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3. — îstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
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15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat* 
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I. — IGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00*te açıldı. 
Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu, 73 

üncü Parlaimeritolar Arası Birlik Toplantısındaki ça
lışmalar ve sonuçları, 

Sinop" Milletvekili Hilmi Biçer son heyelandan 
zarar gören Sinop ve Kastamonu illerinin durumu, 

Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora da, 
Marmara bölgesindeki zeytinliklerde meydana gelen 
don hasarı, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk - Çin Dost
luk Gru'bü kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi 
kaibul edildi ve müteşebbis heyet listesi Genel Ku
rulun 'bilgisine 'sunuldu. 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununa göre görevine son verilen ka
mu görevlilerine ilişkin (6/279) sözlü sorusuna Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci cevap verdi; soru sa
hibi de ceva'ba karşı görüşlerini açıkladı. 

Ağrı*Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332) ve 
istanbul Milletvekili Feridun Şak'ir Öğünç'ün, 

(6/317), Sözlü soru önergeleri, soru sahibi ve ilgil'i 
•bakan Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Adana .Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/301), 
llzmir Milletvekili Işıiay Saygın'ın (6/302), 

Teklifler 
İ. — İstanbul MliİMVdk'il'i linren Aykut ve 3 Ar

kadaşının; 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 3890 
Sayılı Kanunla Değişik 206 ncı Mad'desiriin 4 üncü 
Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/226) (Adalet Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 11.4.1985) 

2. — İsparta Milletvekili İbrahim Fevzi Yaman 
ve 13 Arkadaşının; Eğridir* İlçesi Adının Eğirdir Ola
rak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/227) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.4.1985) 

3. — Balıkesir Milletvekili Fenrii Islimyeli ve 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Ticarî Se
netler Üzerin'deki Ademi Tediye Protestolarının Kal-

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/305), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, (6/318), 

(6/319), (6/322) ve (6/323) sözlü soru önergeleri, il
gili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmaidıkların-
dan; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/316) ve 
llstaribul Milletvekili Feridun Şak'ir öğünç'ün 

(6/307), (6/308), (6/309), (6/310) ve (6/312) sözlü so
ru önergeleri, mehil verildiğinden; 

Ertelen'diler. 
Konya Milletvekili Salim Ercl'in (6/290), 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, (6/313) 

vo 
Îstaribul Milletvekili Feridun Şalk'ir Öğünç'ün 

(6/315) sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri ikin
ci cevap gününde de Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından düştü. 

Gündem'de görüşülecek başka konu kalmadığın
dan, 16 Nisan 1985 Salı günü saat 15.00*te toplanıl
mak üzere birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan 
»aşkanvek'ili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Adana 

Saffet Sakarya Cüneyt Canver 

.'dırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/228) (Plan ve 
'Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.4.1985) 

Rapor 
1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) (S. 
Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 11.4.1985) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. —.Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, hâkim 

ve savcıların naklen yapılan atamalarına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.4.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 4 71985 Cuma 
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Yazılı Soru önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

A.BJD. Savunma Bakanı ile yapıldığı iddia edilen 
özel görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/504) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1985) 

12. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kazanç tespit komisyonlarına ilişkin 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1985) 

15 . 4 . 1985 Pazartesi 

Tezkere 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1984 Yık Kesinhesap 

Cetvellerinin Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/768) (Türkiye Büyük 
MiHet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonuna) 
^Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1985) 

Rapor 

1. — Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) (S. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tar'ihi : 15.4.1985) (GÜNDEME) 

16 . 4 . 1985 Sah 

Raporlar 
1. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu 

Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak/kında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/659) 
(S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) (GÜN
DEME) 

2. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun' Değişik 43 üncü 

Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/672) (S. Sayısı : 279) -(Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 
(GÜNDEME) 

3. — 3.1.1961 Tarihli ve- 205 Sayılı Ordu Yardım
laşma Kurumu Kanununun 21 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/664) (S. Sayısı ; 280) 
{Dağıtma tarM : 16.4.1985) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekM Turgut Hitit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Muzaffer Yıktanm (Kayseri) 

BAŞKAN — Türiciye Büyük Mütet 'Meclisinin 86 ncı Birikimini açıyorum. 

ffl. — YOKLAMA 

. BASŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk-
Uranı yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

(Ankara Milletvekili Halil Sıvgın'a kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yeter
sayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakam Vahit Halef oğlu'nun, OECD' 

nin Paris'te yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Sayın 
Dışişleri Bakam; İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşki
latı, OECD'nin 11-12 Nisan 1985 tarihlerinde Paris' 
te yapılan Bakanlar Konseyi Toplantısı so-* 
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nuçları hakkında yüce Meclise bilgi sunmak için is-
temde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değeri üyeleri; Millet
lerarası İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, OECD' 
nin 11-12 Nisan 1985 tarihlerinde Paris'te yapılan 
Bakanlar Konseyi Toplantısı hakkında yüce 'Meclise 
bilgi sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yılda bir kere yapılan OECD Bakanlar Konseyi 
Toplantısı, bu teşkilata üye ülkelerin sorunlarını yük
sek düzeyde ifade etmek ve bu meseleleri ekonomik 
ve siyasî veçheleriyle inceleme ile ortak çözüm yolları 
arama imkânı vermesi açısından önem taşımaktadır. 

Konsey toplantılarının diğer bir faydası da, üye 
ülkelerin bakanları ile ikili düzeyde temas ve görüş
melere olanak sağlamasıdır. 

Teşkilata üye ülkelerden 13 dışişleri bakanı ile eko
nomik işlerden sorumlu 27 bakanın iştirak ettiği bu 
yılki toplantıya Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcı
sı Sayni Kaya Erdem'in 'başkanlığındaki bir heyetle 
katıldık. Toplantıda öncelikle gelişme yolundaki ülke
lerin ekonomik durumları ve uluslararası işbirliği im
kânları üzerinde duruldu. 

Sanayileşmiş ülkelere bu konuda düşen görevler ve 
özellikle himayecilik eğilimlerinin azaltılmasıyla geliş
me yolundaki ülkelere kaynak 'aktarılmasının artırıl
ması ve bu ülkelerin borç sorunlarına kalıcı çözüm 
yolları bulunması hususlarında yararlı görüş alışveri
şinde bulunduk. 

IBakanlar Konseyi gündeminin diğer bir madde
sini de «Milletlerarası ticaretteki gelişmeler» hususu 
'teşkil etti. Bu çerçevede bakanlar, yeni himayeci ted
birlere başvurulmaması ve mevcut tedbirlerin giderek 
azaltılması hususunda mutabakata vardılar. Ayrıca, 
çok taraflı ticaret müzakerelerinin yeni dönem çalış
malarının başlatılması için gerekli hazırlıkların bir an 
önce tamamlanması da kararlaştırıldı. 

Bakanlar Konseyinde ele alınan diğer bir konuyu 
da üye ülkelerin genel ekonomik politikaları teşkil 
etti. Bu çerçevede OECD ülkelerinin çoğunda görülen 
'bütçe 'açıklarının giderilmesi, kur politikalarında uyum 
sağlanması ve yapısal tedbirlerin daha etkin ve muh
tevalı biçimde uygulanması konularında alınabilecek 
tedbirler üzerinde duruldu. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu müzakerelere ak
tif bir biçimde katıldık ve biraz önce ifade ettiğim 
gündem maddeleri çerçevesinde görüşlerimizi belirttik. 
Hükümetimizin izlediği ekolnomik politikayı Konsey 

' üyelerine etraflı şekilde anlattık. 
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Sayın Kaya Erdem, iktisat ve maliye bakanlarının 
katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada; üretim, işgücü 
ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi açısından hima
yeci eğilimlerin kontrol altına 'alınması gerektiği gö
rüşünü ifade etti ve hükümetimizin, serbest rekabete 
ve piyasa ekonomisine dayalı bir kalkınma modelini 
gerçekleştirmek için sarf ettiği çabaları anlattı. 

Sayın Erdem, Türkiye'nin (izlediği liberalizasyon 
programının milletlerarası ticarî üişkıilerde karşılaştığı 
ticarî engellerin giderilmesi gerektiği konusu üzerin
de de durdu. Gerek uluslararası para piyasasındaki 
değişikliklerin, gerek uygulanan yüksek faiz hadleri-

. nin izlemekte olduğumuz istikrar politikasının dış den
geleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğunu ifade 
eden Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 
sanayileşmiş ülkelerin gerek bu konsey toplantısında, 
gerek daha önce bu konularda yapmış oldukları vaat
leri yerine getirmelerini beklediğimizi ifade etti. 

IBen de dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda 
yaptığım konuşmalarda ülkeler arasındaki ekonomik 
gelişme süreci farklılıklarına dikkati çekerek, özellik
le gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma çabalarım en
gelleyen yapısal meselelere işaret ettim ve piyasa şart
larının ve milletlerarası ticaret rejimlerinin daha sağ
lıklı bir işleyişe kavuşturulması ve kalkınma program
larının gerçekleştirilmesine imkân verecek malî kay
nakların harekete geçirilmesi gereği üzerinde durdum. 

Türkiye'nin 1980 yılından bu yana ekonomik alan
da izlediği politikaya ve özellikle 1984 yılı içinde al
dığımız tedbirlere değindikten sonra, uluslararası alan
daki himayeci tedbirlerin ortaya çıkardığı güçlükleri 
belirttim. Süratli bir artış gösteren bu himayeci eği
limlerin bir an önce durdurulması ve mevcut tedbir
lerin süratle kaldırılması gerektiğine işaret ettim. Ay
rıca sanayileşmiş ülkelerin verdikleri kredilerde uygula
dıkları faiz hadlerinin makul bir düzeye indirilmesi 
ve yabancı sermaye yatırımlarının artırılması lüzumu 
üzerinde durdum. 

Bakanlar Konseyinde yaptığım diğer bir konuş
mada da OECD üyesi ülkelerin gelişme yolundaki ül
kelerle ticaretlerinde daha liberal politikalar uygula
maları gereğine işaret ettikten sonra özel bir önem 
taşıyan tekstil konusuna değindim ve uluslararası teks
til anlaşmasının önümüzdeki yaz aylarında başlaya
cak yenileme müzaikerelerinin bu alanda alınabilecek 
liberalizasyon tedbirlerinin tespiti için uygun bir fır
sat yarattığını vurguladım. Türkiye'nin de tekstil ürün
leri ihracında karşılaştığı güçlükleri 'belirterek ülke
mizin dünyanın 'belli başlı tekstil ihracatçılar arasında 
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hakla olan yeri almaması için hiçbir sebep 'bulunma
dığını ve bunu engellemenin sadece Türkiye'nin uygu
lamakta olduğu ekonomi politikalarına ters düşmekle 
kalmayıp aynı zamanda, uluslararası ticaretin sağlııklı 
'bir şekilde geliştirilmesiyle de (bir çelişki teşkil ede
ceğini ifade ettim. 

'Sayın milletvekilleri, OECD üyesi ülkelerin farklı 
ölçülerde 'de olsa ekonomik 'bir canlanma süreci için
de bulundukları dönemde yapılan 'bu yılki Bakan
lar Konseyi toplantısı, biraz önce arz ettiğim sorun
lara ortak çözüm yoları arama ihtiyacının herkesçe 
anlaşılmasına ve bu istikamette adımlar atılması için 
ortak temayüllerin ortaya çıkmasına imkân vermiştir. 
Ümidimiz, ortaya çıkan bu ortak temayüllerin önü
müzdeki dönemde fiilî politikalara dönüşmesjdir. Bu 
vesileyle yaptığımız temaslarda hükümetimizin izledi
ği ekonomik politikanın ve aldığı tedbirlerin takdirle 
karşılandığını bir kere daha müşahede etmek im
kânım bulduk. 

OECD Bakanlar Konseyi nedeniyle Paris'te bu
lunduğumuz 2 gün içinde diğer üye ülkelerin dışişleri 
bakanları ile de yararlı görüşmeler yapmak imkânını 
sağladım. Fransa Dışişleri Bakanı Ronald Dumas üe 
esas itibariyle OECD çerçevesindeki işbirliğimiz üze
rinde 'bir görüşme yaptım. Kendisinin iki ülke ara
sında karşılıklı menfatlara dayanan ilişkilerin geliş
tirilmesini arzu ettiği intibaını edindim. 

Aynı zamanda AET dönem başkanlığını da yürüt
mekte olan İtalya Dışişleri Bakam Andreotti ile de 'bir 
(görüşmede bulundum. Yaklaşık bir saat süren bu 
görüşme sırasında Türkiye-AET ilişkilerinin çeşitli 
yönlerini ayrıntılı olarak ele aldık. Kendisine bu iliş
kilerin normalleştirilip, canlandırılması yolunda başlı
ca AET ülkelerinde siyasî iradenin mevcut olduğunun 
bize. çeşitli vesilelerle ifade edildiğini, şimdi bu hu
susta müşalhhas neticelerin ortaya çıkmasını beklediği
mizi ifade ettim ve bu vesileyle hükümetimizin de
mokratikleşme sürecini sürdürme azminde olduğunu 
belirttim. Türkiye'nin 'Batı Avrupa ile Ortadoğu ara
sında oynadığı köprü rolüne somut bir ekonomik 
muhteva kazandıracak olan 'büyük projeler hakkında 
da bilgi verdim. Dışişleri Bakanı Andreotti, Türkiye-
AET ilişkilerinin canlandırılması için faal ıhir gayret 
içinde olmayı vaat etti. Devletimiz üzerine en yakın 
zamanda Türkiye'ye geleceğini söyledi. İtalya'nın AET 
dönem 'başkanlığı sırasında ülkemizi ziyaret etmesi 
hususunda Andreotti ile mutabakata vardık. Diğer 
dışişleri bakanlarıyla yaptığım görüşmelerde de ikili 
konularda faydalı görüş teatisinde bulunduk. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Paris'te 
yaptığımız temaslarda, Türkiye'nin Batı camiasının bir 
üyesi olarak gerek siyasî, gerek iktisadî alanlarda sarf 
ettiği gayretlerin dost ülkeler tarafından şimdi daha iyi 
anlaşılmakta olduğunu gördük. Sürdürdüğümüz yük
sek düzeydeki temasların en kısa zamanda meyveleri
ni vereceğini ümit ediyoruz. Bu vesileyle de yüce Mec
lise en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Dışişleri Ba
kanı. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanımızın 
konuşmuş olduğu konu üzerinde ve aym sınırlar için
de gruplar eğer arzu ederlerse 10'ar dakika olmak 
üzere düşüncelerini ve fikirlerini bildirebilirler. 

Grupları adına söz almak isteyen var mı? Yok. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kafın, Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Hac 
seferi konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın mMetvekiÜleri, simidi gündem 
dışı oflamak üzere 3 arkadaşııma daha söz veriyorum. 

İlk söz verdiğim arkadaşım Diyarbakır Millet
vekilli Sayın Mahmud Altunakar'dır, kendileri Tür
kiye Diyanet Vakfı tarafından ıtanzim edilen Hac 
seferi ve hacı namzetlerinden alınan nakdî tazminat 
üzerine Genel Kurula maruzatta bulunacaklardır. 

Buyuran Sayın Altaınakar. 
(MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — 

Muhterem Başkan, Meclisi âlinin kıymetli azaları; 
arzı hürmetler ederim. 

