fonları buraya 
aktaracaklardır ki, netice itibariyle bu, bir Devlet 
bankası niteliğini muhafaza edecektir, sermayenin te
şekkülü itibariyle. 

Sonra hisse senetlerinin satılışını ve dağılışını te
min eden madde de yetersizdir. Burada denmiştir ki: 
«Hisse senetlerinin en çok % 49'u, öncelikle yurt dı
şında çalışanlara...» 

Şimdi yarın bu banka kurulur, «Yurt dışında ça
lışanlara» tabirinden fiilen yurt dışında çalışanlar an
laşılır. Ama vaktiyle 8 sene çalışmış da, bu tahvillerin 
satışa çıkışından 2 ay evvel yurda dönmüş olan ve 
getirdiği para Merkez Bankasında bekleyenin duru
mu ne olacaktır? «Yurt dışında çalışanlara» tabiri 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Yarın buradan büyük ih
tilâflar doğacaktır; zaten şimdiden var. 

MEHMET SAİD ERBİL (Ordu) — «Çalışmış 
veya çalışmakta olanlar» denebilir. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet, «Çalışan 
ve çalışmış olan» tabirinin eklenmesi gerek. Çünkü 
yarın Bakanlığın da, banka yetkililerinin de çok ba-

f şını ağrıtacak bir noktadır bu.«e» fıkrası gayet ente
resandır. Biz defalarca, bu Meclisten bu türlü kanun
lar çıkarken dedik ki: Hangi kanunun dışında kalı
yor? Durumunun tespiti açık değildir, sarih değildir. ' 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye dendi. Böyle 
dendiği halde 1050 sayılı Muhasebei Umumiyeye ek 
gelmiş, tamim gelmiş, bilmem ne olmuş... Ondan 
sonra bazı meseleler çıkmaza girdi. Bunların tadat 
edilmesinde, kanun olarak değil, tüm olarak tadade-
dilmesinde fayda vardır. Yani detaylı olarak tadade-
dilmesinde fayda vardır. Burada detaylı olarak tada-

I dedilmemiştir. 

Meselâ; çok enteresandır; «1211 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 40 ncı 
maddesine tabi olmayacaktır.» denmiştir. Şimdi bu 
40 ncı maddeyi okursanız, bu maddeyle ilişkili aşağı 
yukarı aynı neticeyi veren 3 6 - 4 4 gibi bazı maddeler 
de vardır. Sadece 40'a tabi olmayacak demek, bu 
bankayı kurtarmaz. Bu bakımdan bunların iyi ayık-
lanmasında da fayda vardır. Çok önemli bir noktayı 
işaret etmek istiyorum. 

Deniliyor ki; «Maliye Bakanlığının izniyle, Devlet 
tahvillerinin haiz olduğu her türlü hak ve imtiyazlar
dan istifade eden tahviller çıkaracaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan diyorsunuz 
ki, özel teşebbüse; «Git Şarka yatırım yap, şöyle et, 
böyle et, dengeli kalkınmayı sağlamak için. Efendim 
senin de vazifen vardır; bu önemli bir yurt vazifesi
dir, vatanperverliktir bir noktada.» 

Ee, onun çıkardığı tahvillere böyle bir teminat 
tanımayacaksınız, bu bankaya tanıyacaksınız! E, bu, 
iktisadî kalkınma projeleri içerisinde kabili telif bir 
nokta değildir. Yarın oraya gidecek olan özel teşeb
büsün çıkaracağı tahvillere de aynı şeyi tanıyacak mı
sınız? Türk Ticaret Kanununun rekabet esaslarına 
da ve aynı zamanda ticarî ve iktisadî normlara da, 
gayelere de aykırıdır. O tarafa gidecek olan bir sü
rü özel teşebbüs var, onlara bu imkânı tanımayacak
sınız, sadece buna tanıyacaksınız, ondan sonra da 
diyeceksiniz ki: «Oraya gidin.» Yani bu hususu da 

i açıklığa kavuşturmakta fayda vardır. 

Çok daha önemli bir noktaya geliyorum. 
Burada deniyor ki; efendim 10 yıl 15 yıl vade 

vereceksiniz, iktisaden geri kalmış bölgelerde faiz 
haddini % 50 indireceksiniz. 

Tamam, güzel bir şey. Peki bunun genel teşvik 
tedbirleri arasındaki durumu ne olacaktır? Bir de 
Devletin genel iktisadî politikası var, Hükümetin 

I genel teşvik tedbirleri var. Bu bankaya bunu tanı-
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dığınız zaman, aynı teşebbüslerle, iktisaden geri kal
mış bölgelere gidecek olanlara nasıl bir şey tanıya
caksınız? Yani bu, bankanın bir imtiyazı mıdır? 
İmtiyaz halinde kalacaksa bunu nasıl izah edeceksi
niz? Kaldı ki, o iktisaden geri kalmış bölgelere ya
tırım yapılmasındaki % 50 faiz noksanlığı, bunların 
jestiyonunda, buraya tasarruflarını yatırmış olanlara 
intikal edecektir. Demek oluyor ki, işçilerin sırtın
dan, (Açık tabiri budur, işçilerin sırtından) onlara 
daha az faiz ödemek pahasına götürüp, orada yatı
rım yapanlara imtiyaz ve menfaat tanıyacak. Bunun 
manası budur. Eğer bu değilse, gelsinler burada izah 
etsinler, başka türlü bunun anlamı yoktur, başka 
anlamı yok. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı iki dakikanız kaldı 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Türkiye'de dengeli kalkınma, iktisadî projeler iti
bariyle, muhtelif ölçüler içerisinde, teşvik tedbirle
riyle yürütülmektedir. Bu bakımdan bir çelişki daha 
ortaya çıkıyor. Mademki, teşvik tedbirleriyle yürü
tüyoruz, bu tedbirlerin çoğunu bu bankaya verdik; 
e, ne diye kalkıp da iktisaden geri kalmış bölgelerin 
kalkınmasının yükünü sadece bu bankaya veriyorsu
nuz? Böyle bir şey de çıkıyor ortaya. Onun için 
muhterem arkadaşlarım, bilhassa bu iki çok önemli 
noktanın açıklığa kavuşturulması zaruridir ve biz 
bilhassa sonuncu maddedeki banka kaynaklarının 
% 75'inin yıllık programlarda geri kalmış bölge ola
rak gösterilen yerlere aktarılmasına karşı değiliz, 
katiyen değiliz. Fakat Almanya'da çalışan İzmirli, 
Aydınlı ve Eskişehirli bir işçinin tasarruflarının 
% 75'inin iktisaden geri kalmış bölgelere kayması 
sonucu ve aynı zamanda oralara tanınacak olan teş
vik tedbirlerinin geri dönüşünden dolayı jestiyonla-
rından daha az faiz alması gibi bir durumla karşı 
karşıya gelinmesi de mümkündür. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 50 yıldan 
beri bu imkânlar İzmir'e akıyor. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Onu anlatmı
yorum. Ben başka bir hususu anlatıyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biraz da 
Anadolu'ya aksın. Bir tek baca tütmüyor bizim 
bölgemizde. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — İstirham ede
rim, ben başka bir hususu anlatıyorum. Sizin dedi
ğinizle ilgili değil. 

% 75'inin hatta % 100'ünün iktisaden geri kalmış 
bölgelere aktarılmasına bir şey dediğimiz yok. Ak-
tarılsın fakat iktisaden geri ;kalmış bölgelere akta
rılırken, oradaki projelere tanınan % 50 faiz noksa
nının, jestiyonda geri dönüp, buraya para yatıran
ların sırtına binerse, o zaman da siz düşünün. 

Hürmetlerimle. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 50 yıldır 

biz oraya yatırdık. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşlı. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Ölçen. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Aslında son derece önemli bir banka statüsünün, 
banka kuruluşunun müzakeresini yapmaktayız; ama 
aslında bu müzakereyi yaparken, daha az tartışabil
mek için, daha doğrusu bazen aynı yönde düşündü
ğümüz halde, tartışmamamız için, bu bankanın fonk
siyonlarını dört anagrupta toplamak lâzım. 

Bu banka ne yapacaktır? Bu banka eğer mev
duat toplayacaksa, topladığı mevduata ticarî banka
ların faiz haddiyle mukayese edilebilir derecede faiz 
ödeyecektir. Şu halde-bu vasfıyle bir ticarî banka vas-
fındadır. 

İkincisi; yatırımları, (Gerek yurt içi finansman 
kaynağını çok cüzî olsa da tasarruf biçiminde bulun
muş bulunsun veya yurt dışından döviz olarak ya
bancı para biçiminde bulunmuş olsun bu girişimleri.) 
finanse edecektir. O halde bir finansman bankasıdır. 

Ayrıca, finanse ettiği bu girişimlere belli ölçüde 
ortak olacaktır. Şu halde bir kamu iktisadî kuruluşu
dur. Yahut o statüde, o fonksiyonda bir karaktere 
sahiptir. 

Dördüncüsü; İller Bankası gibi finanse ettiği ve
ya kredi vermiş olduğu yatırımların teknik hizmetin
de bulunacak veya teknik hizmetine katkıda buluna
caktır. 

Bu itibarla bir yandan, İller Bankasına benzemek
tedir; teknik hizmet yönüyle. Ortak olma bakımın
dan, kamu iktisadî kuruluşlarının iktisadî fonksiyon
larını içermektedir. Kısmen ve finansman bankaları 
gibi, girişimleri, eğer verimli ise yatırım projesini in
celeyerek, plan hedeflerine uygun ise, uzun vadeli 
Türk planı hedeflerine uygun ise,ve aynı zamanda ve
rimli ise yatırım finanse edecektir ve nihayet mevdu
at toplayacaktır. 

Eğer böyle bakacak olursak bu bankaya, bu fonk
siyonla rıyle zaten banka, Devlet bankası olmak dola-
yısıyle, kendi faaliyeti yönünden, hem de finanse 

— 516 — 
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ettiği faaliyetler yönünden yeter derecede güvenceye 
sahiptir. 

Böyle bir bankaya neden gerek vardır konusuna 
değinmenin son derece verimsiz, gereksiz olduğu ka
nısındayım. Devlet Yatırım Bankasına bir başka mad
de ilâvesiyle Devlet yatırımlarını, Kamu İktisadî Ku
ruluşlarını finanse eden bir bankaya, bu bankamn 
fonksiyonlarını yüklemek son derece zararlı olur. Hem 
o banka açısından, hem burada finansman ihtiyacı 
söz konusu olan girişimleri gerçekten finanse etmek ve 
sanayileşmeye yönelik teşvikte bulunmak bakımından. 
Sanayi Kalkınma Bankasını da bu hizmetin içinde gör
mek mümkün değil. Çünkü Sanayi Kalkınma Banka
sının ortaklarının arasında Dünya Bankasının birimi 
olan IFC vardır ve işçi yatırımlarını, onların tasarruf
larını bir Amerikan bankasının ortağı olan ve ortak 
olarak bünyesinde yer almış bulunan Sanayi Kalkınma 
Bankasında, finansman, inceleme veyahut mevduat 
toplama biçiminde fonksiyona katmak da, kanımca 
son derece zararlı olabilir, zamanı gelirse, zamanı gel
diği vakit. 