Muhterem milletvekilleri, ne hikmettir bilinmez, 
Türkiyemizde mefhumlar karışır, anlaşılmaz bir kar
gaşa halinde devam eder gider. Yapılan tasarrufla
rın hangi prensiplerden telif edildiği teşhis edilemez. 
Alenî olarak mevzuat çiğnenir veya tabir caizse, 
rafa kaldırılır. Bu zihniyetin emsali içtimaî ve siyasî 
hayatımızda mebzuldür. Her zaman müşahhas misal 
verilebilir. Bu ikazları gözler görmez, kulaklar işit
mezse, rejimi sarsma noktasına geldiğinin de farkı
na varılmaz. Zira, bir slogan, bir espri uğruna nice 
davalar kaybedilir. Nitekim, talihsiz bir terane ile 
sık sık, «Alternatifimiz yoktur, muvafakat ve mu
halefet vazifeleri bize teveccüh etmiştir» şeklinde ek
seriyet tahakkümüne dayanan, nasipsiz, despotist ve 
müstebit zihniyetin natamam icraatları sık sık mü-
şahade edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi cereyan etmekte 
olan acayip bir meseleyi huzuru âlinize, hükümetin 
dikkatine arz etmek istiyorum. (HP sıralarından 
«Türkçe konuş» sesleri) 

Türkçe konuşuyorum efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibi dinleyelim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Anlamıyoruz ki dinleyelim efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Malu
mu âlileridir, Türkiye Diyanet Vakfı ismiyle bir te
şekkül vardır ve her yıl Hac mevsiminde, hac fariza
sını ifa etmek üzere Suudî Arabistan'a Türk hacı 
namzetlerini götürür ve tekrar hacı olarak geri ge
tirir. Vakıf bu organizasyonun faaliyet ve gayreti 
için de muayyen bir meblağ alır. Nitekim, geçen se
ne fert başına 380 bin lira alırken, bu yıl karayoluy
la gidecek olanlardan 636 bin Türk Lirası, havayo
lunu tercih edenlerden 911 500 Türk Lirası almakta
dır. Karayoluyla gidecek hacı namzetlerine 1 800 ri
yal verilmektedir, beher riyal 135 lira 65 kuruş oldu
ğuna göre, 244 170 Türk Lirası her hacı adayı tes
lim alıyor demektir. Anlaşılacağı üzere bakiye kalan 
381 830 Türk lirası vakıf idaresine mal edilmekte
dir. Bir de her şahıs için 50 bin lira mesken fonu 
alınmakta olup, ceman fert başına 441 830 Türk 
Lirası Hac masrafı olarak hacılara tahmil edilmek
tedir. Halbuki bir kimse münferit olarak Hicaz'a 
gitmek istese 200 bin Türk Lirası ile rahat rahat gi
der ve döner. Şu halde Türkiye Diyanet Vakfı kân 
hizmete takdim etmektedir. Bir ay evvel tertip edi
len Umre ziyareti için 120 bin lira civarında bir be
delle Hicaz'a gidip avdet edilmiştir. Bir ay sonra 
ise Hac farizası münasebetiyle hacı namzetlerinden 
441 830 lira talep edilmiştir. Umre için gidip gelme 
takriben Hac yolculuğu ile müsavî şartlarda cere
yan ettiği halde, aradaki korkunç farkın sebebi ne
dendir, hangi esbabı mucibe ile izah edilebilir? 

Anlaşılması müşkül olan diğer bir cihet de, Diya
net Vakfımn Hac mevsimine daha 4,5 ay gibi bir 
müddet varken, .şimdiden bu parayı toplamasıdır. 26 
Martta başlayan kayıt ve müracaatlar da 26 Nisan 
tarihinde sona ereceğine göre, vatandaşların bu kısa 
zaman zarfında bu ağır şartları yerine getirmekte 
müşkülatla karşılaşmaları bedihîdir. Zira hacı olmak 
İsteyenler arasında köylü ve çiftçiler mühim bir ye
kûn teşkil etmektedirler. Mezkûr aylarda bu zümre
nin istenilen meblağı tedarik etmeleri bir mesele olup, 
bunu zorlamak ise mağduriyetlerine razı olmak de
mektir. Bu sebeple vatandaşlar gidip gitmemek ara
sında mütereddit kalmakta, hatta büyük bir kısmı 
farz olan bu vecibeyi yerine getirmekten vazgeçmek
tedirler. Binaenaleyh Türkiye Diyanet Vakfı, din 
kardeşlerinin bu mukaddes farizanın kolaylıkla ifa
sına yardımcı olması lazım gelirken, bilakis ağır 
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müeyyidelerle işi işkâl ve dolayısıyla vatandaşı bi
zar etmiştir. Nitekim, 1984 yılında Diyarbakır'dan 
600 kişi Hac farizasını eda etmişken 1985*te şimdiye 
kadar 25 hacı namzedi kayıtlarını yaptırmışlardır. 

Emeklilere gelince, artık bu zümrenin bir ömür 
boyunca hak ettiği ikramiyesini de bu yolda istihdam 
etse yine neticeye vasıl olması mümkün değildir; ne 
kadar hazin. Vebal hiç şüphe yoktur ki Sayın özal' 
in ve Hükümetinindir. 

Diğer taraftan, müddetinden 4 ay evvel tahsil 
edilen paranın bankada bloke edilmesinin sebebi 
nedir? Faiz mi? Vatandaş haklı olarak soruyor, tav
zih edilmesi gereken mühim bir husustur bu. 

Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Oyunu 
kurallarına göre oynamalıyız Sayın özal bunu her 
vesileyle ifade eder. Partinin şiarı olarak ilan ettiği 
sosyal adalet ve serbest ekonomiye esas rekabet sis
temiyle her şey holdinglere ve hususî sektöre dev
redilirken, acaba Hac yolunu ve milletimizin iman 
varlığını tahdit ve inhisar altına almak niçin? Tatbik 
ettiği iktisadî liberalizm modeline ters düşen devlet
çilik zihniyeti 'bu işte tezahür etmiyor mu? Aynca 
bu tasarrufuyla vatandaşın dinî vecibesi üzerine sulta 
mı vaz etmek ister; sormak lazım. . 

Münakaşasına girmek lüzumunu hissetmediğim 
din ve devlet işleri birbirinden sarahaten ayrılmış 
ve devlet bir umde ile bu manada tavsif edilirken 
sabit olan mezkûr tatbikat hangi anlayışla telif ve 
izah edilebilir? 

Vesayet, hacir ve tahdit altında bulunmayan her 
vatandaşın istediği vasıtayla dilediği yere gitmesi se
yahat hürriyeti bakımından Anayasa hükmüdür. 
Anayasanın teminatındaki mahfuz haklar hilafına 
Hac yoluna tatbik edilen takyidat hangi zihniyetten 
neşet etmektedir? Bu tutum milliyetçi - muhafaza
kâr şiarıyla mütenakız değil midir? 

Muhterem milletvekilleri, siyasî hayatta istikrar, 
kavil ve fiilin tetabuku nispetinde tezahür ve tecelli 
eder. 

Hürmetlerimle efendim. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
3. — Sinop Milletvekili H. Barış Can'm, Sinop' 

ta meydana gelen heyelan afeti konusunda gündem 
dtsı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz verilen 2 nci ar
kadaşım, Sinop'ta meydana gelen heyelan afeti ne
deniyle beyanda bulunacaklardır, 
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Sinop Milletvekili Sayın Barış Can; buyurun 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 23-27 Mart 1985 tarihinde başlayan 
ve ilk hızı azalmakla birlikte halen devam eden Sinop 
ve çevresindeki heyelan afeti hakkında yörede yap
mış olduğum incelemeler ve almış olduğum bilgilere 
dayanarak,, yüce Meclise ve Hükümete görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Sinop merkez köyleri ile 4 ilçenin köy ve mahal
lelerinde 23 Martta başlayan heyelan afetini yerinde 
izlemek üzere, 29 Mart - 6 Nisan 1985 tarihleri ara
sında incelemelerde bulunduk. Afet boyutları itiba
riyle ürkütücü bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bu 
tabloyu yerinde izlemedikten sonra, fotoğraf veya 
kamera ile belgelemek bile olayın anlatımı ve göste
rilmesi bakımından yanıltıcı ve eksik bilgi aktarımı 
olacaktır. 

5 Nisan ile 12 Nisan 1985 tarihli heyelan rapor
ları, kıyaslandığında, heyelanın durmadığı, aksine 
devam ettiği rahatça gözlenebilmektedir. Jeoloji mü
hendisleri ve diğer teknik elemanlarca hazırlanan 12 
Nisan 1985 tarihli afet raporundaki bilgiler şöyle
dir. 

«Afet, Sinop'un merkez 8 köy ve bunlara bağlı 
8 mahallesinde, Ayancık İlçesinin 24 köy ve bunlara 
bağlı 29 mahallesinde, Erfelek İlçesinin 11 köy ve 
bunlara bağlı 16 mahallesinde, Gerze, ilçesinin 2 köy 
ve bunlara bağlı 2 mahallesinde, Türkeli ilçesinin 11 
köy ve bunlara bağlı 12 mahallesinde, Sinop ili ge
nelinde toplam 56 köy ve bunlara bağlı 67 mahalle
de hasara neden olmuş ve devam etmektedir. Ta
mamen yıkık konut sayısı 34, oturulmayacak de
recede taşınacak konut sayısı 275, orta hasarlı konut 
sayısı 27, az hasarlı konut sayısı ise 38'dir. Boşaltı
lan konu* sayısı 104, kontrole alınan konut sayısı 
1136'dır. Yıkık veya boşaltılan konutlara ait olup, 
alıkta kalan veya komşuları ve yakınlarına sığınan 
aile sayısı şimdilik 133'tür.» 

Bu acı tabloya karşılık Sinop Valiliği emrine 2 
milyon lira para ve bir miktar da çadır gönderilmiş, 
Valilik sağlık taramasına başlamıştır. Afet bölgesine 
bir tek hükümet yetkilisinin ayağı basmamıştır. Ba
yındırlık Bakanı Sayın Giray helikopterle Kastamo
nu'ya kadar gelmiş, sis nedeniyle inememiş ve Çan
kırı'ya dönerek partilileri ile sohbet toplantısı yap
mıştır, 

Tat»! afetleri siyasi polemik konusu yapmak ola
yın özünde yanlışlık yapmak anlamına gelir. Ancak, 

hükümetler tabiî afetlere karşı ilgisizlerse ve bu tu
tumlarına karşı uyarı yapılmıyorsa bu daha büyük 
bir yanlışlık olacaktır. Devlet, yurttaş gözünde böyle 
günler için önem taşır, böyle günler için babadır. 
Bugünlerinde yanında devletini ve onun gücünü gö
remeyen yurttaş ondan ümidini yitirir, sonunda ise 
sosyolojik birtakım sıkıntılar ortaya çıkar. 

Her nedense yurt savunmasında ilk olarak baş
vurduğumuz, vergi tahsilatında en aceleci bir tutumla 
icra memurlarını bile acımasızca gönderdiğimiz, or
manlarımızın bekçiliğini yapmalarına rağmen devlet 
vermediğinden ısınmak için bir kuru dal kestiğinde 
acımasızca cezalandırdığımız köylümüzün acılı gün
lerinde yanında devlet ya en son yer almış veya hiç 
almamış, onu kaderi ile baş başa bırakmıştır. 

Ayancık ilçesinin Zaviye Köyünde buna benzer 
bir heyelan afeti de 1971 .yılında olmuş ve köy halkı 
günlerce, aylarca barınabilmek için devletin yardımı
nı beklemiş, beklemiş; raporlar, etüdler, heyetler, ge
lenler, gidenler, sözler ve sözler... Köylü bulmuş bu
luşturmuş başını bir yerlere sokabilmiş. Devlet an
cak 10 yıl sonra 1981'de kısmî bir çözümle köylüye 
ulaşmak istemiş. Tam 1Q yıl sonra. Demokrasimiz-
deki kesintileri hatırlatan bir süre. 

Başka ülkelerde ise bu gibi durumlarda devlet, 
olaym boyutuna göre 10 saat ilâ 10 gün içinde yurt
taşına sıcak ellerle ulaşabiliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgede mey
dana gelen afetle ilgili olarak hükümet tarafından 
acilen yapılması gereken hususları şöylece sıralaya
biliriz., 

1. 12 Nisan 1985 tarihli rapora göre, sayılan 
şimdilik 133 olan ve açıkta kalan ailelerin barınma 
ihtiyaçları, gösterilecek yerlerde prefabrik konutlarla 
acilen karşılanmalıdır. 

2. Evleri bir yana, geçinme kaynakları olan tar
lalarını dahi yitirmiş olan köylülerin zarar ve ziyan
ları kısa sürede saptanıp Afetler Fonundan karşı
lanmalıdır. 

3. Nakli gerekli köy ve mahallelerin teknik ra
porları ilkbahar ve yaz süresince düzenlenmeli, yer
leşim merkezleri saptanarak konut yardımı yapıl
malıdır. 

4. Yurt dışına işçi olarak gitmek isteyenlere, kıs
taslar, köy halkı ile ortaklaşa saptanmak suretiyle, 
öncelik tanınmalıdır. 

5. Afet gören köylerdeki borçlu köylülerin ziraî 
kredi borçları ertelenmeli ve uygun taksitlere bağ
lanmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, 25 Mart 
1985 seçimleri sonrası kendilerine göre bir değerlen
dirme yapmış ve 26 Mart 1984 tarihinde 20.30 haber 
bülteninde TRT ekranlarında kendilerine yöneltilen 
bir soruya şöyle cevap vermişti: «Sinop 6 kasım se
çimlerinde yaptığı hatayı telafi etti, hem de en iyi bi
çimde.» Böyle bir beyanat da nasıl oldu ise TRT ek
ranlarından yayınlanmıştı. 

Sinoplu 6 kasımda hata yapmadığına inanmakta 
ve Sayın özal'a Sinop'un yapısını incelemeyi öner
mektedir. Buna rağmen yardım konusunda da yu
karıdaki sözlerini hatırlatarak^ «Hodri meydan» de
mektedir. 

Tanrı'dan, güzel yurdumuzu, afetlerden koruması 
dileğiyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 

4., — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
ANAP Genel Kongresinde dövülen basın mensup
larına ilişkin gündem dışı konuşması ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Tasçıoğlu'nun 
cevabı 

(BAŞKAN — Gündem dışı 3 üncü söz vereceğim 
sayın arkadaşım Sayın Sabit Baıtuımlu'dur. 

Sayın Salbi't Baıtumlu, Anavatan Partisi Genel 
Kongresinde dövülen basın mensupları hakkında 'be
yanda bulunacaklardır. 

ıBuyurun Sayın Baıtuımlu. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri; hepinizi en 
derin saygılarımla selamlıyorum. 13 Nisan 1985 Cu
martesi günü Anavatan Partisinin 1 inci Büyük Ku
rultayında basın mensubu gazeteci arkadaşlarımın dö
vülmesini protesto etmek maksadıyla söz almış bulu
nuyorum. 

Siyaset ve politikada hata yapılabilir ve bu hata 
gerektiğinde affedilebilir; ancak siyaset ve politikada 
yapılan ihanet hiçbir şekilde affedilemez. Anavatan 
Partisi 6 kasım seçimlerinde basının büyük desteğiyle 
iktidar partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gelmiştir. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Halkın 
desteğiyle geldi, basımn desteğiyle değil. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeye
lim. 