Bu nedenle, bilhassa 3 ncü maddenin «e» fıkrası 
öyle tertip edilmelidir ki, bu banka herhangi bir şe
kilde karar verdiği zaman, âmiri ita kanalıyle karar 
verdiği zaman, bu karar Sayıştayın kapısında aylarca 
bekleyip, vakit kaybına sebep olmamalıdır. Şu halde 
1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanununun dışın
da kalmalıdır ve bu kuruluş bir karar verdiği za
man, âmiri ita olarak, 24 saat zarfında o karardan 
tenzilâtı tazammun eden bir teklifi, tekrar tezekkür 
edecek şekilde geriye dönüş olmamalıdır, 2490 sayılı 
Kanuna tabi olmayarak. O halde bu Kanundan kur
tulmalıdır; süratli karar vermek için, teknik kadrola
rın yaptığı fizibilite esaslarını finansmana tam yete
rince, etken biçimde katma gayretini yürütebilmek 
için. 

İkincisi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun vizesinden kurtulmalıdır ve 657 sayılı Kanu
nun, personel istihdamıyle ilgili problemlerin hepsin
den kurtulabilmelidir. 

Şu halde «,e» fıkrası, aslında bir özel hukuk usu
lünü buraya bir imtiyaz olarak değil, müessesenin et
kin biçimde çalışmasını sağlamak bakımından konmuş 
bir maddedir. 

«f» fıkrası hakkında eleştiri bakımından Sayın 
Asiltürk'ün teklifine burada katılma olanağını iki 
yönden göremiyorum. 

Önce, faiz % 50 değildir. % 50 oranında bir faiz 
zaten söz konusu olmaz. % 50, faizden indirim oranı-

dır. Eğer % 4 ise örneğin faiz, % 50'si noksan ola
caktır. (A. P. sıralarından «Öyle değil» sesleri.) Mad
de hükmü şöyle, beraber okuyalım; o zaman anla-: 
manız mümkün olacaktır. Demek ki okumamışsınız. 

«Ödemesiz süre diğer bölgelere göre iki katı, faiz, 
geri kalmış bölgelerde % 50 eksiği ile uygulanır.» Ya
ni faiz eğer % 5 ise, % 2,5 olarak uygulanacak. Öde
mesiz sürenin 15 yıl olması; gerekirse, iki katına çıka
bilecek. Örneğin 30 yıl olabilecek. 10 yılsa 20 yıl; 5 yıl 
olarak tespit edilmişse 10 yıla çıkabilecek. Ödemesiz 
olduğu zaman, ödemesiz süre içinde hem itfa tak
sitleri söz konusu değildir ve dolayısıyle ödenmeyen 
meblağa, faiz tahakkuku da söz konusu değildir. 

Görülüyor ki burada «f» fıkrası, yöredeki hisse se
netlerine sahip olmak isteyen, ama girişiminin dı
şında bulunan nüfusa yeterince o çorbada tuzu ol
ması olanağını sağlamış bulunmaktadır. 3 ncü mad
denin «e» ve «f» fıkralarında herhangi bir değişik^ 
lik söz konusu olduğu takdirde, bence bütün mima
rinin, bütün sistemin yeniden nazarı itibare alınma
sı, yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu ihtiyacı 
da burada huzurunuzda arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN. — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Şahsı adına Sayın Fehim Adak. 
FEHİM ADAK (Mardin) — Muhterem Başkan, 

muhterem kardeşlerim; 
Görüşülmekte olan tasarının üçüncü maddesinin 

(f) fıkrasında faiz esasına istinat eden bir kredi da
ğıtımı sistemi getirilmek istenmektedir. Mesele, fai
zin % 50'sinin indirilip indirilmemesi meselesi de
ğildir. Mesele^ halen Türkiye'de ve dünyada, Avru-: 
pa'da cari olan ve memleketlerin iktisadiyatını peri
şan eden faiz sisteminin yeniden ortaya konulması 
meselesidir. 

Aslında faiz sistemi, fiyatları artıran bir sistem
dir. Faiz ile çalışan bir müessese, faiz ile aldığı para
nın faizlerini masraf olarak istihsalinin üzerine ek
ler ve bir sonraki müesseseye bu kabartılmış fiyat üze
rinden intikal ettirir. Bir sonraki müessese bu yüksek 
fiyat üzerinden tahakkuk ettirdiği faizi masraf ola
rak ekler, elde ettiği fesülmale tekrar bir kâr ekle
mek suretiyle üçüncü bir müesseseye intikal ettirir ve 
bu şekilde müstehlikin eline kadar intikal eder. 

O halde faiz masrafı aslında müstehlikin sırtına 
yıkılan ve büyük kitlesi dar gelirli olan müstehliki 
ezen bir sistemdir. Biz Meclis olarak, bu milletin ve
killeri olarak bu sistemin çaresine bakmamız gere
kirken, getirdiğimiz bütün sistemleri, getirdiğimiz bü
tün yeni teklifleri bu sisteme bina etmekteyiz. 
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Faizli sistemde krediyi alan müessesenin hiçbir 
sıkıntısı yoktur. Bilakis, maliyet kabartıldığı için kârı 
da fazla olmaktadır. Ayrıca kendisine ait olmayan 
krediden de kâr sağladığı için kârı iki misline çık
makta, sermayesi süratle yükselmektedir. Memleket 
imkânları sabit olduğuna göre, bir tarafta süratle yük
selen bir sermaye, bir tarafta çok büyük kârlar, bu 
sermayenin, bu memleket imkânlarının mahdut el
lere ve bu mahdut ellerin tasarladığı, arzu ettiği nok
talara gitmektedir. Biz bir taraftan «dengeli kalkınma» 
diyoruz, «ucuz kalkınma» diyoruz, «millî bir hamle» 
diyoruz, bir taraftan da sömürü sistemini, sömürü 
nizamını aynen temadi ettirmek istiyoruz. Bu ikisinin 
arasındaki çelişki açıktır. 

«Faiz, maliyeti artırır» dedik. Biz, geri kalmış 
yörelerde yatırım yapmak istiyoruz. Geri kalmış yöre
lerde yatırım yapabilmenin tek şartı, buradaki proje
lerin rantabl olmasıdır. Buradaki projelerin rantabl 
olması ise giderinin düşmesi ile mümkündür. E, siz 
giderin en büyük kalemi olan faizi sabit tutar, gene 
projenin gideri olarak ortaya koyarsanız, geri kal
mış yöreyi kalkındırmanız mümkün değildir. Eğer 
kalkındırmak isterseniz cebinizden buna bazı şeyler 
eklemeniz gerekir. Halbuki bir banka kuruyorsunuz. 
İktisadî esaslara istinat eden bir çalışma yapacaktır 
bu banka. Bir taraftan kendisine .iktisadî yönden ça
lışma tahmil ettiğiniz bir bankaya, öte taraftan çok 
büyük giderler yüklemek suretiyle maliyetini artırıyor, 
çok zor şartlardaki istihsalini normal şartlardaki istih
salle mukayese eder hale getirmeye çalışıyorsunuz; 
buna imkân yoktur. 

O halde, 3 ncü maddenin faizden ari bir şekle ge
tirilmesi zarurîdir. Eğer biz bu sistemin çalışmasını is
tiyorsak, faiz sistemi yerine 3 ncü maddede kâr ortak
lığı sistemini geliştirmemiz zaruridir. 

İki türlü iştiraki olacaktır, projeye bu banka iki 
türlü kredi verecektir : Bir tanesinde banka, fiilî ya
tırıma iştirak edecek, ortak olacak, kârlarını da ortak
lık nispetinde alacak veya doğrudan doğruya bu ban
kanın Devlet fonu olan kısmından, Devlete ait olan 
kısmından bir yardım maksadı ile finanse edilecek ve 
banka ancak masraflarını alabilecektir. Bu iki şık
kın dışına çıktığınız zaman istismarcı nizamı burada 
da vazetmiş, bir sürü meseleleri gene ortaya getirmiş 
olacaksınız. Ben üçüncü maddedeki faiz nizamı ye
rine kâra ortaklık veya masraf tahmili şeklinde değiş
tirilmesini arzu ediyorum, anlayışla karşılanacağını 
ümit eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak. 

I Demokratik Parti Grupu adına'Sayın Sadettin Bil
giç, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA SADETTÎN BİLGİÇ 
(İstanbul) — Muhterem Başkan, pek muhterem arka
daşlar; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 3 ncü madde 
bankanın teşekkülünü tadat ediyor, tespit ediyor. 
Bankanın sermayesi 1 milyar lira olacak, % 85 i Dev
let tarafından verilecek, j % 15 i Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına bağlı olan İktisadî Devlet Teşekkülleri 

I tarafından sağlanacaktır. Altındaki fıkraya geçiyoruz: 
Bunun % 49 u - hisse seneteler-inin - öncelikle yurt 
dışında bulunan işçilere satılacaktır. Bir kere bu % 49, 
% 85 in % 49 u mu; yoksa ;% 100 ün % 49 u mu? 
Bunun burada bir kere tadat ve tasrih edilmesi lâzım
dır. % 100 ün % 49 u olmak gerekir. Şimdi % 100 

I ün % 49 unu işçiye satmayı hedef edineceğiz, işçi 
bu hisse senetlerini alacak ama biz diyeceğiz ki, bu 
banka yatırım bankasıdır, faizsiz kredi versin ve sa
nayi tesislerini teşvik etsin, onlara ortak olsun, zarar 
ederse dahi ortaklığı devam etsin, A n a 1 mil
yar lirada 490 milyon liranın ortağı olan isçiye, bu 
paralarının karşılığında ne gibi bir kâr tevzi edece
ğimizi düşünmeyeceğiz; onlara diyeceğiz ki, siz de
vamlı surette zarar edin. Ha, öyle yapmayacağız da 

I bu banka buraya ortak olan işçinin ayrıca kuracağı 
I anonim ortaklığa, (halka açık, miktarı 100 - 150 işçi-
I den müteşekkil bir anonim şirket kurulacak olursa) 
I bu şirkete öncelikle kredi vereceksek, işte o zaman, 
I bu şirketin ortağı olan işçi faizsiz kredi almak su-
I retiyle bundan zaten istifade edecek. İşte bu % 100 
I kâr ortaklığı olacaktır. 