Sayın Sabit Batumlu, siz de lütfen yaralayıcı de
ğil, sükûnetle konuşun. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Bir yılı aşkın
dır iktidar partisi, hükümeti, yine basının büyük bir 

desteğiyle ayakta kalmasını başarmıştır. Ne yazık ki 
ilk büyük kongresinde, kendilerine bu kadar hizmet 
veren gazetecilere ve basın organlarına teşekkür et
mek, ödül vermek yerine dayak ödülü vermiştir. 
ANAP iktidarının bir yılı aşkın ekonomik uygula
ması millete yeterince dayak atmış ve hızını alama
yınca, Anavatan Partisi Genel Kurultayınca gazeteci 
dövmekle hızlarını kesmeye gayret etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen ifade yumu
şak olsun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, ayıp oluyor ayıp; burası miting meydanı de
ğil. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Bu millet sa
bırla beklemesini bilir; ancak sabrının taştığı yerde 
önünde hiçbir engel tanımaksızın vicdanının sesiyle 
gerekeni yapma gücünü her zaman göstermiştir. Bu 
ülkede, bu parlamentoda geçmişte zaman zaman ga
zeteci ve parlamenterler de çirkin düşüncenin tokat
larına sahne olmuş; fakat sonunda o çirkin tokat sa
hipleri, gereken en ağır darbeleri yiyerek toplum için
den silinmişlerdir. Bugün kırılasıca eller gazetecilere 
tokat atmışlardır ama, bu insafsızca atılan tokatların 
sahipleri de gerçek tokatlarla mukabele göreceklerdir. 
Asıl üzüntüm, Sayın Özal, hükümet başkanı ve parti 
genel başkanı olarak, «Amerika Birleşik Devletlerinde 
böyle gazeteciler yok» derken, kendisi gibi gazeteci 
dövdüren başbakanlar da yok deseydi, içim biraz da
ha rahat edecekti... (ANAP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim* lütfen müdahale etmeyin, 
sükûneti muhafaza edelim. (ANAP sıralarından «Sö
zünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Ama ne yazık 
ki tek taraflı.. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim efendim; 
sükûneti muhafaza edelim, lütfen yumuşak ifade kul
lanalım. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Ayıp 
ayıp, tahrik yapıyorsun. 

H, FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 
Sayın Başbakan hiçbir zaman gazeteci dövdürmemiş-
tir. Zabıtlara böyle geçmesini istiyoruz. Sözünü.geri 
alması lazım Sayın Başkan, lütfen müdahale edin. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Ama asıl... 
(Gürültüler) Lütfen dinleyiniz... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim, lütfen otu
ralım. 

— 140 — 
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Sayın Sabit Batumiu, ifadenizi lütfen yumuşak 
olarak kullanınız, onu rica ediyorum, 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Başüstüne Sa
yın Başkanım, hay hay. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, sözünü geri alsın. Burası Millet Meclisidir, 
herhangi bir partinin reyonu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen yerinize 
oturun efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(istanbul) — Lütfen sözünü geri alsın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlara bakarız; eğer 
geri alması icap ediyorsa, gerekeni yaparız. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA TINAZ TİTİZ 
(İstanbul) — Efendim, zabıtlara geçti «Gazeteci döv
düren başbakan» tabiri var; geri alması lazım. 

BAŞKAN — Ne şekilde ifade ettiniz Sayın Ba
tumiu, Sayın Başbakandan bahsettiniz mi? 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Efendim, zabıt
lar orada. 

BAŞKAN — Evet. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Sözü değiştirip vakit kazanmak istiyorlar 
Sayın Başkan. Lütfen müdahale edin, sözünü geri al
sın. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Asıl üzüntüm. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hayır, konuşa
mazsın. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Batumiu, Sayın Batum
iu, lütfen burada bulunmayanların isimlerinden o şe
kilde bahsetmeyin. 

SAŞİT BATUMLU (Devamla) — Sizler konu
şurken biz dinliyoruz. Lütfen dinleyiniz. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Konuşmasını 
bilmiyorsun. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Gerekirse ce
vap verirsiniz. Lütfen dinleyiniz. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Hayır 
efendim, sözünü geri alsın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim kâfi, süreniz dolmuştur. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başkan, 

beni konuşturmuyorlar kj. (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hayır olmaz efjendim, sözünü geri almadan 
kürsüden inemez. 
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BAŞKAN — 5 dakikalık süreniz doldu efendim, 
konuşturdular. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, lütfen yüce heyeti susturun, ben de konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, yüce heyet sussun, siz de 
yaralayıcı mahiyette konuşmayın lütfen, mesele bu
rada. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Gayet tabiî. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, bu adalete intikal etmiş bir ko
nudur. 

BAŞKAN — Bu şekilde konuşmayın ve bağlayın 
konuşmanızı. (ANAP sıralarından» «Sözünü geri al
sın» sesleri) 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sözünü geri alsın; aldırmadığınız takdirde 
taraf tutuyorsunuz demektir. 

BAŞKAN — Efendim, demin Sayın Başbakan 
burada yokken sarf ettiğiniz sözü geri alın lütfen. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, müsaade eder misiniz? (ANAP sıralarından, 
«Hayır konuşamazsın» sesleri) 

Bir dakika, bir dakika... (ANAP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Başba
kan kimseyi dövdürmemiştir. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hiçbir parti
nin, partimiz kadar basma saygısı yoktur; en başta 
kendilerinin. Sözünü geri alması lazımdır. 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alın ve konuşmanızı 
bağlayın efendim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Müessif bir ha
dise olmuştur ve bu hadise bizim dışımızda meydana 
gelmiştir. Basın davet edilmiş ve Divan tarafından 
özür dilenmiş, böylece olay kapanmıştır. Sansasyon 
yaparak olayı buraya getirmeleri kendilerine yakış
maz. 

BAŞKAN — Siz oturun efendim. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Batumiu, 
devam et kardeşim. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim sözünüzü. Eğer 
böyle bir şeyden bahsettinizse, zabıtlardan bakar, 
oha göre de lazım geleni yaparız. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başbaka
nın meseleye sahip çıkmasını söyledim. (ANAP sıra
larından, «Hayır» sesleri) Yine de söylüyorum, yine 
de söylüyorum; bir iktidar partisi kongresinde, Sa-

> 
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SABİT BATUMLU (Devamla) — O halde gelin 
burada bunu söyleyin. Kızmayınız, lütfen kızmayı
nız; basını döven eller kimse Sayın Başbakan bu ko
nuya sahip çıksın, bu elleri kırsın diyorum. Var mı 
başkası? Söylediğim cümle budur ve böyle geçsinler. 
Sayın Başbakan dövülen basın mensuplarına sahip 
çıksın diyorum. Bunları döven elleri kırsın diyorum, 
var mı başka türlü? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Batumlu, konuşmanız tamamdır, buyurun 

yerinize. (HP sıralarından «Devam et» sesleri) 

yın Başbakanın bulunduğu bir yerde... (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bu kadar kâfidir. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Bırakmıyorlar 

ki konuşayım. (ANAP sıralarından, «Sözünü geri al» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sözünüzü geri alın ve konuşmanızı 
bağlayınız efendim; tamam. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sözünü geri 
almadan konuşamaz. 

BAŞKAN — Siz yerinizden kalkmayın lütfen, 
oradan kalkıp konuşulmaz. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar, lütfen bakınız. 

BAŞKAN — Sabit Batumlu, süreniz bitmiştir 
efendim; teşekkür ederim, bağlayınız sözünüzü. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Çok değerli 
arkadaşlar, çok değerli milletvekilleri... (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler, HP sı
ralarından «Devam et» sesleri) 

BAŞKAN — Bağlayınız sözünüzü. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Çok değerli 
milletvekilleri, iyi dikkat edin, yüce Mecliste konuşu
yoruz; lütfen dinleyin. Ben hatalı söz söylemişsem siz 
de cevap verirsiniz bana. (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sözünü geri al. 
BAŞKAN — Lütfen bir kesime konuşmayınız; 

demin sarf ettiğiniz sözü geri alın ve sözünüzü bağ
layın. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Türk basınını mü
dafaa etmek sana mı düştü? Evvela sen sözünü tavzih 
et. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Basını döven 
ellerden bahsediyorum, basın dövülemez. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Bası
nı dovmediyseniz çıkar buraya dövmedik dersiniz. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Sen sözünü- geri 
al. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Ben basın dö
ven ellerden bahsediyorum, sizden bahsetmiyorum; 
basın döven eller kimse, ondan bahsediyorum. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — öyle demedin, 
Başbakandan bahsettin sen, sözünü geri al. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Hayır efen
dim, Sayın Başbakan basını döven eller konusuna sa
hip çıksın diyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te^ 
kirdağ) — öyle demedin, öyle konuşmadın. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Saygıdeğer mil
letvekilleri, lütfen çok rica ediyorum, dinleyelim; ha
talı konuşmam varsa siz de çıkın cevap verin. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Evvela sözünü geri al. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tamamdır artık, lütfen otu
run yerinize. (ANAP sıralarından, «Sözünü geri alsın» 
sesleri, gürültüler) 

Lütfen bağırmayın efendim. 
Sayın hatip, lütfen siz de buyurun, yerinize otu

run, Teşekkür ederim. (Başkan tarafından hatibin 
mikrofunu kesildi) (ANAP sıralarından «özür dilesin» 
sesleri) • 

Tavzih etmiş oldu efendim. 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 

Başbakan gazeteci dövdürmemiştir. 
BAŞKAN — Tavzih etmiş oldu efendim. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — «Sayın Başba

kan gazeteciyi dövdürdü» demedim; «Sayın Başbakan 
basına sahip çıksın» dedim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim konuşmayın... 
SABİT BATUMLU (Devamla) — «Sayın Başba

kan dövülen gazetecilere sahip çıksın» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, konuşmanız tamam
lanmıştır efendim. (ANAP sıralarından «Sayın Başkanv 

zabıt okusun» sesleri, gürültüler) 
SABİT BATUMLU (Devamla) — «Sayın Başba

kan, dövülen basın mensuplarına sahip çıksın» dedim. 
BAŞKAN — Sayın Batumlu, konuşmanız tamam

dır, lütfen. 
HÜSEYİN BARLAS -DOĞU (Ankara) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başkan, 

kaç kelime konuştum?.. 
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BAŞKAN — Lütfen.. (HP sıralarından, «Konuş- ı 
masına devam etsin» sesleri, ANAP sıralarından gü- I 
rültüler) I 

Sayın Batumlu, konuşmanız tamamdır, bitmiştir I 
ve yerinize buyurun efendim. (HP sıralarından, «De- I 
vam etsin» sesleri) I 

Buyurunuz efendim. I 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın I 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. I 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Batumlu, ko- I 

nuşunuz, devam edin. I 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın lüt- I 
fen... (Gürültüler) karşılıklı konuşmayın lütfen. Sayın I 
Batumlu rica ediyorum yerinize oturun efendim. I 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Konuşmam I 
bitmedi efendim. I 

BAŞKAN — Rica ediyorum, sözünüzü kestim I 
efendim. I 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başkan... I 
(ANAP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar, gü- I 
rültüler) I 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim, konuşmayın efen- I 
dim, kâfi derecede konuştunuz, müddetiniz bitti, söy- I 
leyeceğinizi söylediniz ve tavzihinizi yaptınız efendim. I 
Lütfen yerinize buyurun efendim. (ANAP sıraların- I 
dan gürültüler) 

Oturun efendim, buyurun yerinize. • I 
SABİT BATUMLU (Devamla). — Sayın Baş

kan... I 
BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiştir, buyu- I 

run. Çünkü ben size daha evvel söyledim aynı şekil- I 
de... (HP sıralarından, «Devam et Sayın Batumlu» I 
sesleri) * I 

Buyurun. I 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Başkan... I 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiştir, ta- I 
mamlanmıştır. * I 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Sözümü bitir-. I 
medim. I 

BAŞKAN — Hayır, çok rica ediyorum, çok rica I 
ediyorum, çok rica ediyorum buyurun. I 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET I 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş- i 
kan, hükümet adına söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından al- I 
kışlar) I 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET I 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş- | 

kan, değerli milletvekilleri; maalesef böyle zaman za
man bizi sinirli bir atmosfere sevk edecek konuşma
lar oluyor. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz sebep olu
yorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Olmamasını 
temenni ederim; bu müdahalelerle oluyor. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Siz sebep oldu
nuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Deyamla) — Efen
dim, bırakın konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Daha ağ
zımı açmadan müdahale ediyor. (HP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan hükümet adı
na konuşuyor, dinleyelim. Usulü bozmayalım, çok ri
ca ediyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM. TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakınız 
ben eğer yanlış anlamadım ise, arkadaşlarımızı sinir
lendiren cümle şöyle idi; «Başbakan Amerika gezisi 
esnasında oradaki gazetecilere işaret ederek, biz de 
böyle gazeteci yok diyeceği yerde» dedi arkadaş, 
«Bizde böyle gazeteci dövdüren de başbakan yok de
seydi daha iyi ederdi» dedi. 

Yani bu bir gazeteci ile bir gazetecinin davranı
şıyla... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Bakan, 
yazımın metni burada. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Burada-
var efendim; «yanılmadıysam» diyorum, inşallah ya-
nıldım ve siz bu sözü sarf etmediniz. Bu kadar mües
sif bir sözü sarf etmemenizi çok temenni ederim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Ne konuştuğu
nu biliyorum .elimdeki yazılı metinde var. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben duy
duğumu söylüyorum; hani öyle ise, bir nevi sözünüzü 
geri âldınız demektir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Tamamıyla ko
nuşturmuyorsunuz, indirttiriyorsunuz oradan. 

BAŞKAN — Efendim, . karşılıklı konuşmayalım 
lütfefr. 
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Sayın Bakan, siz de bu işi bir an önce bitirin efen
dim, 

KÜLTÜR VE TURİZM 'BAKANI MÜKERREM 
TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi ben mümkün ol
duğu kadar mülayim bir ifadeyle hadiseyi tahlil edip 
işi tatlıya bağlamaya çalışıyorum, smMerımenize lü
zum yok. Ama özellikte bu memleketin (istediğiniz 
kadar görüşlerini paylaşın veya paylaşmayın) bir baş
bakanının, hele' burada olmayıp da bir dış seyahatte 
millî bir vazife görürken arkasından konuşmak gibi 
bîr duruma düşmenizi katiyen tasvip etmiyorum; bir. 
(ANAP sıralarırKian «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu si
yasî ahlâkın, demokrasinin en önde gelen basit ülke
lerinden biridir. Buna riayet etseydiniz en azından, bu 
hadise olmazdı. Sonra bakınız efendim; şu ucuz kah
ramanlıkları (sizi tenzih ederim ama) bırakın. Ona 
'buna selam vermekle bir yere ulaşamayacağınızı artık 
anlayın. (ANAP sıralarından alkışlar, HP sıralarından 
gürültüler) 

tki : Konu, bizim kongremizde cereyan etmiş 
'müessif 'bir olayla ilgilidir; o olaydan duyduğumuz 
üzüntüyü kongre başkanlığı alarak defalarca ifade et
tik; ilgili basın mensubu arkadaşlarla Sayın Başba
kanımız başta olmak üzere, kongre divanı defalarca 
görüştü. Özür dilenmesi icap eden kimselerden, bizim 
özür dilemememiz gerekmesine rağmen diledik; çünkü, 
bahis konusu hadiseyi yaratan kimse kongremizde 
delege dahi değildi. Her toplulukta bir sapık, bir deli 
olabilir; atladı, birisine hücum etti; bir provakasyon 
olabilir, şu olur, bu olur... Konu, zaten hem disiplin 
kurulunca, hem adlî mercilerce ele alınmış iken, sizin 
*bu hadiseyi âdeta istismar edercesine bu kürsüyü iş-
igal ederek basına selam vermek lüzumunu bu şekil
de kullanmayı, ben katiyen siyasî ahlâka yakıştırmı
yorum; bunu ifadeden de çekinmiyorum. 

Saygılarla arz ederim efendim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; HP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Dayağı sen ye-
seydin böyle konuşmazdın. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Çok istirham ediyorum, rica ediyorum, bundan 

sonra lütfen karşılıklı olarak bu şekilde konuşmaları 
itiyat edinmeyelim. Fikirler kuvveitli olabilir; falkat 
ifade yumuşak olmalıdır; o zaman bu gürültülerin, bu 
patırtıların hiçbir tanesi olmaz. Çünkü, bütün dünya, 
gözlerini çevirmiş 'bize bakıyor. Binaenaleyh, biz bir
birimizle ne kadar uhuvvet, halinde olursak, o kadar 

takdir toplarız. (ANAP sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri, alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/769) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
«Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» kısmında, 

Cumhurbaşkanlığının 2 adet tezkeresi vardır; oku
tup ayrı ayrı bilgleriııize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16-19 Nisan 1985 tarihleri arasında Federal Al

manya'ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dö
nüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarımi 

Kenan Evren 
Cumhurtbaışkaıu 

BAŞKAN — İBigjilerfinize sunulmuştur. 

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/770) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oikuituyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16 - 19 Nisan 1985 tarihleri apaşında Federal Al

manya'ya gidecek olan Devlet Bakanı A? Mesut Yıl-
maz'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Ouımburbaışkanı 

BAŞKAN — Bilgileriınlize ısunutaıuştur, 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Kuzey Atlantik Assamblesinde TBMM'ni 
temsil edecek Türk Grubunda açık bulunan 1 üyeliğe 
MDP Grubunca Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu' 
nun asıl, Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun 
da yedek olarak aday gösterildiğine dair Başkanlık 
tezkeresi (5/42) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Atlantik Asamblesinde Türkiye Büyük Mil- . 

let Meclisini temsil edecek Türk Grubu üyeleri içe
risinden Niğde Milletvekili merhum Emin Alpkaya' 
mn vefatı ile boşalan üyeliğe Milliyetçi Demokrasi 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 
1.— Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/332) -

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısınma 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Ağrı Milletvekili Sayın İbrahim Taşdemir'in izinli 
'bulunmaları sebebiyle soru ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ba
sında yer alan «Ordu - Hükümet İşbirliği Semineri» 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

IBAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, basında yer alan «Ordu - Hükümet 
İşbirliği Semineri» ne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi var. 

Sayın Cüneyt Canver buradalar mı? Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan buradalar 

mı? Yok. 
Cevaplandıracak balkan burada olmadığı için soru 

ertelenmiştir. 
3. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, bazı 

şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'm, bazı şirketlere verilen gemi kredileri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın İbrahim Ural buradalar mı?. Yoklar^ 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Buradalar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere bu soru önergesi 
de ertelenmiştir efendim. 

4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'm, Bucdnın 
ilçe*yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/3021 

IBAŞKAN — 4 üncü sırada, İzmir Milletvekili Işı
lay Saygm'm, Buca'nın ilçe yapılmasına Miskin Baş
bakandan sözlü soru önergesi var, 

Partisi Grubunca Rize Milletvekili Sayın Fehmi Me-
mişoğlu asıl, Sakarya Milletvekilli Saym Ayhan Sakal-
lıoğlu yedek üye olarak aday gösterilmişlerdir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

I Sayın Işılay Saygın buradalar mı efendim? Yoklar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok-

[ lar. 
I Bu soru önergesi de ertelenmiştir. 
I 5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka-
I ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
i laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş-
I kin Jçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305), 
I BAŞKAN — 5 inci sırada, Ordu Milletvekili Bah-
[ riye Üçok'un, Ankara Belediyesi evlendirme memur

larından 'bazılarının laiklik ilkesine aykırı hareket et-
I tikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi var. 
Sayın Bahriye Üçok buradalar mı efendim? Bu-

I radalar. 
| Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
I Bu soru önergesi de ertelenmiştkv 
[ 6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, Türk ı- İşin Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
j Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
\ önergesi (6/307) 
I. 7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma 've Sosyal Gü-
I venlik Bakanından sözlü \soru önergesi (6/308) 
\ 8. *— İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
I Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/309) 
I 9. — İstanbul Milletvekili Feridun; Şakir Öğünç' 
t ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
I ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/310) 
I 10. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, asgari ücrete İlişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
[ Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 
I 11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil-
I letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım

layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/316) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sıradaki 
sorular 30 gün (mehil istenildiği için ertelenmiştir efen
dim. 

12. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı \ve {mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6J317) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine 
ilişkin içişleri Bakanından Sözlü soru önergesi var. 

Sayın Feridun Şakir öğünç buradalar mı? Yok
lar. 

Sayın hakan?.. Yoklar. 
Soru 'ertelenmiştir. 
13. i— \Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma

latya İlinin bazı köylerinde .vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 13 üncü sıralda, Malarya Milletve
kili Ayhan Fıra't'ın, Malatya Hinin bazı köylerinde 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ayhan Fırat buradalar mı? Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
14. ı— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal 

kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru \önergesi (6/319) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, ithal kömürün bazı il ve ilçeler* 
de farklı fiyatlarla satıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Ayhan Fırat? Buradalar. 
Sayın bakan? Yoklar. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
75. — Malatya Milletvekili Ayhan Fuat'ın, şeker 

pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ive Ticaret Bakanın
dan sölzlü soru önergesi (6/322) • 

BAŞKAN — 15 inci sıralda, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, şeker pancarı alımlarına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ayhan Fırat? Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
16. ı— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, bara

kaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Malatya Mille'tvekili 
Ayhan Fırat'ın, Karakaya Barajı nedeniyle yapılan 
istimlaklara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ayhan Fırat?,. Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. {— Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ma

den İşleri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia edi
len soruşturmaya ilişkin Enerji ye iTabiî JCaynaklar 
Bakanından sözlü poru önergesi (6/324) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın, Maden îşieri Genel Müdürlüğünde 
yaptırıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin Enerji 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi var. 

Sayın Salih Alcan buradalar mı? Yok. 
Cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Bu soru da ertelenmiştir. 
18. .<— ]içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 

halindeki bazı bankaların &ski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/325) 

BAŞKAN — 18 indi sırada, İçel Milletvekili Ali 
İhsan Ergİn'in, tasfiye halindeki bazı bankaların es
ki yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi var. 

Sayın Ali İhsan Elgin izinlidir ve aynı zamanda 
gelen bir önerge ile de 20 gün mehil istenmiştir. O 
nedenle 18 inci sıradaki soru da ertelenmiştir efen
dim. 

19. ı— \Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine $on yerilen \kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Ankara Milletvekili 
Seyfi Oktay'ın, sıkıyönetimce işlerine son verilen ka
mu personeline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Seyfi Oktay buradalar mı efendim? Bura
dalar. 

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
20. >— istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, kamu 

kurumu işverenlerine hitaben yayımlanan bir genel
geye ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa iKalemli'nin "cevabı (6/327) 

BAŞKAN _ 20 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Bilâl Şişman'ın, kamu kurumu işverenlerine hitaben 
yayımlanan bir genelgeye ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi var. 
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Sayın Bilâl Şişman?.. Buradalar. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan? Buradalar. 
Sayın Bilâl Şişman'ın soru önergesini okutuyo

rum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma ve Sosyal 
GÜVenlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasının sağlanmasını emirlerinize arz ederim. 

Bilâl 'Şişman 
'İstanbul 

Tüm kamu kuruluşlarına hita'ben yazılıp, gazete
lerde de yayınlanmış olan bir genelge, sendika hür
riyetini zedeleyici, toplu iş sözleşmesi düzenine mü
dahale niteliğindedir. 

Çalışan ve çalıştıranlar arasında, çalışma barışı
nın sağlanmasından sorumlu bir bakan olarak : 

1. Toplu iş sözleşmesi, tarafların serbest irade
leri ile oluştuğuna göre, kamu kurumu işverenlerinin 
hükümetin direktifine uygun önyargılı olarak masa
ya oturması, demokrasimiz açısından üzüntü verici 
değilmMir? 

2. Toplu iş sözleşmesi hür demokratik düzenin 
gereği olduğuna göre, ilgili genelge hakkında tedbir 
aldınız mı? 

3. Toplu sözleşme düzenini bozan, çalışanları 
'büyük bir şekilde düşünmeye sevk eden, mezkûr ge
nelge karşısında sendikalara öneriniz var mıdır? 

BAŞKAN — Soru önergesi okunmuştur. 
Buyurun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanı. 
ÇAOŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; tüm kamu kuruluşlarına hita
ben yazılıp gazetelerde de yayınlanmış olan bir ge
nelgeden bahsederek, bu genelgenin sendika hürri
yetlerini zedeleyici toplu iş sözleşmesi düzenine mü
dahale niteliğinde olduğu iddia edilerek, İstanbul Mil
letvekili arkadaşımız Sayın Bilâl Şişman tarafından 
şahsıma soru önergesi yöneltilmiştir; cevaplamak için 
huzurunuzdayım. 

Sayın 'milletvekilleri, Kamu Toplu İş Sözleşmesi 
Koordinasyon Kurulunun kurulmasına ilişkin tedbir 
1984 yılı geçiş programının amir hükmüdür ve bu 
kurul kurulmuştur. Yasaya aykırılık iddiası vardır; 
fakat benzeri çalışmalar daha evvelce de yapılmıştır. 
Bunu, Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay da bun
dan çok kısa bir süre önce bu kürsüden ifade etmiş
lerdir. O bakımdan detaya inmiyorum. Yasaya ay
kırılık iddiaları o tarihte gündeme gelmemiştir. Ay

rıca Bakanlar Kurulu herhangi bir kurul veya dü
zenleme yapabilir ve 'buna yetkisi de vardır. Dolayı
sıyla yasaya aykırılık iddiaları, yasal dayanakla bir
likte ileri sürülmelidir diye düşünüyorum. 

Sayın Şişman'ın iddiası, sendika hürriyetini zede
leyici toplu iş sözleşmesi düzenine müdahale olduğu 
şeklindedir. Bu görüşe de katılamadığımı ifade etme
liyim. Çünkü, çalışma hayatında devletin iki büyük 
fonksiyonu vardır; birincisi, tarafsız olarak işçi işve
ren ilişkilerinde düzenleyici olmak, ikincisi ise işve
ren olarak hem de en hüyük işveren olarak kamunun 
haklarını gözetmektir. Koordinasyon Kurulu işte bu 
fonksiyonu ifa etmekte, 'bilhassa çeşitli işyerleri ve 
işkollarında, kamu sektöründe işe ve verimliliğe uy
gun, özel sektörde oluşmuş ücretlerle denge kurma 
gayreti içindedir. Bu açıdan kurulun, çalışma barışını 
zedeleyici tesirler icra ettiği kanaatinde değilim. Ay
rıca, böyle bir genelge de mevcut değildir. Her top
lu sözleşme kendi şartları içerisinde sonuçlandırıl
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bildiğiniz gibi konfede
rasyon olarak Türk-lş*in de, Türkiye İşverenler Sen
dikasının da toplu iş sözleşmesi imzalama yetkileri 
yoktur; ama her iki konfederasyon da; yani hem işçi, 
hem işveren konfederasyonu da üye sendikalarına za
man zaman toplusözleşmelerde uyulacak prensipler 
konusunda direktifler vermektedirler. Eğer, Sayın 
Şişman'ın argümanını kabul edersek, bu dahi sendi
kal hürriyetleri zedeleyici olacaktır. Ben bu görüşe 
de katılamıyorum. 

O halde, Kamu Koordinasyon Kurulu da benzeri 
'bir fonksiyon ifa etmektedir. Türk-lş Konfederas
yonu üye sendikalarına toplu iş sözleşmelerine katıl
mama talimatını verdi birkaç gün önce ve ayrıca 
Yüksek Hakem Kurulundan çekildiklerini de duyur
dular. 

Sayın Şişman'ın mantığından gidersek, işçi hak
larının mü'dafiliğinden vazgeçtiklerini söylemek 1ar 
zım. Ama samimî olarak ifade edeyim; ben bu gö
rüşe de katılamam. Ayrıca, kamu toplu iş sözleşme
leri başkanı olan bakan arkadaşımla da görüştüm. 
Kendisini, «Gazetelerde yer alan mezkûr genelgenin 
imzalı, mühürlü bir doküman olarak yayınlanmış bir 
genelge olmadığını; böyle bir niyet de olmadığını; 
ancak bazı temel prensipler vaz edildiğini; fakat her 
şeyden önce işyerinin, işkolu özelliklerinin, işçi üc
retlerinin seviyesinin özel sektörde benzer işyerlerin
de oluşmuş ücret ödemelerinin dikkate alındığını; 
yüzde 25, yüzde 30 veya yüzde 40 olarak farklı şe-
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kilde telaffuz ed'iîen ücret zamlarının bu kriterlere 
göre ve kamu işyerlerinin görüşüyle belirlendiğini; 
1984 yılı içinde hiçbir kamu işyerinde sosyal yardım
lar dahil, yüzde 40'ın altında zam verilmediğini» ifa
de ettiler. Bunu da aynen aktarmak isterim. 

'Bu düşüncelerle yüce Meclise saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bilâl Şişman; sayın bakanın yapmış olduğu 

görüşme sizi tatmin etti mi? 
BİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Görüşeceğim efen

dim. 
BAŞKAN — 'Konuşacaksınız; buyurun efendim. 
IBİLÂL ŞİŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; günümüzde birçok 
devletin uygulamakta olduğu demokratik sistem, in
san haklarına saygılı, onu onurlandırıcı olduğu için
dir ki, birçok medenî milletler tarafından kabul edil
miş olup, uygulanmaktadır. 

Bugün, şurada bulunduğumuz Meclîsin bir hu
susiyeti de demokratik bir sistemle idare edilmiş ol
mamızdan kaynaklanmıştır. Demokrasilerde çeşitli 
baskı unsurları vardır; bunlardan bir tanesi de sen
dikalardır. 

Sayın Bakana yönelttiğim soruların içerisinde, 
sendikaların yapacakları toplu iş sözleşmelerinin işçi 
ve işveren tarafından müzakeresi masada yapılması 
lazımdır esası yer almaktadır. Devletimiz bugün, ik
tisadî devlet teşekküllerinin patronudur. Bir patron, 
önyargılı olarak, daha toplusözleşme masasına otur
madan; «1985 yılında yüzde 25, 1986 yılında ise yüz
de 25'teri fazla zam veremez ve hiçbir sosyal yardım 
da yapamazsınız» gibi bir genelge ile Kamu İktisadî 
Teşekkülleri işverenlerine baştan tazyik ederse - ma
saya oturmadan ihtilafa yönlendirirse - bu, toplu
sözleşme düzenine müdahaleden başka bir şey de
ğildir. 