Şimdi maalesef bütün bunlar birbiri ile çelişkili, 
I birbirlerini nakzeden beyanlar ve ifadeler oluyor. 
I Aslında demin de ifadesine çalıştığım gibi bu kanunu, 
I kanun halinde getirmeyip, yetki kanunu içerisine, «Bu 

defa Hükümet yanlık yapar biz şunları şunları da soka
lım da Hükümeti bağlayalım» diye sonradan bazı 
fıkralar, maddeler ilâve etmişiz; bu şekilde büsbütün 
işlemez hale getirmişiz. Yarın kararnameyi yaparken 
Hükümet nasıl çıkacak bu işin içinden, onu da Allah 
bilir. 

Mademki buraya bazı maddeler tasrih edilerek 
girmiş ve bağlayıcı bazı hükümler konulmuş, ben de, 
deminki ifade ettiğim tarzda bir takrir verdim. Dışar-
da binbir meşakkatle para tasarruf etmiş işçi arka-

I daşlarımızın, vatandaşlarımızın parasını Türkiye'ye 
getirelim, bu bankaya ortak edelim diyoruz ama ne 

j teminat veriyoruz? Ortak olduğu andan itibaren, 
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anonim şirket statüsünde ortak olduğuna göre, bu ; 
ortaklığa iştirak eden işçi getirdi 100 bin lirasını koy
du buraya; aradan bir sene geçti kâr yok, iki sene • 
geçti kâr yok. «Yahu şu hissemi alın da paramı ve- \ 
rin» o da yok. Ne yapacak bu işçi? Güya o şartlarla 
o işçinin parasını Türkiye'ye getirmiş olacağız. Gel- ' 
mez arkadaşlar. Onun için ben buraya bir teminat i 
konmasını istirham ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — İşçiye tu- ı 
zak kuracağız. 

SADETTİN BİLGÎÇ (Devamla) — Tuzakla alâ- l 

kası yok bunun. 
Ve kabul ederseniz, ben bir ek fıkra teklif ettim. = 

Bu teklifimde diyorum ki: «Banka, hisse senedine ; 

sahip özel kişilerin hisse senetlerini, talepleri halinde, 
derhal paraya çevirir. Aynı zamanda, bu özel kişilerin 
hisse senetlerine senede asgarî !% 11 kâr verir. «Bu 
teminatı buraya koymaz ve çıkacak olan kanun kuv- ; 
vetindeki kararnamede bu husus sarahaten yer al
mazsa, şimdiden kesinlikle ifade ediyorum ki, her 
türlü vergiden muaf olan % 11 faizli devlet tahvili : 
dururken, işçi arkadaşımıza, «Getir buraya para ya
tır» deme imkânına sahip olamayız. Bu % 11 kâr 
için, biz burada her türlü vergiden muaf % 11'e ta
bidir de demiyoruz, hatta onu da demek gerekir ki, 
hiç olmazsa devlet takririne uygun bir kâr verileceği 
ortaya çıkmış olsun. Hele hele (Gerçi buraya yatırılan 
para bir mevduat da değil; ama mevduat olmasa dahi), 
bu teminat vatandaşa verilmediği takdirde, küçük 
tasarruf sahiplerinin her zaman istismar edilmesi 
mümkün olur. Bir çimento şirketi veya bir tekstil 
sanayii kurarsınız, herkes gider ona 25'er, 50'şer, 
100'er bin lira yatırır; ama ne parasını geri alabilir, 
ne de alacağı kârın miktarının asgarî haddini bilmez
se, o zaman elbetteki para sanayi için kurulan şirket
lere değil, gayrî menkul yatırımlarına kayar. Siz bir 
şirkete 100 bin lira yatırıp ortak olursunuz, ama 5 
sene kâr alamadığınız gibi paranızı da geri alamaz
sanız (Halbuki bu para değerindeki düşüklük sebe
biyle gayrî menkul fiyatlarının artması karşısında, 
adamın 100 bin liralık malı 500 bin lira yaparken), 
elbette hiç bir vatandaşın parasını sanayi teşebbüsle
rine kaydıramazsınız. 

Bu teşebbüs bu kanun hakikaten lüzumludur ve 
işçinin tasarruflarını değerlendirecektir. Buradaki de
ğerlendirme şu. İşçi dışarıdan bu parayı getirsin. Bu 
konmuş, 1 milyar lira denmiş (ki, ben bunun ilâniha-
ye 1 milyar lira olarak kalacağı şeklinde kabul etmi
yorum. Tezyidi sermaye yapmak mümkündür. Çün

kü bu banka anonim şirket statüsüne göre kurulu
yor), _eğer kaynak bulabilirse, ortak bulabilirse ve 
kârlı bir çalışmanın içerisine girerse, bunu daima ar
tırarak 2 milyara, 3 milyara çıkarmak ve dışarıdaki 
tasarrufları buraya bu şekilde kaydırmak lâzım gelir. 

Bir de bu bankayı, kendisinin yatırım yapmasın
dan alıkoymamak lâzım gelir. Kendisi yatu*ım yap
mayacak, sadece dirije edecek, sadece kredi verecek 
değil; bu banka, aynı zamanda öncülük de yapmalıdır. 
Nitekim tasarının 2 nci maddesinin dördüncü fıkra
sı zannediyorum aynı şeyi de getirmiştir. Kendisi, 
yeniden bilfarz bir makine sanayii için şirket kura
bilmelidir. Bunun için 400 milyona ihtiyaç varsa 200 
milyon lirasını kendisi finanse etmeli, gene 200 mil
yonunu aynı şartlarla halka, işçiye ve küçük tasarruf 
sahiplerine açmalıdır ki, vatandaş; «Banka, her halde 
kâr görmese böyle bir teşebbüse girmez, yatıraca
ğım paranın burada teminatı vardır» der ve getirip 
para yatırma imkânlarına sahip olur. Bugün Türki
ye'de bazı özel teşebbüslerin çıkardığı tahvilâta da
hi para yatırıp, oradan hisse senedi değil tahvilât 
alanlar var. Vatandaş teminat gördüğü yere gider, 
devlet de işin başında buna mutlaka teminat vermeli
dir. 

Kâr ortaklığı : 
Elbette banka, kendisinin kurduğu kendisinin kre

di verdiği yeni sanayi kuruluşları için çalışma tar
zı kâr ortaklığı şeklinde olacaktır. Ama bilfarz dü
şünelim ki, Arçelik veya başka bir sanayi kuruluşu 
veya Bossa, bu bankanın kapısına geldi, yeni veya es
ki bir sanayi tesisi yatırımı için 200. milyon liralık kre
di talebinde bulundu. Biz de kalktık bankadan bu kre
diyi ona verdik. Bu para için kârda ortağım dedi, ama 
adam bir holding ve holdingin bütün tesislerinde bu 
krediyi kullandığına göre, bütün holdingin ortaklık 
kârını mı buraya verecek, yani bu paraya göre ortak 
edecek; yoksa muayyen miktarda bir para mı yerecek 
veya o müessese ilânihaye «zarar ettim» derse, kont
rolü kimin marifetiyle ve nasıl ayarlayacaktır? Onun 
içindir ki burada üçüncü şahıslara, özel ve tüzel ki
şilere para verilirken, mutlaka ve mutlaka faiz ile pa
ra vermek olmamalıdır, ama bunun yerine ikame edi
lecek bir sistem de getirilmelidir. O zaman bankanın 
faaliyet sahasını tahdit etmek gerekir. «Sadece, ban
ka kendisinin öncülük ettiği kuruluşlara para verir» 
dendiği andan itibaren, o kuruluşlar kâr ederse ne 
alâ, etmezse, zarar ederse yine ne alâ. Ama başka 
bir teşebbüse de parası geri dönmek maksadıyle para 
verecek olursa, kâr ederse paramı geri alacağım, et-
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mezse paramı geri alamayacağım derse, adam 15 
sene size zarar gösterir. Siz, o zararın olmadığım da 
ispat etmek imkânlarına, -. mahkemelere de gitseniz, 
çoğu zaman sahip olamazsınız. O zaman paranın ne 
aslı döner ne de masraflar karşılığı bir geri dönüş im
kânı olur, banka iflâsa gider. Banka iflâsa giderse, 
hem Devletin parası gider, hem de buna iştirak et
miş olan küçük tasarruf sahiplerinin paralan da git
mek durumu ile karşı karşıya kalır. 

Bir de, bütün Türkiye'de bütün bankalar, bütün 
müesseseler faiz esasına göre çalışırken, münhasıran 
bir tek kuruluşta, adına faiz demeyeceğimiz, ama yi
ne de verdiğimiz paranın karşılığında, para almak 
suretiyle, kâr ortaklığı diyeceğimiz bir yol ile bunu 
halletmek imkânlarına sahip olabileceğimiz inancı 
içerisinde değilim. Hakikaten usulsüz kullanılan para
nın faiz hadlerinin yüksekliklerinin, faizlerinin kar
şısındayım. Ama ne yazık ki, bugünkü şartlar içeri
sinde, bu müesseseyi kurabilirsek, o zaman deriz ki, 
işçi yatırım bankası işçilerin kuracağı teşebbüslere 
ortak olur, onu finanse eder ve bu suretle faize para 
vermez. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Bilgiç. 
SADETTİN BİLGİÇ (Devamla) — Bir dakika 

bitiriyorum efendim. 

Aksi takdirde bunun dışındaki bir şey mümkün 
değildir. 

Sözümü bağlarken, teklif etmiş olduğum fıkrayı 
lütfen kabul buyurursanız, dışarıda tasarrufu oldu
ğunu kabul ettiğiniz işçi arkadaşlarımızın, vatandaş
larımızın bu ortaklığa veya bundan sonraki kurulacak 
olan ortaklıkalar o şartlarda parayı geri getirmesi im
kân dahilinde olacaktır. Aksi takdirde paranın geriş; 
geri dönmez, yine Almanya'da kalır. Bu banka ku
rulsa da, hiç bir küçük tasarruf sahibi bu bankaya 
ortak olmaz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinize saygılar 
ssunarım 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Söz istiyor musunuz Sayın Bakan?.. Buyurunuz. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Devlet Sana

yi ve İşçi Yatırım Bankasının, kanaatime göre en 
önemli ve en kritik maddelerini ve fıkralarını teşkil 
eden 3/e ve 3/f maddeleri haklı olarak sayın hatip-
lerce kuşkulu bir şekilde dile getirildi. 