Hürriyet rejimlerinde âşık olmak iyi bir şeydir 
ama bir toplusözleşme masasında her türlü konunun 
müzakeresini yapmak da şarttır. İşi başlangıçta ihti
lafa yönlendirmek, hele hele hükümet tarafından 
böyle bir yönlendirmeye gitmek, hiçbir surette tas
vip edilemez. 

Hükümet, Kamu İktisadî Teşekküllerine «Siz bir 
müessesesiniz, kâr yapmaya mecbursunuz» diyecek 
ve yönetimleri tarafından imal ettikleri her türlü ma
lı istediği fiyatla satabilme imkânını sağlayacak; ama, 
«O müessesede çalışan insanlara zam veremezsiniz» 
diyebilecek; böyle bir görüşe katılmak mümkün de
ğildir. 

Peki, toplu iş sözleşmesi masasına oturur oturmaz 
ihtilafa gidildiği takdirde ne olacak? Hakeme gidile
cek, ya da grev hakkı doğacak. Grev hakkı doğdu
ğu zaman da hükümet grevi erteleyecek ve sonra 
yüksek hakeme gidilecek. Yüksek Hakem Kurulunun 
verdiği kararı da, herkes kabul etmeye mecbur ola
cak, bu demokrasi değildir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Grev ertele
menin şartları var. 

BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Demokrasilerde, 
karşılıklı pazarlık ve karşılıklı görüşme yapılması 
lazımdır. Hele hele sayın bakandan çalışan ve çalış
tıranlar arasındaki sosyal barışın sağlanmasından so
rumlu bir bakan olarak, «Bu genelgenin yanlışlıklar
la basına yansıdığını» söylemesini beklerdim. Yoksa 
masaya oturur oturmaz ihtilafa yönlendirecek bir 
genelgeyi Sayın Bakanın, hele hele böyle bir kurul
da taraflar arasında uzlaşma sağlamakla görevli bir 
bakan olarak, «Ben sözlü soruda iddia edilen husus
ları tasvip etmiyorum» demesini hiç de doğru bul
madım. 

Şimdi, bir de... 

BAŞKAN — Sayın Bilâl Şişman, müddetiniz do
luyor, lütfen toparlayın efendim. 

BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Bağlamaya çalı
şacağım efendim. 

Biz, sendikaların şu veya bu şekilde toplusözleş
me yapma müzakerelerine müdahale edilmesine kar
şıyız. Sendikalar toplusözleşmeleri masalarında mü
zakere ede ede, çekişe çekişe, pazarlık vererek ne
ticeye varabilirler; ama önyargı ile, «Bundan fazla 
vermeyeceksin» gibi bir görüşe bu kürsüden katıl
maya imkân yok ve bundan böyle de sayın hükü
met mensuplarının sendikaların müzakerelerine mü
dahale edecek niteliklerdeki genelgelerden, beyan
lardan kaçınmasını tavsiye ederim. Onlar müzakere 
ederler, anlaşamazlar, grev hakları doğar, ertelenir 
veya bir yerde uzlaşma yapılır; ama önyargıyla «Bun
dan fazla verilmeyecek» gibi bir görüşe katılmak 
mümkün değildir. 

Kaldı ki, Koordinasyon Kurulu diye bir kurul 
da yasalara uygun değildir; ama Kamu İktisadî Te
şebbüsleri işveren sendikası olarak karşımıza gelse
lerdi ona bir diyeceğimiz olamazdı, fakat bu şekilde 
gelmiş olmalarını yadırgıyor ve gene de iddia ediyo
ruz, toplu iş sözleşmesine müdahale, sendikaların ça
lışmalarım engelleyici niteliktedir. 
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Demokrasiye saygılı olmak düşüncesiyle bu söz
lü soruyu getirdim. Yüce Meclisi bu düşünceyle, bu 
duyguyla hürmetle selamlıyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilâl Şiş
man. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğe göre bir açıklama yapma hakkım var efen
dim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre 

söz veriyorum efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; zabıtlara geçmesi için 
açıklama yapmak zorundayım. 

Sayın Bilâl Şişman cevabı konuşmasında (tabiî 
önceden hazırladığı cevabî konuşmasında) herhalde 
bir noktayı sehven söylediler diye kabul ediyordum, 
ama iki defa tekrar edince bunun sehven olmadığı
nı anladım. «Toplusözleşmede anlaşamayınca greve 
gidilecek ve hükümet grevi erteleyecek» dedi. Yerim
den müdahale ettim : «Grevin ne şartlarda, nasıl er
teleneceği kanunda yazılmıştır.» 

Aksi halde bu cümle zabıtlara böyle geçerse, hü
kümet her grevi erteleyecek manası çıkar. Böyle bir 
olay yoktur, Sayın Şişman da bunu gayet iyi bilirler. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Sayın Bilâl Şişman'ın sorusu cevaplan

dırılmıştır. 
21. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 

de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Sinop Milletvekili 
Hilmi Biçer'in, Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapıl
ması projesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Hilmi Biçer buradalar mı efendim? Burada. 
Sözlü soruyu cevaplandıracak sayın bakan bura

dalar mı efendim? Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
22. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci

ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, narenciye üreticisine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

İçel Milletvekili Edip özgenç izinli olduğu için 
soru ertelenmiştir. 

23. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir İlinde bazı Devlet 
memurlarının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Davut Abacıgil buradalar mı efendim? Bu
radalar. 

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil ya
pıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar buradalar mı efendim? 
Yoklar. 

Cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada değiller. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
25. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-

ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Bursa Milletvekili 
Mehmet Kemal Gökçora'nın, zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Mehmet Kemal Gökçora'nın görevli olma
ları nedeniyle bu soru da ertelenmiş oluyor efendim. 

26. — Konya Milletvekili Salim . Erel'in, Konya 
Ereğlisi Emniyet Amiri ile bazı polis memurlarının 
vatandaşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin sözlü 
sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in ceva
bı (6/335) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Konya Milletvekili, 
Salim Erel'in, Konya Ereğlisi Emniyet Amiri ile ba
zı polis memurlarının vatandaşlara işkence yaptığı 
iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi var. 

Sayın Salim Erel buradalar mı efendim? Burada. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 



|T. B. M. Mi B: 86 16 , 4 . 1985 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından söz

lü olarak yanıtlanmasını saygı ile arz ederim. 
Salim Erel 

Konya Milletvekili 

Ereğli (Konya) ilçesinde 27 Mayıs 1984 Pazar ge
cesi saat 21.00-24.00 arasında İlçe Emniyet Amiri 
ile birlikte dört polis memurunun aşırı alkollü ola
rak bazı lokal, lokanta, kahvehane ile bir düğün sa
lonuna baskınlar düzenleyerek 100 den fazla vatan
daşı döverek, küfrederek, işkence yaparak anayasal 
suç işledikleri iddia edilmiştir. 

1. Bu olayla ilgili olarak kaç mağdur vatandaş 
Ereğli Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunmuş
tur? 

2. Bu vatandaşlardan hastane tedavisi gören, ra
por alan Cumhuriyet Savcılığına gelemeyecek durum
da bitkin olduğu için ifadeleri savcı yardımcısı tara
fından hastanede alınan, okur - yazar olmasına rağ
men imza atamayacak şekilde eli de şiştiği için ifade 
tutanağına parmak bastırılan mağdur var mıdır? 

3. Olayın müsebbipleri alkol muayenesine tabi 
tutulmuşlar mıdır? Konu ile ilgili olarak ne gibi bir 
yasal işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sözlü sorunun okunması bitmiştir. 
Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in şahsıma yö
nelttiği ve sözlü olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorularına cevap arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Sayın Erel, Konya İli Ereğli ilçesinde 27 Mayıs 
1984 tarihinde saat 21.00 ila 24.00 arasında emniyet 
amiriyle 4 polis memuru tarafından lokal, lokanta 
ve kahvehane gibi umuma açık yerlerin kapatılması 
sırasında zuhur eden olayla ilgili olarak yapılan ka
nunî işlemler konusunda bilgi istemektedir. 

Esasen sayın soru sahibinin aynı olayla ilgili ola
rak sorduğu sözlü soruya, o tarihteki İçişleri Bakanı 
Sayın Ali Tanrıyar tarafından Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 17 Ekim 1984 tarihli 13 üncü Birleşi
minde cevap verilmiş ve sanık zabıta amir ve memur
ları hakkında ve görevlerinin idari niteliği dolayısıy
la, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun hü
kümlerine göre gerekli işlemlere tevessül olunduğu 
ifade edilmişti. Aynı soru tekrardan yüce Meclisin 
huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Tarafımdan suç yeri olan Konya Ereğli Cumhu
riyet Savcılığından olay ve tahkikat safahatı hakkın
da yeniden bilgi istenilmiş ve olayın 27.5.1984 günü 
saat 23.00 ila 24.00 sıralarında emniyet mensupları
nın bu saatlerde kapalı olması gereken içkiü lokan
ta, lokal, kulüp, kahvehane gibi umuma açık yerleri 
kontrol etmeleri sırasında meydana geldiği, olayla il
gili olarak 11 mağdurun Konya Ereğli Cumhuriyet 
Savcılığına, 2 mağdurun ise, Konya Cumhuriyet Sav
cılığına müracaat ederek, görevli emniyet mensupları 
hakkında şikâyette bulundukları, mağdurlardan Meh
met Durmuş'un 30.5.1984 tarihinde Ereğli Devlet 
Hastanesinde, görevli Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
tarafından ifadesinin alındığı ve bu ifadeyi de adı 
geçen mağdurun bizzat imzaladığı. 

Ancak, bu mağdurun 28.5.1984 tarihli şikâyet di
lekçesinde parmak izi bulunduğu, diğer mağdurların 
ifadelerinin ise görevli Cumhuriyet Savcı Yardımcı
ları tarafından dairede alındığı, olayın müsebbipleri 
olarak gösterilen sanık emniyet mensuplarının olay 
sırasında alkollü olduklarına dair herhangi bir rapo
run tahkikat evrakı arasında bulunmadığı, esasen adı 
geçen emniyet mensuplarının alkollü olduklarına iliş
kin iddianın, sadece müştekilerin şikâyet dilekçelerin
de ileri sürüldüğü, buna karşılık müştekilerin ifadele
rinde bu konuya temas edilmediği, olayın polisin ida
rî görevi sırasında meydana geldiği dikkate alınarak, 
hazırlık tahkikatı evrakının Memurin Muhakematı 
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre gereğinin tak
dir ve ifası için, Konya Ereğli Kaymakamlığına 
7.6.1984 tarihinde tevdi olunduğu ve tahkikatın ha
len sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Salim Erel, sayın bakanın vermiş olduğu 
izahat sizi tatmin etti mi efendim? 

SALİM EREL (Konya) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bundan aşağı yukarı 40 gün sonra, bir 
yıla ulaşacak bir süre önce, 1984 yılının 27 Mayıs 
gecesi Konya Ereğli'sinde, maalesef emniyet kuvvet
lerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi müşkül mevkide bı
rakacak, vatandaşı endişe duyacağı bir havaya bürün-
dürecek şekilde bazı emniyet mensuplarınca Ereğli' 
de bir olay meydana getirilmiştir. 
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Bu gerçektir, vakıadır. Emniyet amiriyle üç dört 
tane polis aşırı içkili olarak, keyfî bir şekilde bazı 
yasal dinlenme yerlerine baskın verir, şekilde içeri gi
rerek lOO'den fazla vatandaşı dövmüşlerdir ve bu 
vatandaşlar aynı gün sayın İçişleri Bakanına, saym 
müsteşarına, Emniyet Genel Müdürüne ve Konya Va
lisine telgrafla, telefonla müracaat etmişlerdir ve ay
nı zamanda Ereğli Cumhuriyet Savcısına da müra
caat ederek müsebbiplerin alkol muayenesine tabi tu
tulmaları talep edilmiştir. Fakat bu telefon ve telgraf
la müracaatlara, bilahara savcıya yapılan müracaata 
rağmen maalesef yasal işlem yapılmamıştır. 

Şahsen olayın olduğu günlerde prosedür sırasına 
, göre Konya Valisiyle, Emniyet Genel Müdürüyle ve 
müsteşarla görüştüm. Hızlı çalışıldığı bir dönemde 
bulunduğumuz bu iktidar zamanında, olayın meyda
na gelmesinden 1 seneye yakın bir süre geçmesine 
rağmen maalesef herhangi bir yasal işleme tevessül 
edilmemiştir. 

Bu olayı ben 13 haziran günü gündem dışı konuş
mayla, 17 ekim günü sözlü soru şeklinde ve ayrıca 
aralık ayında bütçe görüşmeleri sırasında şu yüce 
kürsüden dile getirdim ve 17.10.1984 günü Saym İç
işleri Bakanı, «Sayın milletvekilleri, ertesi günü saba
hı bazı vatandaşlarımız, yani olayın ertesi günü bazı 
vatandaşlarımız, İlçe Cumhuriyet Savcılığına müra
caat ederek görevliler hakkında tahkikat açılmasını 
talep etmişlerdir. Cumhuriyet Savcılığınca olayın ma
hallin mülkî amirine intikal ettirilmesi üzerine Me
murin Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre gerek
li tahkikatı yapmak üzere emniyet müdürü rütbesin
de bir görevli muhakkik olarak ilçeye gönderilmiş
tir. Öne sürülen iddiaları yerinde tetkik ve tahkik ci
hetine gidilmiştir. Halen soruşturma devam etmekte
dir» demişlerdir. 

Soruşturmanın halen devam ettiğini Sayın Adalet 
Bakanımız da şimdi aynen ifade etmişlerdir. Ne de
ğişik bir tahkikatmış ki, aşağı yukarı bir yıllık bir sü
re geçmesine rağmen bir olayın tahkikatı bitirilemi
yor. Bu olay gerçektir, Sayın Bakanımız da bunu 
söylemişlerdir. 28 mayıs günü parmağı bastırılan 
mağdur lise mezunudur, eli şiştiği için imzasını ata
mamıştır, İçlerinde rapor alanlar vardır ve olay bu 
durumdadır. Anayasal bir suç işlendiği iddiasında
yım. 
. Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Salim Erel. 
27. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 

yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 
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BAŞKAN — 27 nci suale geçiyorum. 
27 nci sual de yine Sayın Salim Erel'e aittir; fa

kat İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkra
sına göre, bir birleşimde bir üye 2 tane sözlü sorusu 
görüşülemeyeceğinden bu soruyu da geçiyoruz efen
dim. 

28, — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bulgaristan'daki Türklere yapılan bas
kılara karsı hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Ha
lefoğlu'nun cevabı (6/337) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgaristan'daki 
Türklere yapılan baskılara karşı hükümetin alacağı 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Sökmenoğlu buradalar mı? Bi"adalar. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bulgar Meclis Başkanı Todorov'un soydaşlarımız 

hakkındaki düşüncelerini ilan etmesi karşısında aşa
ğıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut Özal tara
fından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda de
laletinizi saygı ile rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Soydaşlarımıza Bulgaristan'da yapılan baskıyı 
alenen dünya kamuoyuna ilan etmiş bulunan Bulgar 
Meclis Başkanının tavrı karşısında ne gibi bir önlem 
alınmıştır? 

2. Cumhuriyet Hükümetimizin, Bulgaristan'da 
eziyet edilen soydaşlarımızın göçlerine izin verilme
yerek, hatta Anavatana göç arzusu izhar edenleri de 
sürgüne göndereceklerini açıklaması karşısında, son 
tutumu nedir? 

3. «Camilerin, dinî inançların sosyalizme karşı 
kullanıldığında layık olduğu tedbir alınacaktır» diyen 
zihniyete karşı düşünülen tedbir nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Bulgaristan' 
daıki soydaşlarımızla ilgili olarak Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökmenoğlu'nun sormuş olduğu 3 soru
yu topluca cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Bulgaristan Millet Meclisi Başkanı ve Politbüro 
üyesi Stanko Todorov geçtiğimiz Mart ayı başlarında 
Sliven Kasabasında bir konuşma yaparak Bulgaris-
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tan'daki Türklerin Türkiye'ye göç etmelerine izin ver
mek niyetinde olmadıklarını açıklamıştır. Bay Todo-
rov bu konuşmasında, insanı hayrete düşüren tehdit* 
lerde 'bulunmaktan da geri tkalmamıştıır. 

Bulgar Meclis Başkanı, Türkiye'ye göç etmek is
teyecek Türlklerin derhal 3 - 4 saat içinde Bulgaris
tan'ın üora yerlerine gönderileceklerini belktmiştir. 
Todorov'un bu konuşması tarafımızdan öğrenildiğin
de, Devlet Bakanı ve Dışişleri Balkan Vekili Sayın Me
sut Yılmaz tarafından gerektiği şekilde 3 nisan günü 
cevaplandırılmıştır. Hatırlanacağı üzere Sayın Mesut 
Yılmaz'ın bu açıklaması basın ve yayın organlarında 
geniş şekilde yer almış olduğu cihetle, muhtevası üze
rinde 'burada ayrıca durmayacağım. Ancak, Politbü-
ro üyesi Todorov'a hak ettiği cevabın verilmiş oldu
ğunu belirtmek isterim. 

Yüce Meclisin de malumu olduğu üzere Bulgaris
tan'daki Türk azınlığının maruz kaldığı baskı ve şid
det hareketlerinin durdurularaik, meseleye bir çözüm 
yolu bulunması için hükümetimiz, Bulgaristan ile dış
işleri bakanları düzeyinde derhal görüşmelere başla
nılması önerisinde bulunmuştur. Bu görüşmelerde ge
niş kapsamlı bir ıgöç anlaşması yapmak meselesi de 
dahil olmak üzere, her sorunu ele almaya hazır ol
duğumuz bildirilmiş, 'bugüne kadar Bulgaristan'a ta
rafımızdan 3 nota verilerek görüşlerimiz izah edil
miştir. Ancak maalesef Bulgaristan Hükümeti bu ko
nuda görüşmelere yanaşmamakta ısrar etmektedir. 

Bulgar yetkilileri başlangıçta reddettikleri kim 
değiştirme kampanyasının mevcudiyetini nihayet kabul 
etmişler, ancak bunun gönüllü olarak yapıldığım ile
ri sürmeye başlamışlardır. Tabiatıyla bu söylediklerine 
kendileri bile inanmamaktadırlar. 

Hükümetimiz, bütün dünyanın bu konudaki ger
çekleri görmesi ve Bulgaristan'daki Türk azınlığın halk
larına saygı gösterilmesini sağlamak için, ikili düzey
de ve uluslararası forumlarda geniş faaliyet göster
mektedir. Dünya kamuoyu da her geçen gün Bulga
ristan'da cereyan eden olayların gerçek mahiyetini 
daha iyi anlamaktadır, 

İnsanî ve hukukî mülahazalardan hareketle, Bul
garistan'daki Türk azınlığın haklarının savunulması, 
bu halkların çiğnenmemesi ve 'bir göç anlaşması ya
pılması için hükümetimizin her ıtürlü çabayı sarf et
meye devam edecektir. 

Saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan, 
Sayın Sökmenoğlu, sayın bakanın vermiş olduğu 

cevap sizi tatmin etti mi efendim?. 
Buyurun efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurlarınızda so
ruma cevap veren sayın balkana teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bulgar 'yönetiminin 2 milyo
nun üzerindeki soydaşımıza uyguladığı ve maalesef bü
tün şiddetiyle devam etmekte olan ve ortaçağ karan
lıklarımda dahi hiçbir millete reva görülmeyen soykı
rımımı dünya protesto etmektedir. Bu protestolar kar
şısında istifini bozmayan Bulgaristan'a Türk Milleti
nin sabrının taşmakta olduğunu hatırlatmakta yarar 
vardır kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız veçhile bu va
him soykırımı Bulgar yöneticileri tarafından yıllardan 
beri sinsi sinsi başlatılmış ve birkaç aydan beri de 
toplu ıkatliama dönüşmüştür. Şiddet hareketi gittikçe 
artırılıp, toplu sürgünler de Bulgar Meclis Başkam 
tarafından açıklanmış, Bulgar zulmü resmî ağızlarca 
tescil edilmiştir. 

Şimdi huzurlarınızda Bulgar yönetimine soruyo
rum : Bu soydaşlarımızın suçları nedir? 1944 yılın
dan beri en ağır işlerde bir ırgat gibi boğaz tokluğu
na çalışıp Bulgaristan'ı imar ettiler diye mi, yeraltın
dan çıkardıkları cevherlerle Bulgaristan'ı dövize boğ
dular diye mi, yoksa Türk ve İslam oldukları içdn mi 
bu işkence reva görülüyor? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyet hü
kümetimizin bu konuda daha hassas davranacağı inan
cı ile hepinizi saygıyla selamlıyor ve teşekkür ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Sayın milletvekilleri, bu şekilde sözlü sorular da 

nühayeüenımiş bulunmaktadır,; 
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yi . — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

L — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/16, 1/17) 
(S. Sayısı : 276) (1) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Kanun Tasan ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

Bu kısmın 1 inci sırasındaki 276 sıra sayılı ve 7129 
Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın komisyon ve sayın hükümet yerlerini aldı
lar. 

Kanunun tümü üzerindeki görüşmelere geçmeden 
evvel, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu 
raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum : Raporun okunmasını kabul edenler... 
Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Bu kanun hükmünde, kararname üzerinde gruplar 
adına söz isteyenlerin isimlerini okuyorum : Sayın 
Fenni Islimyeli, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına, Sayın Ayhan Fırat, Halkçı Parti Grubu adına; 
Sayın İlhan Aşkın, Anavatan Partisi Grubu adına. 

Şahısları adına ise, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar 
ve Sayın Barış Can sırasıyla söz istemiş bulunmakta
dırlar. 

Tümü hakkında görüşmek üzere Sayın Fenni ts
limyeli, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA FENNİ 1SLİMYELÎ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan; değerli milletvekilleri; 
konuşmama başlamadan önce gerek şahsım, gerekse 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Meclis Grubunun say
gılarım yüce heyete sunmak istiyorum. 

Bankalar hakkındaki 70 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde grubumuzun görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. 

1958 yılında yürürlüğe giren 7129 sayılı Bankalar 
Kanunu; tasarrufları korumak, kredilerin ekonomi-

(1) 276 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

nin gereklerine göre kullanılmasını sağlamak, banka
ların kuruluşunu, yönetimini, mevduat kabulünü, ça
lışma esaslarını, devir, birleşme ve tasfiye hallerini 
yeniden düzenlemek amacıyla çeşitli zamanlarda de
ğişikliklere uğramıştır. Ancak, son senelerde ülke eko
nomisinin içinde bulunduğu yüksek konjonktür, bu 
sektörde yeni düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale 
getirmiştir. 28.6.1983 tarihinde yürürlüğe giren 70 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname böyle bir zaru
retin sonucudur. 

70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin temel 
amaçları şöylece özetlenebilir : 

1. Tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, do
layısıyla mevduatı ve tasarrufu teşvik etmek. 

2. Bankaların öz varlıklarının güçlendirilmesini 
sağlamak, böylece bankaların güvenilirliğini artırmak. 

3. Bankaların mülkiyetini, yani mal sahipliğini 
yaygın hale getirmek. 

4. Holdingleşme ve banka sahipliği arasındaki 
ilişkiler sonucu, bankaların belirli sermaye grupları
nın eline geçmesini ve kredilerin belirli kişilere kay
masını önlemek. 

5. Devletin denetimini artırmak ve daha etkin bir 
hale getirmek. 

6. Bankaların kredi kaynaklarını ülkenin ihtiyaç
larına göre tahsis ve tevzi etmek. 

Bilindiği gibi bankalar, halkın tasarruflarını eko
nomiye aktaran kuruluşlardır." 1985 başı itibariyle 
bankacılık sistemine giren tasarruf hacmi, 5,3 trilyo
na baliğ olmuştur. Şu halde, bu kanunun önemi, aşağı 
yukarı bir bütçe rakamına yakın bir tasarruf hacminin 
Türkiye'de uygulanmasına vesile olan bankacılık sis
temi mevzuatını yeniden düzenlemekle ilgili bulun
maktadır. 

Bu sistemde 10 yıldır beliren sorunlar, özellikle 24 
Ocak 1980 istikrar tedbirleriyle su yüzüne çıkmış bu
lunmaktadır. 1980 yılından sonra, banka maliyetlerini 
artıran yüksek faiz uygulaması, işletmelerdeki finans
man krizleri, holding bankacılığından doğan problem
ler, bankaların bünyelerinden kaynaklanan yapısal bo
zukluklar, bankerlerin iflasına ve tasfiyesine yol açan 
olaylar bankacılık sisteminde mevcut sorunları büyük 
ölçüde artırmış ve aktüel konular haline getirmiştir. 

Bankacılık sisteminde ortaya çıkan sorunları şöyle
ce özetlemek mümkündür : Bankaların öz kaynakları 
dediğimiz ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatlarıyla, ya
bancı kaynak dediğimiz mevduatlar arasında denge-
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sizlikler vuku bulmuştur ve bu sebeple de bankalar 
zaman zaman ödeme zorluklarıyla karşı karşıya kal
mışlardır. Likiditeleri azalmıştır ve yine bu sebeple 
bankaların sermayelerinin artırılması zorunlu hale gel
miş ve açıdan kredilerin geri dönüşü, enflasyon, eko
nomik durgunluk ve yüksek faiz sebebiyle fevkalade 
yavaşlamıştır. Yüksek faiz politikası sonucu güvenli, 
emin, risksiz kredi prensibi yerine, bankalar daha zi
yade kâr unsurunu da dikkate alarak plasman tevzii
ne tevessül etmişlerdir. 

Banka kredileri ya yüksek kâr sağlayan spekülatif 
alanlara kaymış ya da büyük ölçüde bir kısım müş
teriler üzerinde donmuş bulunmaktadır. Çok banka 
ve çok şubeye dayalı köşebaşı bankacılık sisteminde 
pahalı hizmet, yüksek maliyet ve irrasyonel işletme
cilik hâkim unsur haline gelmiştir. Nitekim, ülkemiz
deki bankaların sayısı tasfiye halindeki 3 banka hariç 
44'ü bulmuştur. Bunların şube sayıları ise, 6 305'e 
yükselmiştir. Son senelere kadar şube açılması ve ye
niden banka kurulması hususunda fevkalade titiz dav-
ranılır iken, bu defa yeniden 2 banka kuruluşuna mü
saade edildiğini görmekteyiz. 

Bankaların, gerek kendi aralarında, gerekse ban
kerler karşısında uyguladıkları ve genellikle televiz
yona ve gazete reklamlarına dayalı rekabet, bankala
rın maliyetini büyük ölçüde artırmış bulunmaktadır. 
Bankaların rasyonel çalışması bir türlü sağlanama
mıştır. 

Bankacılıkla, ticaret ve sanayi holdingleri iç içe 
girmiştir. Tüccarlar, sanayiciler, müteahhitler bankacı 
ve bankacılarda sanayici ve tüccar olunca halktan top
lanan fonlar sanayici ve ticaret erbabının kendi şir
ketlerine bir ölçü içinde kaymıştır. Bu yol, bankacılık 
sisteminde rizikonun artmasına sebep teşkil etmiştir. 
tşler kötü gidince sarsılanlar bankalar olmuştur. Ya
kın tarihte 3 bankanın tasfiyesi veya birleşmesine yol 
açan sebeplerin altında bir holding bankacılığı esprisi 
yatmaktadır. 

Bankalar, riski azaltan, yaygınlık prensibine, yani 
çok müşteri prjensibine itibar etmek yerine, az sayı
da büyük firmalara itibar eder hale gelmişlerdir. Böy
lece birçok firma üzerinde çift rakamlı milyarlık kre
diler donmuş bulunmaktadır. 

Devlet bankalarının risk doğuran bu tatbikatının 
örneklerine KÎT Komisyonunda çalışan arkadaşları
mız zannediyorum geniş mikyasta muttali olmuş bu
lunmaktadırlar. Bu raporların Genel Kurulda görüşül
mesi .sırasında, muhterem heyet de şüphesiz bunların 
örneklerine muttali olacaktır. 
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Bir kısım bankaların yönetimi, meslekten olmayan 
ve bankacılık formasyonu bulunmayan tecrübesiz ki
şilerin eline geçmiştir. Bu kişiler bankaları menfaat 
dağıtan kuruluşlar haline maalesef getirmişlerdir. 

Bankaların istihbarat teşkilatları, firmaları ve pi
yasayı takip ve tahlil edecek bir seviyeye bir türlü 
ulaştırılamamıştır, işte 70 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname, genel olarak yukarıda arz ettiğim banka
ların bünyesinden ve aynı zamanda ekonomik politi
ka uygulamasından doğan birtakım aksaklıkları önle
mek maksadını «istihdaf etmektedir. Ancak bu kanun 
hükmündeki kararname çeşitli sebeplerle amacına 
ulaşamamış bulunmaktadır. 

Sebeplerin birincisi şudur : Hükümetin uygula
dığı ekonomik politika içinde, para ve kredi politikası 
bu ekonomik politikanın en zayıf tarafını teşkil et
mektedir. Para ve kredi politikasındaki aksaklıklar 
bankaları da etkilemeye başlamıştır. 

İkinci sebep; 70 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name üzerindeki Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile 
Plan ve Bütçe Komisyonunda hükümetin telkiniyle 
yapılan değişiklikler, bu tasarıyı bir ölçü içinde ama
cından uzaklaştırmış bulunmaktadır. 

Üçüncü sebep; bizatihi 70 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamede, sistemle çalışan ' birtakım hü
kümlerin yer almış bulunmasıdır. Bu noktalardaki 
görüşlerimizi sırasıyla açıklamak istiyorum. 

Gerçekten bugün uygulanan ekonomik politika
nın en zayıf tarafı para ve kredi politikasıdır. Para 
piyasasında bir sıkıntı, Ibir bunalım vardır. Hükü
metçe uygulanan politika sonucu, enflasyon kemik
leşmiş ve kronik bir hal almıştır. Bu sebeple uygu
lanan yüksek faiz politikası, kredilerin yatırımlara 
kaymasını büyük ölçüde engellemiş ve ekonomik 
faaliyeti yavaşlaftımıştır. Bir ülkede genel olarak eko
nomi iyi gitaiyorisa, bir başka deyişle; piyasada 
konjonktürel bunalım varsa, yalnızca bankaları de
netlemek, bankaları disiplin altına almak yeterli de
ğildir. Şu halde, ekonomiyi disiplin altına almak la
zımdır. Aksi takdirde bankalar, para ve kredi poli
tikasındaki zafiyetin tesirinde kalmaya devam ede
ceklerdir. " Türk bankacılık sistemi de, ekonomideki 
aksaklıkların sancılarım çökmektedir. Nitekim bugün 
bankalar, ortalama yüzde 30 ve yüzde 40 mevduat 
faiziyle topladıkları paraları yüzde 70, yüzde 80 fa
izle piyasaya verir bale gelmişlerdir. 