Sayın Oğuzhan Asiltürk «f» fıkrasının geri kalmış 
bölgelerdeki faiz indiriminin tamamen kaldırılması, 

% 50 yerine belki % sıfır faiz haddine indirilmesi ve 
yatırım ortaklarının bu suretle kurulabileceğini ifade 
ettiler. Bu doğru bir görüş olabilir. Ancak, senelerce 
sanayi sektörünün içinde olan, bunun tatbikatını ve 
ıstırabını duymuş bir arkadaşınız olarak; fıkranın ge
liş şekliyle Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin 
geri kalmış bölgelerine büyük bir imkân sağlanacağı 
kanaatindeyim. Bugün hepimizin ıstırapla dile getir
diği sanayii Marmara bölgesinden sökememeniıı çile
si, ıstırabı bu madde içinde mündemiç olsa gerek. 
Verilecek kredilerin geri kalmış bölgelerde 15 yıla çı
karılması, (bugün sanayici 5 yıllık süreyle kredi bul
maya can atıyor) uygulanacak faiz hadlerinin c/o 50 
indirimle tatbik edilmesi, bir de bunun yanında öde
mesiz sürenin (ki yatırımı ikmal ettikten sonra bu ge
nellikle 2 sene 3 sene gibi oluyor) bunun iki katına 
çıkarılması zannediyorum ki, Doğu Anadolumuzda, 
Güney - Doğu Anadolumuzda, Karadeniz Bölgemizin 
geri kalmış yörelerinde özlemini duyduğumuz fabri
ka bacalarını bu fıkralar, bu maddeler sayesinde gör
mek mümkün olacaktır. Kanaatimce bu madde ve 
bu fıkra Komisyonun kabul ettiği şekilde tensiplerini
ze arz olunur ise kabulünüze mazhar olursa, biz sa
nayii sanayiciyi geri kalmış bölgelere götüreceğimize 
kaniyiz. 

Sermaye meselesi hiç bir zaman rijit ve bağlayıcı 
değildir. 1 milyarlık sermaye azımsanmayacak bir 
sermayedir, günü geldiğinde, ihtiyaçlar bizi zorladı
ğında bu sermayeyi artırmak yine tensiplerinizle 
mümkün olur. 

Bu itibarla, sermaye üzerinde de fazla hassas olun
ması şu an için pek yerinde olmasa gerektir. 

Sayın Kırbaşlı, yine «muafiyetler» konusu üze
rinde uzun uzun durdular. «7129 sayılı Bankalar Ka
nununun hangi maddelerinden muaf olacağının» açık
lanmasını dilediler. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi 1211 sayılı 
Merkez Bankası Kanununa ait 40 ncı maddesi ile, 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 38 nci maddesi sa
nayi tesislerine kredi verme imkânlarını sınırlamakta
dır. 

Şimdi bizim getirmek istediğimiz bu muafiyetle 
ne sağlanacaktır? Müsaade ederseniz Bankalar Kanu
nunun 38 nci maddesinin ilk fıkrasını okuyorum : 

Madde 38. — «Bir banka hakikî ve hükmî bir 
şahsa doğrudan doğruya veya bilvasıta nakit mal, ke
falet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya herhangi 
bir şekil ve suretle kendi tediye edilmiş veya Türki 
ye'ye fiilen tahsis olunmuş sermayesi ile, ihtiyat ak-

520 — 



M. Meclisi B : 24 9 . 1 . 1975 O : 1 

çeleri yekûnunun % lO'undan fazla kredi veremez.»1 

İşte bizim tensiplerinize sunduğumuz husus bu mad
denin muafiyetine girmek oluyor. 

Bu itibarla, tatbikatta karşılaştığımız güçlükleri 
bu kanunların muafiyetini bize lütfederseniz yenece
ğimize kani bulunuyoruz. Onun için bu fıkrayı bu 
şekilde huzurunuza sunmuş oluyoruz. 

Sayın Kırbaşlı, «Teşvik belgeleri ile bu kanun na
sıl bağdaşacak» gibi bir ifade kullandılar. Onu da arz 
edeyim : Bakınız devlet çarkını bir bütün olarak mü
talâa etmek mecburiyetindeyiz. Bugün Sanayi Bakan
lığı illerin sanayi potansiyelini tespit etmektedir. Ga
yet primitif, gayet iptidaî bir ön etüt mahiyetinde her 
sene programına aldığı on - oniki vilâyeti, mahalline 
giderek ön etüdünü yapmaktadır. Buna bir fizibilite 
etüdü demek, bir yapılabilirlik etüdü demek bahis ko
nusu değildir. Ama, girişimciye, ama müteşebbise bir 
ön hedef vermek, belki çok uzaktan da olsa bir ışık 
tutmak mahiyetinde yapılan bir etütdür. 

Bunun arkasından Devlet Planlama Teşkilâtımız 
tamamen halka açık, halk ortaklıklarını toplayan ve 
onlara yön veren istikamette fizibilite etütleri yap
maktadır. 

Bu etütler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gel
mekte ve teşvik tedbirleri yönünden, teşvik kararna
meleri, teşvik mevzuatı yönünden incelemeye tabi tu
tulmaktadır. 

Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - biraz evvel 
de sayın hatiplerin de gayet yerinde olarak ifade et
tiği, belirttiği - teşkilâtlanma mevzuunu tamamlamak 
durumundadır. 

Bir sayın hatip arkadaşımızın burada belirttiği 
gibi, Sanayi Bakanlığı Araştırma Plan ve Proje Ge
nel Müdürlüğünü geçen senelerde kurmak istemiştir 
ve buna ait bazı kadroları da almıştır, fakat işlemi 
ikmal edememiştir, yarım kalmıştır. 

O itibarla; zincirin ilk halkasını on etüt teşkil 
ediyor. Arkasından fizibilite etüdü geliyor. Bunu şu 
anda imkânları ile Devlet Planlama Teşkilâtı yap
maktadır. Eğer Türkiye sathına yaygın bir sanayileş
meyi hedef alacaksak, eğer yaygın bir sanayileşmeyi 
gerçekîeştireceksek, Sanayi Bakanlığı veya her hangi 
bir başka otorite, halka mal olan, halk teşebbüslerini 
harekete geçiren bir etüt ünitesini, proje ünitesini 
kurmak mecburiyetindedir. Bu kanun tasarısı eğer 
gerçekleşirse, ilgili ikinci maddede de ifade edildiği 
gibi, belki bu kanunun bize vereceği imkânla Türk 
halkının teşebbüslerini belirli projeler etrafında top
lama imkânını bulacağız. 

Yetki Kanunu ile verilecek veya kurulacak mü
esseseler teşvik mevzuatını veya teşvik belgesini ze
delemiş olmayacak; bilâkis paralel çalışacak. Etüt ya
pılacak, proje yapılacak, teşvik yönünden incelene
cek, arkasından finanse edilecek. Zincirin halkaları 
gibi birbirini tamamlayan üniteler olacak ve eğer 
tensibederseniz bu Yetki Kanunu ile bize vereceğiniz 
sorumluluk ve görev işte bu' zincirin son halkasını 
teşkil edecek. Bakanlık (veya Devlet olarak arz ede
yim, otoritenin önemi yok) halk teşebbüslerini etüt 
edecek, projelendirecek, neticede finanse edecek bir 
kuruluş meydana getirecek ve bu suretle bir işletmeci 
ünite şeklinde bunu tekrar halka döndürecek. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim efendim, 

Çalışma saatimiz dolmuştur. Bu kanunun bitimi
ne kadar çalışmalarımızın devamını oylarınıza 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yalnız Baka
nın konuşmasının bitimine kadar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müzakereler zaten bitmiştir. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, Sayın 

Bakanın konuşmasının bitimine kadar oylarsanız... 
BAŞKAN -̂ - Efendim, ondan sonra zaten bir tek 

milletvekiline söz vereceğiz ve konuşmalarımız bit
miş oluyor. Binaenaleyh mesai bakımından fazla bir 
zararımız yoktur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önergeler var ve önergeler hakkında konuşmalar ola
caktır. Aslında çok önemli bir kanundur, bırakınız 
önerge veren arkadaşlarımız Sayın Bakan, ya da di
ğer ilgililerle temas imkânını bulsunlar. Bugün saat 
19,00'da bitirmenin bir sakıncası yoktur, faydası var
dır. Müsaade buyurursanız Sayın Bakanımızın ko
nuşması bitinceye kadar mesaimizi devam ettirelim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben
denizin önergesi var, Yetki Kanunu tasarısının tama
mının görüşülmesinin oylanmasınınu teklifi var, şim
di ayrı bir teklif var, bu önergemin oya sunulmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zaten bizim teklifimiz de o mahi
yettedir, evvelâ onu oylayacağım efendim. 

Bu kanunun bitimine kadar müzakerelerin devam 
etmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
bu letmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yalnız Sayın Bakanın konuşmasının sonuna ka
dar müzakerelerin devam etmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Buyurun Sayın Bagajı. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH

MET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, müsa- ; 

adenizle Sayın Bilgiç'in değindiği bir iki noktayı arz 
edip konuşmamı bitireceğim, vaktinizi fazla almak is

lemiyorum. 

Sayın Bilgiç % 49 meselesine değindiler. Gayet 
tabiî ki '% 49, % 100'ün % 49'udur, Hazine hissesi 
olan %-85'in % 49'u değildir. 

Bu -kanunda küçük tasarruf sahilerine belirli bir 
yüzde ile her sene faiz veya kâr verilmesini zikret
mek kanaatimce hatalı olur. Bugün optimum bir nok
ta olarak düşündüğümüz 11 ünitelik yüzdeyi belki j 
bundan on sene sonra, belki yirmi sene sonra çok : 
gülünç bir rakam olarak görmemiz muhtemeldir. O 

7. •=- Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin, \ 
Kıbrıs barış harekâtı sırasında batan Kocatepe muh
ribine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Millî Savunma Bakanı tlhami Sancar'ın yazılı ceva
bı. (7/302) i 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son Havadis Gazetesinin 23, 24, 25 Kasım 1974 

tarihli sayılarında birinci Kıbrıs barış harekâtı sıra- I 
sında batan «Kocatepe» muhribimiz ile ilgili yayın
lar, yapılmıştır. Gerçekten de «Kocatepe» muhribinin 
batması birçok vatan evlâdının yok yere hayatını 
kaybetmesi olayı bütün milletin istirap ve merak ko- I 
nularından biridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı île Kıb
rıs barış harekâtma girişen Silâhlı Kuvvetlerimizin 
yöneticilerinden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Emekli Oramiral Kemal Kayacı'nın «Kocatepe» muh
ribinin batışı ile ilgili sorumluluğu ilgililerce araştır
ma ve soruşturma konusu olmuş mudur? Olmuşsa ne 
sonuç çıkmıştır. 

Değeri 600 milyon lira olan «Kocatepe» muhribi 
ve değerleri madde ile ölçülemeyecek vatan evlât- I 
larımn kaybı konusu derinliğine ve genişliğine görü
şülüp tartışılmış mıdır? 

bakımdan, bumda •% 11 gibi, % 12.gibi bir ifadenin 
zikredilmesi kanaatime göre sakıncalıdır. 

Hisse senetlerinin gayet tabiî ki paraya tahvil edil
mesi bizim de düşündüğümüz bir konudur. Her za
man bu mümkün olacaktır. Bu bakımdan hisse se
netlerinin paraya tahvili veya satışı her hangi bir en
dişe ile izlenmemek gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinize say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İşçi Yatırım Bankası kurulmasiyle ilgili Yetki Ka

nunu ile Bakanlar Kurulunca görüşülmesi istenen ka
nun tasarılarını görüşmek için, 14 . 1 . 1975 Salı 
günü saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanış saati : 19,07 

ı Kocatepe'nin batışı ile şehit olanların ailelerine ne 
yapılmıştır? Maddî ve manevî imkânlar sağlanmış 
mıdır? Günlerce açık denizde ölümle pençeleşerek 
en son bir İsrail ticaret gemisi tarafından kurtarılan 

! «Kocatepe» gazilerinin şimdiki durumları nedir? 
I Bu hususların Sayın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletinizi dilerim. Saygı 
ile. 

Tokat Milletvekili 
Feyzullah Değerli 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 1 . 1975 

Kanun : 1097/1-74 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : (a) Millet Meclisi Başkanlığının 4.12.1974 

gün ve 7/302-1551/14430 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 9 . .12 . 1974 gün ve Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı : 77-452/6559 
saylıı yazısı. 

| Millet Meclisi Tokat Üyesi Feyzullah Değerli'nin, 
Kıbrıs Barış Harekâtında Kocatepe muhribinin batı
şı ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin olarak Baş-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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bakana yöneltilen ve ilgi (b) ile Bakanlığımızca ce
vaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi aşağıda
ki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. Millî birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç 
duyulduğu bugünlerde, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasın
da meydana gelen her türlü zayiat ile ilgili idarî ve 
hukukî soruşturmanın açılması; harekâtın henüz so
nuçlanmaması, harp şartları ile kaideleri ve millî 
yararlarımız muvacehesinde bugün için uygun müta
lâa edilmemektedir. 

2. Şehitlerden subay, assubay, erbaş ve erler^ 
maddî olanak sağlama yönünden aynı işleme tabi tu
tulmaktadırlar. Ancak, bunlardan subay ve assubay-
ların şahadetleri halinde yapılacak işlemlerle ilgili ev
rakın bir kısmının özlük dosyalarında bulunması, bu 
personelin işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına 
olanak vermektedir. 

Diğer taraftan; erbaş ve erlerden büyük bir kıs
mının köy ve kasabalarda ikâmet etmeleri nedeniyle 
bunlara ait nüfus kaydı ve veraset ilâmı çıkarılması 
işlemleri kısa sürede sonuçlanamadığından bazı ge
cikmeler meydana gelmiş ise de; bugüne kadar erbaş 
ve erlerin % 80'in işlemleri tamamlanmış ve diğer
lerinin de çabuklaştırılması için gereken tedbirlere 
başvurulmuştur. 

Ayrıca; bazı hamiyetli vatandaşlar ile kamu ve 
özel kuruluşlar tarafından 1 Kasım 1974 tarihine ka
dar yapılan yardımlardan toplanan para, 31 Ekim 
1974 tarihine kadar şehit olan personelin (Subay, 
astsubay, erbaş ve er) varislerine dağıtılmaya (ortala
ma 2 000 TL.) başlanılmıştır. 

3. .Kocatepe muhribinin batışı sonucunda kaza
zedelerin kurtarılması konusunda millî olanaklarımız 
kullanıldığı gibi Silâhlı Kuvvetlerin denizdeki hasta, 
yaralı ve kazazedelerin durumlarının ıslahı hakkında
ki 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 18 
nci maddesi gereğince, kaza mahalline yakın yerlerde 
üslenmiş ve kaza mahalline yakın seyreden gemiler
den, uluslararası kurallara uygun olarak yardım iste
minde bulunulmuştur. 

Nitekim, kazazedelerin arama ve kurtarılması için 
Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler ve karakol uçakla
rının gayretlerine ilâveten, Kıbrıs'ta üslenen İngiliz 
donanmasına ait gemi, uçak ve helikopterler de ara
ma ve kurtarma faaliyetlerine katılmışlardır. 

Diğer taraftan; kaza mahalline yakın seyreden 
Lübnan ve îsrail bandıralı ticaret gemileri tarafından 
da bir kısım kazazede bulunarak kurtarılmıştır. 
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Kocatepe muhribinin batışından sonra gemi per
sonelinin % 82'si kurtarılmıştır ki bu da bir geminin 
batışı olayında normalin oldukça üzerinde kurtarıl
mış personel oranıdır. 

Arz ederim. 
îlhami Sançar 

Millî Savunma Bakanı 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, askerî 
uçakların sivil kişilerin arzusuna göre kullanılması 
iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın yazılı 
cevabı. (7/303) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanca yazılı 

olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz ede
rim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. — Hava Kuvvetleri eski Komutanı Sayın Muh
sin Batur, kuvvet komutanı iken Antalya'da bulunan 
Zeki Müren'i özel askerî uçak ile Ankara'ya getirtip 
konser verdirdiği doğru mudur? 

2. — Kıbrıs Harekâtı için Antalya'da bulunan 
askerî helikopterlerle C. H. P.'li Maliye Bakanı ve 
C. H. P. milletvekilleri Toros dağlarındaki turistik 
yere gezi yapmışlar mıdır? 

3. — Askerî araçların sivil kişilerin arzusuna göre 
kullanılması mevzuata uygun mudur? 

4. — Ankara - Antalya'ya bir askerî uçağın gidip 
gelmesi ne kadar paraya baliğ olmaktadır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 1 . 1975 

Kanun : 1098/1-74 
Konu : Yazılı soru önergesi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: (a) Millet Meclisi Başkanlığının 4.12.1974 

gün ve 7/303-7552/14446 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 9.12.1974 gün ve 77/6-6560 

sayılı yazısı; 
Millet Meclisi Antalya Üyesi İhsan Ataöv'ün, 

askerî uçak ve helikopterlerin özel hizmetlerde kul
lanıp kullanılmadığına ilişkin olarak Başbakana yö
neltilen ve ilgi (b) ile Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması istenilen yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde 
cevaplandırılmıştır. 

1. Hava Kuvvetlerinin ulaştırma uçakları ve he
likopterleri, önceden saptanmış programlara göre, 
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çeşitli bölgeler arasında eğitim uçu§u yapmakta, kur
ye ve moral hizmeti görmektedir. 

Hava Kuvvetlerinin kuruluşu münasebetiyle kut
lanan günde, personelin moralini yükseltmek ve gü
nün anlamını daha etkili kılmak amacı ile önergede 
anılan kişinin, herhangi bir ücret isteminde bulun
maksızın kutlama törenine katılmasını ve katkıda 
bulunmasını arzulaması üzerine yukarıda sözü geçen 
uçak seferlerinden yararlandırılması cihetine gidilmiş
tir. 

2. Antalya'da turistik bakımından büyük bir 
potansiyele sahip olan bölgelerin geliştirilmesi konu
larım havadan daha iyi bir şekilde inceleyebilmek 
amacı ile Maliye Bakanı, Antalya Valisi ve Belediye 
Başkanı ile iki milletvekilinden oluşan heyet için 
valinin resmî müracaatı ile Antalya Meydan Komu
tanından helikopter isteminde bulunulmuş ve progra

ma göre eğitim uçuşu yapan helikopterden yararlan
dırılmak suretiyle bu istek Meydan Komutanı tara
fından yerine getirilmiştir. 

3. Askerî araçlar; askerî görevlerden başka, zo
runluluğu gerektiren Devlet hizmetlerine ait ihtiyaç
ların karşılanması konuşunda, Hükümetçe verilecek 
direktif ve emir esaslarına göre de kullanılmaktadır. 

Ayrıca 7269 sayılı Kanun hükümleri gereğince; 
mülkî amirlerin istemleri üzerine anılan • araçlardan, 
olanaklar ölçüsünde sivil amaçlar için de yararlan
dırılmaktadır. 

4. Önergede anılan kişinin, periyodik olarak mo
ral ve kurye seferi yapan uçaktan yararlandırılması 
nedeniyle ayrıca bijr harcama söz konusu olmamak
tadır. 

Arz ederim, 
llhami Sansar 

Millî Savunma Bakanı 

)>&<{ 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENE! KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 

Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 

tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap-; 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına üişkin önergesi 
(10/10) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in,* tuz fi-. 

yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldarılı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş̂  
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.. 
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8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32), 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuı'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33), 

13. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, MÎT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34), 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/35)r 

15. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

22. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakamndan sözlü soru önergesi, (6/54) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru Önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü som önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
m Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü som önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — İstanbul4 Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü som önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü som 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/66). 

34. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş-

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/43). 

19. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44), 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 
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kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — tçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69) 

36. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/70) 

37. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

38. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

39. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ- I 
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) I 

41. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru j 
önergesi (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan öz-tunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) J 

48. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha-. 
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

49. — içel Milletvekii Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

50. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer-; 
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

55. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'm, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/97) 
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62. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçiş
leri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

72. -r- Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

73. —' Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

75. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

80. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

81. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

82. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

83. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

84. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

85. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

86. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

87. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/144) (*) 

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
19,18 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 
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90. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 

zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

91. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, Dış
işleri teşkilâtında çalıştığı iddia edilen bir memureye 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/126) 

92. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) 

93. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

94. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

95. — Kars Milletvekili'Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

97. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması-

. na ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/131) 

98. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

99. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

100. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
mndan sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/136) 

102. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

103. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir Özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/138) 

104. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

107. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru.önergesi (6/146) 

108. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

109. — İçel Milletvekili Resim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçtsine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

110. — Ankara Milletvekili Necdet Eyliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

111. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

112. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 



115. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

118. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I , — işçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı: 77) (Dağıtma tarihi: 22,6.1974) 

X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy işleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25.6.1974) 

3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili Yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 3 , 7 . 1974) 

X 4 . — Vatansızlık hallerinin sayısının azaltılma
sına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve içişleri 
komisyonları raporları (1/85) (S. Sayısı : 60) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 6 . 1974) 

X 5. — Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine 
Kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve iç
işleri komisyonları raporları. (1/86) (S. Sayısı : 62) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1974) 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (Si Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 , 6 ,1974) 

7. — 854 sayılı Deniz tş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal işler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 , 1974) 

8. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı iş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 9. — istanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12.6.1974) 

10. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu izmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve izmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm elan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19.6 , 1974) 

11. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C, Senatosu: 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı: 431, M. Meclisi S. Sayısı: 69; C. Senatosu 
S. Sayısı: 58) (Dağıtma tarihi: 19.6.1974) 

12. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı: 70) (Da
ğıtma tarihi: 20 . 6 . 1974) 
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2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

X 13. — Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı kanun 
dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin 23 Eylül 1971 ta
rihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/145) (S. Sayısı: 72) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 .1974) 

X 14. — Uçaklarda işlenen suçlar ve diğer bazı 
eylemlere ilişkin 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/146) (S. Sayısı: 73) (Dağıtma tarihi: 
22 . 6 .1974) 

X 15. — Cenazelerin Nakli Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/127) (S. Sayısı : 
74) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 

X 16, — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/144) (S. Sayısı: 
75) (Dağıtma tarihi: 22 . 6.1974) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında hukukî ve ticarî konularda adlî iliş
kileri düzenleyen Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ada
let komisyonları raporları. (1/63) (S. Sayısı: 76) 
(Dağıtma tarihi. 24 : 6 .1974) 

18. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6S31 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker ve 32 arkadaşının, 31 .8 . 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 saydı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C, Senatosu 

19. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka-: 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve tçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

20. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Daytma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

21. — Kadroları İl Özel İdarelerine ait bulunan 
Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Ge
nel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan Komisyonu Raporu (1/163) (S. Sayısı : 83) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

22. — İnönü Üniversitesi Kanun tasarısı ile Ma
latya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkada
şının, İnönü Üniversitesi Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/175, 2/73) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1974) 

23. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun ceklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

24. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 , 7 . 1974) 



X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ür
dün Kıralhğı arasında suçluların geri verilmesi ve 
ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımlaşma sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/87) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 1.7.1974) 

27. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

28. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci 
ve 22 nci maddelerinin ve 31 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/181) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

X 29. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir 
usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/153) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

30. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 , 7 . 1974) 

X 31. — Dört üniversite kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonla
rı raporları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 3 . 7 . 1974, 11 7 . 1974) 

X 32. — Devletçe işletilecek madenler üzerin
deki hakların geri alınması ve hak sahiplerine öde
necek tazminat hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları (1/126) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 3.7.1974) 

33. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi; 3.7.1974) 

X 34. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler 
konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka-
çakçüığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine İlişkin Kanun 
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} tasarısı ve Plan Komisyonu rapora (1/172) (S. Sa
yısı : 100) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

35. — Belediyelerin, belediyelere bağlı mües-
I sese ve İşletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri

nin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu (1/171) 
(S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 4 . 7 1974) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral
hğı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/88) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 5.7.1974) 

X 37. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna 4 Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı; C. Se
natosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in/633 Sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde ve bu Kanuna 

i Bağlı İki Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılması, Bir 
Bendinin Kaldırılması ve bu Kanuna 3 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Aydın Mil
letvekili Nahit Menteşe ve 7 arkadaşının, 633 sayılı 
Kanunun 36 nci maddesinin Değiştirilmesi Hakkın-

ı daki Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 36 nci Maddesi-

' Aİn Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Samsun 
Milletvekili Hilmi Türkmen ve 4 arkadaşının, 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı'nın, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı Kuruluş ve Görevleri Kanununa 6 Ek Madde 
ilâvesi Hakkında Kanun Teklifi; Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Birkaç Maddesi
nin Kaldırılması ve Yeni Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko
misyonları Raporları (1/150, 2/77, 2/84, 2/85, 2/87, 
2/90, 2/214) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi: 5.7.1974) 

3 8 . - 9 2 6 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
i Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 

eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 , 7 , 1974) 
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39. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

X 40. — Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkın
da Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/160) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tari
hi : 1 . 11 . 1974) 

X 41. — Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınma
sı Hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/161) (S. Sayısı : 105) (Dağıt
ma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

42. —Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının. Devlet memurlarının disiplin cezaları-
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
i . 11 . 1974) 

X 43. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

44. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
i . 11 . 1974), 

45. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
tstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

•« • •» 

(Millet Meclisi Birleşim : 24) 





Dönem : 4 "**T 
Toplantı i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / / 

İşçi Yatırım Bankası Kurulması İle İlgili Yetki Kanunu Tasarısı 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan Komisyonları Raporları 

( 1 / 4 ) 

T. C. 
Başbakanlık 23 .10 .1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkan lığı 

Sayı: 71 -1675/10073 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve ve Türkiye Büyük Milleit Meclisime arzı Ba
kanlar Kurulunca 22 .10 . 1973 tarihinde kararlaştılan «îşçi Yatırım Bankası Kurulması ile ilgili 
Yetki Kanunu tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Namı Talîi 
Başbakan 

işçi Yatanım Bankası Kurulması ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı 

G E R E K Ç E 

Giderek yükselen bir bayat düzeyine uliaşatbilmek için, tasarrufların gayriımillî hâsıla teindeki 
payını artırtm'ak; toplam 'kaynakları her yıl artan oranlarla, üretim kapasitesini artıracak yatırımla
ra yöneltmek gerekir. 

Daha yüksek 'bir kalkınma hızına, daha fazla tasarrufla erişelbileceği bilincinde olan halkımız, bu 
konuda ibüyük çaba göstermekte; ancak «ortak teşobıbüa fikrinin yeterince gelişmemiş, sermaye pi
yasasında henüz oluşturulmamış olması» gilbi nedenler ve proje hazırlanmasında karşılaşılan teknik 
güçlükler, küçük halk tasarruflarının yatırımlara dönüştürülmesinde dar iboğazlar yaratmaktadır. 

Bu durum, yurt dışında çalışan işçilerimiz yönünden daha da (belirgin olup, büyük fedakârlık 
pahasına sağlanan tasarruflarının gereğince değerlendirilmesini engellemektedir. Yapılan araştırma
lar Türk işçileri arasında tasarruf eğiliminin yüksek •olduğunu, fakat tasarrufların verimli yatırım 
alanlarına yöneltilmesinde önemli güçlüklerle karşılaşıldığını göstermektedir. Oysa gerek yatırım 
mallan ithalini 'mümkün kılan niteliği, gerek millî tasarrufa olan katkısı ile önemli «bir yatırım kay
nağı teşkil eden yurt dışı tasarrufların, tasarruf yapanlar kadar ulusal 'ekonomi açısından da önem 
taşıdığı aşikârdır. Hükümetlerimiz 1961 yılından îberi hu konu ile ilgilenmekte, ancak yapılan çalış
malar, 'genellikle «Malî Disiplin» sorununda düğümlenmiş bulunmaktadır. Paranın iç ve dış değer far
kından doğan güçlükleri giderecek kararlar alınmış mevzuat tıkanıklıklarını giderecek tedbirler dü-
zenlenniLştir. Buna karşılık yurt dışı işçi 'tatsarraflarını, hir yatırım kaynağı olarak değerlendirecek 
yeterli hizmetler henüz kurulamamıştır. Bu nedenle de işçilerimizin şirketleşme ve tasarruflarını ya
tırımlara yöneltme çalbaları sınırlı ve dağınık ikalınış, hatalı kararlarla girişilen bazı teşebbüsler ise 
beklenen Sonuçları vermemiştir. 
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Anayasamızın -il nci maddesi, Devlete, «İktisadî, sosyal ve 'kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek; 
Ibıı aııakuatl'a 'tasarrufları artırmak, yatırııukın toplum ya ramım geroktiı'diği önceliklere yöneltmek» 
görevini vermiş bulunmaktadır. 

Bu nedenledir ki, Bakanlığımızca «İşçi Yatırını Bankası Kanun Tasarısı» 'adı altında 'bir tasarı 
hazırlammış ve diğer bakanlıkların 'da görüşleri alınmak suretiyle, tasarı metninde gereken değüşiklik-
ler yapılmıştır. 

Ancak konunun ekonomik 'kalkınmamız yönünden büyük önem arz etmesi, 'za'manra 'dar olması ne
deni ile, bu tasarının 'kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe koranasında yarar ögrülmüştür. 

Madde Gerekçeleri 

M'adde 1. — Bu madde, tasarının ama cini tayin etmektedir. 
Madde 2. — Bu madde, birinci maddede 'belirtilen Çımacı gerçekleştirebilmek için Bankanın ya

pacağı faaliyetleri kapsamakta; 'küçük tasarrufları etkin bir güç halinde biri eş ti im ek, bu tasarruf
ların yatırımlara dönüşmesini önleyen 'dar boğakları glderm'ek, özellikle yurt dışı tasarruflarını kal-
'kııııma plan ve programlarına uygun veri'mli yatırını alanlarına, yöneltmek amacı dle alınması -gereken 
tedbirleri tespit 'et'inektedir. 

Madde 3. — Bu maddenin (a) fıkrası Bankanın kuruluşunu ve hukukî varlığım; (b) fıkrası mer
kezini ve Ibağ'lı bulunduğu Bakanlığı; (c) fıkrası 'sermayesini ve sermaye teşkilini -tespit etmekte; (d) 
fıkrası ile .de başlangıçta sermaye teşkilini kölaylaştremak amacı ile İktisadî Devlet TcJJkkkülleri ay
rılmış hisse 'senetlerinin ıbilâ'hara, işçilere imkân sağlanmış olmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde yetki kanunu (geçerlilik 'süresini saptamaktadır. 
Madde 5 ve 6. — Bu maddeler, kanunun yürürlük tarihini ve yürütme organını tayin etmektedir, 

«Sanayi 'vte Teknoloji ve Ticaret (Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sanayi lve [Teknolojice 5 . 6 . 1974 

Ticaret komisyonu 
Esas \No. : 1/4 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa, 

İşçi Yatırısın BaaıkaSı kurulması ile ilgili Yetki Kanunu tasarısı, ilgili Bakanlık temsiloilerinin 
işltiralkilyle, Komıisylonuımıiizda tetkik ve rnüızakere edildi : 

IG'ereikç'eıde arz ve izah olunan hususlar komisyonumu/jca da uygun görülerek, taisarı, kanun 
başlığı ve maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle kaibul edilmiiştir. 