Bankaların para maliyetleri fevkalade yükselmiş
tir. Batının hiçbir ülkesinde mevduat faiziyle kredi 
faizi arasında bu derece önemli bir fark bulunma-. 

İ54 — 



[T. B. M. Mi B : 86 

maktadır. Türk ekonomisi ve piyasası, bu kadar 
yüksek orandaki bir faiz nispetini kaldıracak bir ya
pıda değildir. Bu sebepledir ki, yüksek faiz, süratle 
yükselen. dolar kuru ile birlikte ımaliyet enflasyonu
nu körükleyen en önemli etken olmuştur. Hükümet
çe, 1985 yılında enflasyon oranının yüzde 25'e indi
rileceği taahhüt edilmesine rağmen, bu yılın ilk 3 
ayı enflasyon oranı, İstanbul Ticaret Odası tüketici 
fiyat endekslerine göre yüzde 15,2'ye yükselmiş bu
lunmaktadır. Şu halde, enflasyon yüksek seviyede 
devam ettiği sürece, bankaların kredi faiz oranla
rı da seviyesini muhafaza edecek ve bu politika bir 
fasit daire halinde bankacılık sistemi üzerindeki men
fi tesirlerini icraya devam edecektir. 

Genel ekonomik politikasından kaynaklanan ikin
ci önemli nokta şudur: Bankaların plasmanları, liki
ditesini, yani seyyaliyetini kaybetmiş bulunmaktadır. 
Açılan kredilerin önemli bir kısmı geri dönmemek
tedir. Piyasadaki durgunluk sebebiyle başta esnaf 
ve sanatkârlar büyük bir sıkıntı içindedir. Esnafın 
siftah yapmadığı günler olmaktadır. 

Bu durumda .bankalar, senet yenilemek ve kredi 
vadelerini uzatmak suretiyle hesaben, dikkat ediniz 
naibten değil, hesaben tahsilat yapabilmektedirler. 
Bir kısan krediler ise, tamamen donmuştur. Nitekim, 
bilançoları açıklanan 14 banka üzerindeki donuk 
kredilerin 'toplamı 200 milyarı aşmışlar. Bu rakam, 
sadece muhasebeleşen miktarı göstermekte olup, ka
mufle edilen donmuş kredilerin bu miktarın çok üs
tünde olduğu anlaşılmaktadır. 

Merkez Bankası kaynaklarına göre, 1984 yılında 
protesto edilen senetler, 2 036 760 adetle 401 milyar 
lirayı bulmuştur. Ekonomi politikası böyle devam 
ettiği sürece, Bankalar Kanununu nasıl değiştirirse
niz değiştİrM, sistem aksamaya, bankaların riskleri 
artmaya devam edecektir. 

Genel ekonomik politikadan kaynaklanan üçüncü 
Önemli husus, 70 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameye ve Merkez Bankası Kanununa rağmen kre
dilerin prodüktif alanlara kaydırılamamış olmasıdır. 
Nitekim, ihtisas bankaları ile yatırım bankalarının 
kaynak sıkıntısı çektikleri bilinen bir gerçektir. 

örneğin, toplam banka kredileri 1984 yılında yüz
de 24,4 oranında artarken tarım kredilerindeki ar
tış, Devlet İstatistik Enstitüsü neşriyatına göre yüz
de 16,4*te kalmıştır. Bu duruma göre, 'kredi kanalla
rını© ülke ihtiyacına uygun bir şekilde tahsis ve tev
zi edildiğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu bir 
uygulamadır, bir kanun meselesi de şüphesiz değil
dir. 
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Bir diğer dikkate şayan nokta, tasarruflar gittik
çe kamu kesimine doğru kaymaktadüY Türkiye'de 
toplanan tasarruf mevduatı 1985 yılı başında 5,3 
trilyona yükselmiş iken, açılan (krediler 3,4 trilyon
da kalmıştır. Şu halde bunların bir kısmı kanunî kar
şılık ise, bir kısmı kamu kesimine (devlet tahvilleri, 
devlet hazine bonosu, gelir ortaklığı senetleri vası
tasıyla) kaymış bulunmaktadır, özellikle, özel sek
törü ekonomi politikasında ağırlık ifade eden bir 
husus olarak kabul eden iktidar partisinin bu nok
tadaki uygulaması dikkate şayan bir manzara arz et
mektedir. 

70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname üzerin
de hükümetin telkiniyle komisyonlarda yapılan de
ğişikliklerin, kanun tasarısını amacından uzaklaştır
dığını ifade etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın îsl'ünyeli 5 dakikanız kaldı 
efendim, 

FENNÎ ISLÎMYELÎ (Devamla) — Nitekim, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan çok önemli 
bir değişiklikle, banka mülkiyetinin yaygınlaştırıl
masına ve hissedarların haiz bulunması gereken özel
liklerine ait hüküm tasarıdan çıkarılmıştır. 

70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede (ki 
5 inci maddede yer almıştır) özel bankaların mülki
yet yapısının değiştirilmesi ve en az yüzde 75*inin 
gerçek kişilere veya şahıs şirketlerine ait olması bir 
anonim şirketin banka sermayesindeki payının yüz
de 10'u aşmaması öngörülüyordu. 

Böylece kanun bankalarla holdingler arasındaki 
ilişkiye bir sınır getirmek, halkın tasarruflarını 
ekonomiye aktarma fonksiyonunu üslenerek bir ne
vi kamu hizmeti gören ibankalarm yönetiminde, oto 
kontrolü sağlamak amacını güdüyordu. Maalesef 
bu hüküm Bütçe Komisyonunda değiştirilmiştir v» 
bundan sonraki tarihlerde temenni ederiz ki, gene 
bir holding bankacılık sisteminin içice girmesiyle ya
şanan bir İstanbul Bankası, bir Hisarbank, bir Odi-
bank macerası tekrar yaşanmamış olsun. 

Amerika Birleşik Devletlerinde'dahi, 1929 iktisa
dî buhranından sonra, holdinglerle bankalar arasın
daki ilişkilerin sınırlanmasına lüzum görüldüğü dik
kate alınırsa, yeni bankaların kurutmasına müsaade 
edildiği bir sırada, bankaların mülkiyet yapısı Üze
rinde hassasiyetle durulması lüzumu ortaya çıkar. 

Diğer taraftan, Ibu kanun tasarısı ile yine Bütçe 
Komisyonunda yapılan değişikliklerle bakanlara ve
rilen birtakım görevler, siyasî sorumluluğu olmayan 
müsteşarlık seviyesine indirgenmiş bulunmaktadır. Bu 
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uygulamayı fevkalade sakıncalı hareket tarzı olarak 
vasıflandırmak istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce 70 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin, sistemle çelişen 
hükümlerini arz ötmeye çalıştım. 70 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, bankalar üzerinde devletin 
denetimini hâkini kılmak maksadıyla, banka yöneti
mine devletin müdahalesini öngören, kanuna uyma
yan muameleleri ağır cezalarla önlemeye çalışan ve 
hatta yöneticiler hakkında şahsî iflasa kadar giden 
çeşitli müeyyideler getirmiştir. Halkın tasarrufunu 
toplayarak piyasaya plase eden bankaların disiplin 
altına alınmaları, günün şartlarına uygun olmakla bir
likte, devlet müdahaleciliğinde ağırılığa kaçıldığı ve ay
nı zamanda keyfiliğe kaçıldığı intibaını grup olarak 
taşımaktayız. Bu kanun tasarısında öngörülen ce
zalarla, suçlar amasında illiyet rabıtası bulunmadığı 
gibi, cezanın suça uygunluğu prensibi de ihlal edil
miş bulunmaktadır. 

Bankacılık sektöründe çalışanlar, diğer sektörlere 
ioranla, özellikle prim kalbulü sebebiyle aynı mahiyet
te fonksiyon ifa eden sigorta sektörüne ve halkın ta
sarrufunu toplayan finans şirketlerine göre (Ki, bi
raz sonra arz edeceğim) çok ağır ve yabancı mev
zuatta görülmemiş müeyyidelerle karşı karşıya bı
rakılmışlardır. Korkarız ki, bankalar ve bankacılar 
bu şartlar dairesinde inisiyatif kullanan, ekonomik 
icaplara göre hareket eden dinamik kuruluşlar ye
rine, statik ibir hüviyet alacaklardır. Bu durum kar
şısında bankacılık sektörünün ciddî ve vasıflı yöneti
ciler yerine avantüriyelerin eline geçeceğinden cid
dî surette endişe duymaktayız. 

70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin sis
temle çatışan diğer bir hükmü ise, bankalar dışında
ki malî kuruluşların bu kanun hükümleri dışına çı
karılmış bulunmasıdır. Tasarı, finanse kuruluşlarına 
ilişkin esas ve usullerin Bakanlar Kurulunca düzen
leneceği hükmünü getirmiştir.; Bankalar Kanununun 
temel hükümleri saklı kalmak kaydıyla petro - do
ları memleketimize getirmek amacını güden özel fi
nans kuruluşlarına bazı istisnalar tanımak mümkün
dür. Ancak, fonksiyonları itibariyle ticaret banka
larından hiçbir farkı bulunmayan özel finans ku
rumlarının tamamen Bankalar Kanunu hükümleri dı
şında kurulmasına müsaade edilmesinin makul ve 
makbul hiçbir izah tarzı yoktur. Bu kuruluşlar, ca
ri hesap ve katılma hesapları namı altında Banka
lar Kanununun hiçbir müeyyidesine tabi olmadan, 
halktan mevduat toplayacaklar ve topladıkları mev

duatları ve fonları hiçbir kayda tabi tutmadan her 
türlü ziraî, ticarî ve sınaî alanlara tahsis edecekler
dir. Hükümetçe çıkarılan kararlarla özel finans ku
ruluşlarına tanınan kayıtsız şartsız bu muafiyetler 
ve istisnalar Türk bankaları karşısında haksız reka-
'be'ti körükleyecek mahiyettedir. 

Bu vesileyle Faisal Finans Kurumunu yöneten
lerin sorumluluğunu düzenleyen mevzuata da değin
mek işitiyorum, 

Bu kuruluşun teşekkülüne vücut veren Bakanlar 
Kurulu kararı 19.H2.1983 tarihlidir. Bu kuruluş ban
kacılık faaliyetlerinin yanında, hatta kanun hük
münde kararnamenin verdiği yetkileri de aşarak si
gortacılık, dı«> ticaret, gümrük ve malî müşavirlik 
alanında da faaliyette bulunduğu halde, kuruluşun 
yöneticilerinin hukukî sorumlulukları Borçlar Kanunu 
ve Ticaret Kanunu çerçevesinde mütalaa edilmiştir 
ve yöneticilerin'in iflası IBanfcalar Kanununa rağmen 
gerekli görülmemiştir. Kurumun yöneticileri, cezaî 
siorumluluk yönünden de özel bir düzenlemeye tabi 

•tutulmayarak, Türk Ceza Kanununun genel hüküm
lerine terk editaiştir. Türk bankacısına inanmaya
caksınız, Türk sermayedarına inanmayacaksınız, fi
nans kuruluşlarının kurucularına inanacaksınız!... 
Bunlar sureti katiyede kaîbul edilecek hususlar de
ğildir. Bu tutum, hükümetin yabancı sermaye anla
yışının açik ve bariz İbir örneğidir. Hükümet bu su
retle bankacılık faaliyetimde bulunan yabancı kuru
luşlardan bir kısmına imtiyazlı muamele yapmıştır. 
Ümit ederiz ki Hükümet, Osmanlı Devleti zamanın
da verilen imtiyazların nasıl kapitülasyonlara yol 
açtığını, pek yakın bir tarihte vuku bulan banker 
olaylarının devlete ve millete kaça mal olduğunu dik
kate alarak gerekli düzenlemeleri zaman geçirmeden 
yapsın. 

Sonuç olarak; bu kanun tasarısındaki çelişkili hü
kümlerin Yüce Meclis tarafından dikkatle gözden 
geçirilmesinde yarar. mütalaa ettiğimizi hassasiyetle 
belirtmek istiyorum ive bu vesileyle beni dinleyen 
değerli miüetvek'illerine, şahsım ve Milliyetçi Demok
rasi Partisi Meclis Grubu adına teşekkürlerimi ve 
saygılarımı sunuyorum efendim. <MDP sıralarmdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üzere Sa

yın Ayhan Fırat; buyurun efendim. 

Sayın Fırat, konuşma süreniz 20 dakika efen
dimi 
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HP GRUBU ADINA AYHAN FİRAT (Malat
ya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer milletve
killeri; hepinizi Halkçı Partisi Grubu adına saygı ile 
selamlıyorum. 

Bankaların kuruluş, yönetim, çalışma esasları, de
vir, birleşme, tasfiye ve denetimleri hakkında 28.6.1983 
tarihinde çıkartılmış olan 70 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonununda uzun ve 
bazı yapıcı tartışmalardan sonra huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyor. Mevcut mevzuatta bazı yeni düzenleme
leri içeren yasanın bizce sakıncalı tarafları da halen 
vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 'bu Kanun bazı mahzur
ları bir ölçüde de olsa telafi etmeyi amaçlıyor. Bunu 
anlayabilmek için mevcut Bankalar Yasasının hali
hazır durumuna bir göz atmamız ve bankaların ge
nel yapılarına bir nebze bakmamız gerekiyor. Türkiye' 
de mevcut bankaların yıllardır içlinde bulundukları en 
mühim problemlerden bir tanesi öz kaynaklar mese
lesidir. Bankaların öz kaynak, yabancı kayank reşyo-
ları büyük ölçüde aleyhe dönmüştür. Bunun için bir
kaç misal vermek istenim : 

Ziraat Bankasının 19S2 yılında sermayesi 50 mil
yara çıkartılmış; ödenmiş sermayesi 15 milyar, ya
bancı kaynak kullanımı 832 milyar. 

Yine 1982 yılında Emlek Kredi Bankasının öden
miş sermayesi 9 milyar, yabancı kaynak kullanımı 
139 milyar. 

Ayrıca öz kaynak yönünden 'bakacak olursak; 1982 
yılında Emlak Kredi Bankasınnı öz kaynağı 11,8 mil
yar, yabancı kaynak kullanımı 139 milyar; Ziraat 
Bankasının öz kaynağı 44 milyar, yabancı kaynak kul
lanımı 832 milyar. Son yıllarda bu yabancı kaynak 
lehine daha da değişmiş oldu. 

1972'de durum neydi? Ziraat Bankası için baka
lım : özkaynağı 1,7 milyar, yabancı kaynağı 23 mil
yar. 15 katı iken 50-60 katına çıkmış durumda. 

işte muhterem arkadaşlarım, son yılların banka
lar bakımından en mühim problemleri öz kaynak ya
bancı kaynak reşyosunun yabancı kaynak lehine bü
yük oranda değişmesiidir, 

'Bankalarda toplanan yıllık mevduat 5,5 trilyon
dur; yani aşağı yukarı Türkiye bütçesine eşittir. Mev
duat hacmi son yıllarda yüzde 50 oranında artarken, 
bankalardan kredi kullanımı maalesef yüzde 301ar ci
varında artış göstermiştir. 