(Havalesi gerleğinee Plan Komisyonuna tevdi edilm-ok üzere Yüksek Başjkanlığa sunulur. 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komilsyo'nıu Baişıkanı Başkanvekıili ISiözcü Kâtip 
Çorum Elâzığ Balıkesir Denizli 
T. Utku A. Atila O. Üretmen Ji. Erçelik ' \ 
Ankara . B.alıkesir Çanakkale Hatay 

O. Ceran l¥. K. Al ver II. Sever M. Yrdma.z 
Muhalefet şerhi ekli İmzada bulunaımadı 

İzttnar 
C. Tercan 

Manisa Tunceli Ilrfa 
G. Sevilgen N. Saltık M. Kılıç. 

Uşak Yozgat 
K. Özpak 1. Arslün \ 

Milljet Meetisİ (H. Sayısı : 77) 
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Mubatelst gerhi 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 2 nci maddesine, Kalkınma Plan ve programlarına aıyikırı okluğundan muhalifini. 

31 . 5 . 1974 

M. Kemal Alver 
Balıkesir 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu . 20 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/4 
Karar No. : 13 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili yetki kanunu ta
sarısı) ve önhavalesi uyarınca düzenlenmiş bulunan Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporu Sanayi ve Tekenoloji Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu otu
rumda incelendi ve görüşüldü. 

Planlı kalkınma dönemi içinde olan ülkemize en önemli sorunlardan biri, yatırımlar için de
vamlı kaynak temini ve mevcut kaynakların azamiye çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması 
şeklinde izah edilebilir. 

Kaynak temininde tasarruflar önemli bir yer işgal etmektedir. Bunun içinde tasarrufların millî 
hasıla içindeki payını artırmak ve üretim kapasitesini artıracak yatırımlara yöneltmek gerekmek
tedir* 

Halkımızın ve özellikle yurt dışındaki işçilerimizin tasarruf eğilimleri vardır. Ancak ortak te
şebbüs fikrinin yeterince gelişmemiş ve sermaye piyasasının henüz oluşturulmamış olması gibi ne
denlerle halk tasarruflarının yatırımlara dönüştürülmesi olanakları bulunamamaktadır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin kendi gayretleriyle yapmaya çalıştıkları yatırımlar çoğunlukla 
plan ve projesizlik nedeniyle istenmeyen durumlara dönüşmekte ve işçilerimizin almteri ve emek
leri heder olmaktadır. 

İşte, işçilerimizin tasarruf ve emeklerini yurt kalkınmasında en verimli biçimde değerlendir
mek gayesiyle hazırlanan bu yetki kanunu tasarısı, Komisyonumuca da olumlu bulunarak, Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun değiştirişi esas alınmak suretiyle maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Talsarnım 1 nci maddesinin (b) fıkrasının 1 nci praigrafı, ukısal kalkınmamızda temel plan 
ilkeleri esas alınacağı nedeniyle «Kalkınma planlarının temel ilkelerine uygun ve yurt s&lthma 
yaygın teşebbüslere, özellikle sınaî yatırımlara. yiöneilt'nıek» şeklinde değiştirilerek; 

Kapsam başlıklı 2 nci maddenin (b), (c), (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki sekilide değiştirilmiş
tir. 

(b) fıkrasında yer alan «yatırım teşebbüsLeri'ne idarî ve teknik yardımda bulıımnak» ibaresi, 
teknik yardımın idarî yardımı da kapsayacağı görüşüyle tekrar'a meydan veınııeımek için «her tür
lü tdknik yardımda bıüunmalk» şeklinde, (c) fıkraisınida yer .alan «yaıtıırımları» ve «işlenmeleri» ke
limelerime genellik kazandııımak gayesiyle «yatırumlarını» ve «işleltanelerini» şeklimde, (d) fıkra
sında yer alan «teşebbüsler kuuımaik, kurulmasına öncülük etmek» ibareli yerine, kurunum öncü-

Milet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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lük edenek kuracağa teşebbüslerin halka devretmesinin anagayesi olması gerektiği düşüncesiyle 
«teşdbbüslerin kıırnlimaisına ömicülük eıtımek» ibareli konulması suretiyle değiştirilerek; 

(e) fıkrası, ulusal kalkımmaimızm plan hedefleri paralelimde yürütüleceği görüşüyle «kaynakla
rı uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlarınım hedefine ve toplum, yararına, uygun yatı
rımlara yöneltmek ve gelişmişlik farklarını azaltıcı faaliyetlerde bulunmak ve halkın kalkınma 
gayrötleaıini desteklemek», şeklinde değiştirilerek; 

İlkeler başlıklı 3 ncü maddenin (.a) fıkrası esasen faaliyetlerimde özerk olacağı açık olan 
bankanın, «faaliyetlerimde özerk» ibaresi bir tekrajr mahiyetimde olacağı görüşüyle fıkra met
ninden çıkarılarak, anılan maddenin ikinci cümlesi ise, bankaya tanınan muafiyetlerin yalnız ban
ka .hükmü şahsiyetine tanımıması uygun olacağı düşünülerek fıkra yeniden düzenlenmek suretiy
le; 

(e) fıkrasında yer alam «veya bu kanunlar yerine geçecek mevzuat hükümlerine» ibaresi, bu 
konularda sarih ve bu kamuma atıf yapan bir değişiklik getirilmedikçe hükümler varlığımı koru
yacağı ve ibarenin fıkra metninde kaıkııası halinde ise, yaısaıma organının ilerdeki tasarruflarını 
bağlayıcı bir anlama da yol açacağı düşüncesiyle, fıkradan bu ibare çıkarılmıştır. 1211 sayılı Tür
kiye öu'mhfuriyeti Merkez Bankası Kanununum 4-0 ncı maddesi, krediler ve tahviller konusunda 
(bağlayıcı hükümleri ihtiva etmektedir. Kurulacak bankaya serbestlik tanııumaisımıın zomırıMıuğu 
ortada olduğundan 1211 sayılı Kanunun 40 ncı imaddesıine taibi olaımayacağma dair hüküm ilâve 
edillmdşbir. 

İkinci paragraf, tahvillerin niteliklerini göstermektedir. Ancak, Devlet tahvili çıkarmada Mali
ye Bakanlığımın nazım rol oymadığıma göre çıkarılacak tahvillerin Maliye Bakanlığı iznime bağ
lanması uygun olacağı görüşüyle bu husus fıkraya ilâve edilmiştir. 

(f) fıkrasında belirtilen halkımızın ve yurt dı'şında çalışan işçilerimizin taJsarruflanmım yatı
rımlara dönüştürülmesi tedbirlerinim alınması hususu 2 moi maddenin hükümlerinde mevcut bu-
luınlmaisı nedeniyle lüzumsuz tekrara meydan verillmön;esi için, fıkra madde metnimden çıkarılmılş-
tır. 

Verilen bir önerge ile, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması gayesiyle, anılam 
bölgelere verileeek kredilerim vâde ve ödemesiz geçecek sürelerini düzenleyen yemi bir fıkra (f) 
fıkrası alarak, ayrıca aynı gerekçeyle banka kaynaklarınım % 75'imiın geri kalmış bölgelere yapıl
masını öngören yeni 2 nci bir fıkrada (g) fıkrası olarak maddeye eklenerek madde bu değişiklik
lerle yeniden düzenlenmıiıştir. 

Samayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonumun 4 ve 5 nci maddeleriyle tasarının 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulum tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkam iSözeü Kâtip 
•Sitvaia Adıyatoam Eskişehir 

A. Durakoğlu A. Unsal A. A. Koksal 

Artvin Aydm Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur M. §. Koç O. O. Çaneri 

T. Altunkaya 

Denizli 
H. Oral 

Elâzığ 
II. Buz 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Danışman 
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Giresun 
Söz hakkım, mahfuzdur 

0. Yılmaz 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdu? 

C. Karagözoğlu 

İstanbul 
Â. N. Ölçen 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

//. Nakiboğlu 

Tokat 
//. Abbas 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. Cebeci 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 77) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İsçi Yatınm Bankası kurulması ile ilgili Yetki Kamımı tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — işçi tasarruflarını gerek işçiler gerekse yurt çıkarları yönünden kârlılık ve ve
rimlilik anlayışı içinde değerlendirmek, özelliMe yurt dışındaki işçilerin tasarruflannın ekonomik 
bir güç halinde birleşmesine yardımcı olarak, daha fazla yatırım kaynağı yaratmak amaciyle Ba
kanlar Kuruluna işçi Yatırım Bankası kurabilmesi için kanun hükmünde kararnam'e çıkarma yet
kisi verilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak kararnameler; 
a) Tasarrufu teşvik ve fon yaratmak, 
b) Yatırım teşebbüslerine teknik yardımda bulunmak, 
c) Yatırımları finanse etmek, 
d) Yatırımcı teşebbüsler kurmak veya kurulmasına öncülük etmek, 
e) Kalkınma plan ve programlarına uygun teşebbüsler için banka; etüt Ve yatınm projeleri yap

mak, yurt dışı işçi tasarruflarını kârh ve verimli yatınm alanlarına yöneltmek, bölgesel kalkınıma-
nın gereklerine uygun özendirici faaliyetlerde bulunmak, görev ve yetkisini veren hükümleri; 

Kapsar. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 nci madde ile verilen yetkiyi kullanırken aşağıdaki ilkeleri 
gözönünde bulundurur : 

a) Banka, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerin özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir ik
tisadî Devlet Teşekkülü olarak kurulacaktır. 

b) Bankanın merkezi Ankara, ilgili Bakanlığı ise Maliye Bakanlığı olacaktır. 
c) Bankanın sermayesi 400 milyon TL. dır. 

MiîlLet Meed'ju'i! •(& Sayısı : 77) 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONU DEĞÎŞTİRlŞÎ 

Devlet Scmayi ve İşçi Yatırım Bankası 
Kurulması ile ilgili Yetki Kanunu 

Amaç : 

MADDE 1. — Halkımızın ve yurt dışmjda 
çalışan vatamda/şlarımıznı tasarruflarını : 

a) Ekonomik (bir güç haîinlde birleştirerek 
kârlılık ve verimlilik anlayışı içlimde /değerlen
dirmek, 

b) Millî kalkınma »hedeflerine uygun ve 
yurt sathına yaygıin teşebbüslere, özellikle sı
naî yatırımlara yönelmek, 
amacı ile Bakanlar Kuruluna «Devlet Sanayi ve 
İşçi Yatırım Bankası» kurulması için kanun 
hükmümde kararname çıkarma yetkisi verilmiş
tir. I 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu yetki Kanununa göre çı
karılacak kararnameler Bankaya; 

a) Tasarrufu teşvik eitmek ve fon sağla
mak, 

b) Yatıran teşebbüslerine idarî ve teknik 
yardımidıa 'bulunmak, 

c) Sanayi yatırımları ve işletmeleri finan
se etmek, 

d) Yatırımcı ive işletmeci teseftibüsler kur
mak, kurulmasına öncülük etmek ve sermayele
rine üşitiirak etmek, 

e) Kaynakları, millî /kalkınma hedeflerine 
uygun yatırımlara yöneltmek, (bölgeler arası ge-
lişmiişMk farklarını giıdericii faaliyetlerde (bulun
mak ve halikın kalkunma gayretlerini (destekle
mek, 

f) Kurulacak bankanın teşkilât ve çalışma 
esâslarını tespit etonek, ı 
görev ve yetkilerini veren esasları (kapsar. 

İlkeler : 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, 1 ve £ nci 
maddelerle verilen yetkileri kullanırken j&şağı-
idaki ilkeleri gözönünıde Ibulundurur : 

a) Banka, tüzelkişiliğe sahip, faaliyetlerin
de özerk, özel hukuk ihükümlerine tâJbi, kalkın
ma ve yatırım bankacılığımın gerektirdiği her 

Millet Meol'y 
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I BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRDİ 

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
Kurulması ile ilgili yetki kanunu 

j Amaç .: 
i 

i MADDE 1. — Halkımızun ve yurjt dışında ça-. 
toşan (vaitandaşlaomıaın tasarruflarını : 

a) Ekonomik foir güç halinde 'birleşiferek 
kârlılık ve verimlilk anlayışı iğinde değerlen-
diınmck, 

b) Kalkınma plânlarının temel ilkelerine 
uygun ve yurt sıaJÜhmıa yaygın tsgsflbibiüislare, 
öZEİMdıe sınaî yaltırımlara yöneltmek, 

Amacı 'ile Bakamlar Kuruluna «Devlet Sana
yi ve tteşi Yalgınını, Bankası» ikurulmaısı için ka
mun hükmünde Ikararnaıme çıkarma yetiki&i ve
rilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — /Bu yetfei kanununa göı'j çıka
rılacak (kararnaanaler bankaya, 

a) Tasarrufu iteşVlk etmek ve fon sağla
mak, 

<b) Yatırım teşebbüslerine her türlü teknik 
yardamida bulunmak, 

c) Sanayi yatomlarını ve işletmelerini fi
nanse idtıinelk, 

d) Yaitırımcı ve iişletmeci teşebbüslerin iku-
rulinıasıma öncülük eftmek ve sermayelerine işti
rak dtmok, 

e) Kaynakları uzun vadeli kalkmana planı 
ve ynîkk prjgraımlarının hddefiiîie ve toplamı ya
rarına (uygun yaitınmlara yöneî'mek ve geliş
mişlik faırklarinı azaltıcı faaliyetlerde bulun
mak ve halkın kalıkınma gayretlerini destekl'e-
mck, 

f) Kurulacak bankanın teşkilât ve çalışıma 
esaislarunı 'ttecp-lt ıJ'.mck, 

Grörev ve ysukülerinâ veren esasları kapsar. 

İlkeler : 

MADDE S. — Balkanlar Kurulu, 1 ve 2 (nci 
madielsrle verrüL'en yslLddİ€«rI (kullanırken (aşağı
daki ülkeleri gözönıünıde bulundurur. 

a) Banka, tüzelkişiliğe sahip, özel hukuk. 
hükümlenJK;* talbi, ıkaîlkınma ve yatıran barJka-

I cılığınin gıercGıliûridiği her türlü faalliyeitte toulu-

(S. Sayısı : 77) 



Hükümetin teklifi 

Sermayenin % 51'i Hafine, % 34'ü İktisadî Devlet Teşekkülleri tarafından karşılanacak, 
% 15U ise yurt dışında bulunan işçilere ve Ulusal Bankalara tahsis edilecektir. 

d) İktisadî Devlet Teşekküllerine ayrılan hisse senetleri, işçilere, öncelikle yurt dışında çalışan 
işçilere devredilebilecektir. 

MillLet Meafisİ (S. Sayısı : 77) 



Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu değiştirici 

türlü faaliyette bulunan bir Anonim Şif ket ola-
tfak kurulacaktır. (Banka kuruluşlarında, Türk 
Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununun; kuru
luş muamelelerine ilişkin şart ve hükümleri ile 
'her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulacaktır. 

b) Bankanın merkezi Ankara, 'bağlı bulun-
Iduğu Bakanlık ise Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı olacaktır. 

e) Bankanın sermayesi 1 000 000 000 TL.' 
ıdir. Sermayenin % 85'i Hazine tarafımdan, % 
15'i ide (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri tarafından taahhüt 
eidilecektir. 

d) Hisse senetlerinin en çok ,% 49'u, önce
likle yurt dışında çalışanlara olmak üzere hal
ka; ve diğer tüzelkişilere devredilecektir. Ka
mu hisseleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (ta
rafından temsil olunur. 

e) Banka ve sermayesine iştirak ettiği şir
ketler |1050 sayılı Muhasebe^ Umumiye, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale, 3659 sayılı 
Bankalar ve Devlet Müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit (ve teaddüdü ıhakkınlda, 6245 sa
yılı Harcırah, 440 sayılı İktisadî Devlet Teşek
külleri ile müesseseleri ve iştirakleri hakkında, 
657, 1327 sayılı Devlet Memurları kanunları ile 
(bunlarm ek ve tadillerine veya bu kanunlar ye
rine |geçecek mevzuat hükümlerine tâbi olmaya
caktır. Banka, 7129 ,sayılı Bankalar Kanununun 
gerekli görülen maddelerine tâbi tutulmjayabi-
lecektir. 

Ancak, Banka, Kamu kuruluşlarına ve Ka
mu îktisaldî Teşebbüslerine kanunlarla tanınmış 
her türlü hak, imtiyaz, istisna ve muafiyetler
den yararlanabilecek, Devlet l^vülerinân haiz 
olduğu (her türlü hak ve imtiyazlardan istif ade 
«den tahviller çıkarmaya yetkili olacaktır. 

f) Bankanın amacına varabilmesi ve 2 nci 
maddede belirtilen görevlerini yerine getirebil
mesi için Bakanlar Kurulu kararı ile, Bankanın 
da görüşü alınarak halkımızın ve özellikle yurt 
dışında çalışan vatandaşlarımızın tasarruflarını 
arttırıcı ve yurda aktarıcı tedbirler ahmr; iç ve 
dış malî kaynakları harekete geçjirerek yatırım
lara (dönüştürmek gayesiyle gerekli (hükümler 
getirilebilir. 

Milllet Meclisi 
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nan bir Anonim Şirket olarak kurulacaktır. 
Banka, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Ka
nununun Ikuruluş muamelelerine ilişkin veı'gi, 
resim vie harçlarla her türlü ışart ve hüküınlerin-
den ımuaf tutulacaktır. 

b) Bankanın merkezi Ankara, bağlı bulun
duğu Bakanlık ise ıSanayi ve Teknoloji Bakan
lığı olacaktır. 

c) Bankanın sermayesi 1 000 000 000 TL. 
dır. ıSeranayenin % 85'ı Hazine tarafından, 
% 151 İde föanayi ve Teknoloji Bakanhğı üe il
gili Kamu İktisadî Teşebbüsleri tarafından ta-
ahhüdedilecelktir. 

d) Hisse isabetlerinin en (çok % 49 % önce
likle yuf t dışında çalışanlara olmak üzere hal
ka; ve diğer tüzelkişilere devredilecektir. Ka
mu hisseleri Sanayi ive Teknoloji Bakanlığı ta
rafımdan temsil olunur. 

e) Banka ve sermayesine iştürak ettiği şir
ketler 1050 ısayıli Muhasebei Umuımiye, 2490 
sayılı Arturm'a, Eksiltme ve İhale İ3659 sayılı 
Bankalar ve Devlet (Müesseseleri Memurları ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü (hakkında, 6245 
sayılı Harcırah, 440 sayılı iktisadî Devlet Te
şekkülleri ile Müesseselterri ve İştirakleri hakkın
da, 657, 1327 isayıllı Devlet Memurları kanunları 
ile bunların ek ve tadâUlerine, 1211 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez İBankası Kanununum 
40 ncı maddesine tabi olmayacaktır. Banka, 
7129 sayılı ÎBankalar (Kanununun gerekli igörü-
len ımaiddelerine taibi tutulmayablleeektir. 

Anoaik tbanka, kamu kuruluşlarına ve kamnu 
iktisadî (teşebbüslerine kanunlarla tanınmış hler 
türlü halk, imtiyaz, istisna Ve (muafiyetlerden 
yararlanabilecek; İVEaHiye İBalkanhğımn iızhi ile 
Devlet tahviUerinin haiz olduğu her türlü hak 
ve imtiyazlardan istifade eden tahviller çıkar
maya yetkili olacaktır.» 

f} Banka, programda (öngörülen sanayi ya
tırımlarına uzun ve orta yadel kredi verir. 
Uzun vade! kredilerde vajde 10 syıla kadar ola
bilir. Yıllık programlarda geri. kalmış Iböige 
olarak gösterilen yerlerde vajde 15 yıla 'kadar 
uzatılabilir. ödemesiz süre 'diğer bölgelere göne 
iki katta, faiz, geri Ikallmış Ibölgelerde % 50 eksi-
ği iüe uygulanır. 

(S. Sayısı : 77) 
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Hükümetin teklifi 

Yetki süresi : 

MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıl için geçerlidir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

22 . 10 . 1973 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakam 
8. Özbek 

Turizm ve Tan.Bakam 
A. t. Kırımlı 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Adalet Bakanı 
// . Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

K. Satır 

Millî Savunma Bakanı 
t. 8an car 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

Sağ ve Sos. Y. Bakanı GUim. ve Tekel Bakanı 
V. Tanır F. Çelikbaş 

Çalışma Bakanı 
A. İV. Erdem 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. 
N. Bayar 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakam 
M. N. Oktay O. Kürümoğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 

Devlet Bakam 
/. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı* 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N, Tuna 

ve Tab. Kay. Bakanı: 
K. Demir 

Orman Bakam 
/. Bingöl 
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Şamayı ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu değiştirişi 

Yetki Süresi : 

MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe giriş ta
rihinden itibaren 2 yıl idinde geçeridir. 

Yürürlük : 

MADDE 5. — Bu Kanun yayın •tarihinden 
itibaren; yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Su Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M . ^ 1 
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I Bütçe Plân Komisyonunun değiştdriişi 

I g> Banka (kaynıafelannan % 75'ini yılık 
programlardan geri (kalmış bölge olarak göste
rilen yerlerde yapılacak yatırımlara tahsik îeder. 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun 4 ncü maddesi taynen kabul 
edillmi^tir. 

MADDE S. — Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonunun (5 nci maddesi aynen kabul 
ediümliştıir. 

MADDE 6. —̂ Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

• ^ » I 
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