Ülkemizde 1979'larda başlayan banker olayları ve 
onların batışlarından sonra, 1982 yılında sıra bankala
ra gelmiş ve 3 banka Ziraat 'Bankasınca devir alın
mıştır. Halkın bu bankalarda takriben 115 milyar 
lirası mevduat olarak bulunuyordu. Bu bankaların ver̂  
miş oldukları 140 milyarlık kredinin bugün için 60 mil
yarı tamamen batmıştır; geri kalan kısmı da şüpheli 
alacaklarda takip edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bankaların gazete sütun
larında gördüğünüz 10 milyarlık, 50 milyarlık kâr
ları büyük oranda fiktif kârdır; yani batık paraların 
getirdiği faizler de bu kârlara ithal edilmiş durumda
dır. Bundan sonra da bazı bankaların bu şekilde pi
yasa hareketlerinden etkilenmesi doğaldır. Bu Kanun
da maalesef bu konu tümüyle saf dışı edilmemiş; «ba
zı şüpheli bankaların batmadan önce bir başka ban
ka nezdine geçirilmesine dair de bir madde konmuş
tur. 

Yine getirilen tasarı, daha önce mahzuru görül
müş olan holding bankacılığının bir nebze iyiye yö
neltilmesini hedeflemiştir; ancak büyük oranda hol
ding bankacılığını önlememiştir. 

Yine getirilen tasarıda, bugüne kadar Türkiye'de 
mevcut bankalar arasındaki farklı ücret politikasını 
tümüyle önleyecek bir madde yer almamıştır. Bu da 
bu tasarının eksik tafalanndan bir tanesidir. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, kredi oranları 
çok azalırken, krediler için öngörülmüş olan forma
liteleri azaltıcı büyük bir değişiklik de maalesef ge
tirilmemiştir. Günün şartları içerisinde çok düşük de
ğerlere varmış olan 50 binlik, 100 binlik bir kredi
nin alımı, yarısı kadar masrafı ticap ettirir durumda
dır. Gönül isterdik! küçük çiftçi ve esnafı mağdur 
eden, şikâyet konusu olan bu hususları tamamen or
tadan kaldıracak bazı önlemler bu yasa içerisinde 
getirilmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bu yasada tümüy
le karşı çıktığımız bir başka konu da şudur : Da
ha önce Türkiye'de bankaların batışına neden olan, 
pahalı para kullanımına sebep olacak olan bankalar 
için reklam ve mevduat sahiplerine özel menfaatlar 
sağlayan bir maddeyi tasarının içermiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Ziraat Bankasının, 
bir İş Bankasının, bir Halk Bankasının reklama ihti
yacı yoktur. Bunlar topladıkları mevduatı zaten kul
lanır durumdalar. O halde, 1 liranın kârım azaltan , 
bu gibi reklam yapmaya neden lüzum görülüyor? Bu
nu anlamak mümkün değildir. Herhangi bir kişinin 
bankayla işi varsa, ihtiyacı olan malî imkânı temin 
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etmek için bankasını o bulur zaten. O halde reklama 
ne gerek var? 

Ayrıca Halkçı Parti olarak özelikle üzerinde dur
duğumuz ve istediğimiz bir diğer konu da; daha ön
ce yıllardır tatbikatı yapılmış olan, kamu kesiminin 
banka muamelelerinin behemahal kamu bankaların
da yapılmasına dair bir maddenin sarahaten metinde 
yer almasıdır. Aksi halde, burada beyan edilsin, bu 
husus zabıtlara geçsin. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerdir bankalardan 
milyarlarca lira kredi alanların yanında kalmıştır bu 
paralar. Bankaları batıran budur. Bugün ayakta kal
mış bankaların bile 10 milyar, 30 milyar, 50 milyar 
takipte alacakları vardır. O halde, mesele nedir? Me
sele, kredinin geri dönüşünün hızlandırılmasıdır. Eğer 
kredilerin geri dönüşünü hızlandıramazsak, çiftçilere 
verdiğimiz kredi işte böyle yüzde 16'lara kadar düşer. 
Bunun için bu kanun tasarısının bazı maddelerinde 
bazı önlemler getirilmiştir; ancak bunlar kifayetsiz
dir. Kifayetsizdir; zira, Türkiye'de geçerli olan bir 
icra tflas Kanunu vardır. O halde, İcra îflas Kanu
nunda da gerekli düzeltmeleri yapmak gerekirdi. 

Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Hakkında Kanununa göre, bu alacakların da takibi 
gerekirdi. Bunun için gerekli yerlerde bu değişikliği 
yaparak ammenin, halkın parasının tekrar geriye dö
nüşünü büyük bir hızla sağlamamız gereklidir. Bu
na, Halkçı Parti Grubu olarak yüzde yüz inanıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce arz etmiştim; 
son yıllarda mevduat artışları yüzde 50'ye çıkarken, 
kredi limitlerindeki artışlar maalesef yüzde 30'larda 
kalmıştır. Hatta tarım kredilerinde, biraz önce sa
yın arkadaşımızın da söylediği gibi, bu çok daha aşa
ğılara, yüzde 16'lara kadar düşmüştür. O halde, ta
rım sektöründeki küçülmenin nedeni işte biraz anla
şılıyor. 

, Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de snflasycj 
hızla alabildiğine giderken siz, «Tarım girdilerinin fi
yatlarını buna uyduracağım» diye gayret ederseniz 
ve kredi oranları da bu şekilde düşük düzeyde kalır
sa, köylü girdileri alıp kulanamaz, gübreyi kullana
maz, teknolojik tarıma geçemez, ondan sonra da 
Türkiye'de tarım da üretim düşer; pancarda, tütünde, 
buğdayda olduğu gibi. 1984'te üretim düşecektir de
miştim, 1985'te de düşecektir diyorum. Tarım sek
töründe büyük oranda küçülme olacaktır Bunu hep 
birlikte göreceğiz; bu politikanın bir neticesidir bu. 

16 , A . 1985 0 : 1 

Parti olarak bizim görüşümüz şudur : Küçük 
çiftçi ve esnafın ihtiyaç duyduğu kredileri en kolay 
yoldan almalarım temin etmek gerekir. Aksi halde 
bu düşüşü önlemeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, artan banka mevduatları 
nerede kullanılmıştır? Artan banka mevduatları kre
di olarak verilmemiş; Hazine bonosu alınmış, Devlet 
tahvili alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bankalar vergi verme
den (Vergiden muaf olduğu için) bu yöne yönlen-
mişlerdir. Buna hakları yoktur. Bazı bankaların is
mine göre kuruluş gerekçesi vardır, kuruluş amacı 
vardır. Kuruluş amacına muhalif hareket eden bir 
banka eğer gidip devlet tahvili alıyorsa, buna mani 
olmak lazımdır. Hükümetten istirham ediyoruz, bun
dan böyle bu bankaların kurıluş amaçlarına uygun 
hareket etmeleri sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, «yüksek faiz politikası» 
deniliyor. Yüksek faiz politikası var mıdır, yok mu
dur, önce ona bir göz atalım. 

Türkiye'de 3 aylık faiz brüt yüzde 53. Yüzde 53 
faizle 100 lirayı 1 sene bekletirseniz, yıl sonunda ge
tireceği net kâr yüzde 56,7'dir. 1984 yılında enflas
yon nedir? Bazı rakamlara göre yüzde 52, bazı ra
kamlara göre de yüzde 56. Peki, reel faiz nedir? 
Bazı enflasyon rakamlarına göre sıfır, bazı enflas
yon rakamlarına göre de maksimum yüzde 4'tür. Bu 
yüzde 4 yıl sonu rakamıdır. Bugün Amerika'da bile 
reel faiz yüzde 8 veriliyor. O halde, Türkiye'de yük
sek faiz politikası yoktur. Vardır demek yanlıştır, 
hatalıdır; yüksek enflasyon vardır. Eğer siz yüzde 
70 oranında faiz verseydiniz, yüksek faiz politikası 
vardır derdiriz. Enflasyonun altında kalmış olan, 
enflasyona eşit olan bir faiz politikası yüksek faiz 
politikası mıdır? Değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde Türkiye'nin der
di enflasyondur. Enflasyon yüksektir. Enflasyonu 
aşağı çekmedikçe, bu faizler yüksek faiz politikasının 
neticesi değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1985 yılı için bir misal 
verelim : 1985 yılının ilk 3 ayında enflasyon yüzde 
15'tir. Halbuki 100 liranızı 1985'in birinci ayının 
birinci günü yatırmış olsaydınız, size net 11,7 lira 
verecekti. O halde yüksek faiz politikası var mıdır? 
Zarardadır halk. 3 aylığına parasını yatırmış halk, 
yüzde 4 oranında, yüzde 3,3 oranında zarardadır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 5 dakikanız kaldı efen
dim. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, zamanında keseceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun sebebi enflasyo
nu hükümet zamanında aşağı çekememiştir ve maa
lesef hükümet tarım politikasında muvaffak olama
mıştır, maalesef hükümet ekonomiyi rayına oturta
mamıştır. Bunun anlamı budur arkadaşlarım. ' 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemize yabancı ban
kalar da gelmiştir. Bunların sayısı bugün için 16'dır; 
1984 yılında yaptıkları kâr da 14 milyardır. Türkiye' 
deki toplam Türk bankalarının şubeleriyle beraber 
sayısı 6 240 civarındadır; yaptıkları kâr da 140 mil
yar civarındadır. 

Biz, Türkiye'de banka şubelerinin çok olduğunu 
iddia ediyoruz. Hükümet son zamanlarda bunu azalt
mak için gayret etmiştir ve 3 0 - 4 0 civarında bir şu
be azalımı yapmıştır. Zaten bu kanun tasarısının tas
vip ettiğimiz maddelerinden birisi de şubelerin faz
la miktarda açılmaması, daha kârlı çalışmaya yönel
mesi için şube açmakla ilgili bir madde getirilmiş
tir, bir malî sınır getirilmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet banka faizle
rinden alınan stopajı yüzde 20'den yüzde 10'a, Gi
der Vergisini yüzde 15'ten yüzde 3'e indirmiş ve Ha
zinenin gelirini azaltmıştır. Ayrıca mevduat munzam 
karşılıkları yüzde 35'ten yüzde 25'e indirilirken, bun
lara Merkez Bankasının ödediği faizleri yükseltmiş, 
gene Hazine gelirini bu şekliyle de azaltmıştır. Bu, 
enflasyonist baskı yapan unsurlardan bir tanesidir. 
Hazine gelirinin azaldığı yerde enflasyon vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü yüksek enflas
yonun nedeni de bütçe açıklarıdır. 1 trilyonun öte
sinde bir açıkla kapatılacak olan bir bütçeye sahip
seniz, bu enflasyonu aşağıya çekmeye muktedir ola
mazsınız. 

Muhterem arkadaşlar, biz bankaların aşırı lüks 
içerisine girmesine de ayrıca karşıyız. Tabiî batma 
noktasına gelen bankaların bir başka bankaya katıl
masına karar verildiği takdirde (ki, maddesi gelince 
kanaatlerimizi söyleyeceğiz) o bankanın görüşü alın
malıdır. Yoksa, bu 3 bankanın devredilmesi, bugün 
neredeyse Ziraat Bankasını mefluç hale getirmiştir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Halkçı 
Parti Grubu olarak bu yasa tasarısının şurada söy
leyeceğim kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bu kanun tasarısı, özkaynağı kuvvetlendiriyor. Bu 
kanun tasarısı holding bankacılığının kredi açışları
nı bir nebze dengeliyor. Bu kanun tasarısı kredileri, 
kalkınma planı ve yıllık programlara uygun kanalize 

etmeyi amaçlıyor. Bu kanun tasarısı banka denetim
lerini daha bağımsız hale getiriyor. Bu bakımdan bu 
kanun tasarısına taraftar gözüküyoruz. Ancak, bu ka
nun tasarısına grup olarak karşı çıktığımız noktalan 
da söylemeden geçemeyeceğim. 

Reklam ve başka menfaatlar sağlayarak, bankada
ki pahalı para politikasını körüklemek, bundan son
raki bankacılık için kötü bir örnek olacaktır. 

Kamu yatırımlarının veya kamu kesiminin, banka 
muamelelerinin kamu bankalarıyla doğrudan doğru
ya ilişkili olmasını öngören bir madde getirilmemiştir. 
Bu bakımdan da bu yasa tasarısına karşıyız. 

Bankalar statüsünde tatbik edilen ücret politika
sını Türkiye çapında tek bir ücret politikasına dönüş
türen bir maddeyi ihtiva etmediği için de bu tasarıya 
karşıyız. 

Holding bankacılığını tümüyle önlemediği için 
de bu tasarıyı kifayetsiz görüyoruz; o maddesi ba
kımından. 

Küçük kredilerde, esnafa ve küçük çiftçiye veri
len kredilerde maalesef formaliteleri azaltıcı hüküm 
ihtiva etmediği için bu tasarıya karşıyız. 

Bir bankanın bir başka bankaya iltihakı duru
munda, iltihak edeceği bankanın rızasının alınmasını 
öngörmediği için bu tasarıya karşıyız. 

Kredilerin geri dönüşünde lcâfi önlemleri öner-
mediği için, İcra İflas Kanununda gerekli değişiklik-
lar yapılmadığı için bu kanun tasarısının yeter dere
cede kifayetli olacağına kani değiliz, onun için tasa
rıya karşıyız. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen konuşmanızı bağ
layınız efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısının bir
çok maddesinde TL değeri vardır. 1983'te çıkmış 
olan bir kararnamede 10 milyon lira olarak konmuş 
olan değer burada yine 10 milyondur. Halbuki 1983 
yılının 10 milyonu bugün artık 20 - 25 milyon ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanım bittiği için söz
lerimi burada keserken, Halkçı Parti Grubu adına 
Yüce Meclise saygılar arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederito Sayın Fırat. 
Anavatan Partisi Grıibu adına Sayın İlhan Aş

kın; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin muhterem 
milletvekilleri; ekonominin ayrılmaz bir parçası oian 
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bankalar hakkınd&lki faaliyetleri düzenleyen 31.8.1979 
tarihli1 ve 28 sayılı ve 22.7.1983 tarihli ve 70 sayılı 
Kanun Hükmünde kararnamelerin, (Bankalar Kanu
nu Tasarısı olarak Yüce Meclislimizde görüşülmesi
ne başlanıldığı şu sırada Analva'tan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi açıklamak üzere siöz almış bu
lunmaktayım. 

Tasan ile Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak ban
kalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Tür
kiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya 
bundan sonra Türkiye'de şube açarak faaliyete ge
çecek olan bankaların kuruluş, yönetim, çalışma 
esasları, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetimleri 
düzenlenmektedir. 

Türk ekonomisine çok büyük etkisi olan banka
ların yeniden düzenlenmesi, yeniden >şekMendiritaıe-
si, bugün için (Az önce de sayın arkadaşlarımdan 
birinin ifaide ettiği gibi) 5 trilyonu aşan mevduatın 
da korunması yönünden büyük bir ihtiyaç olarak 
ortaya çıkmıştır. Böylelikle bankacılık sistemimizin 
yeni bir disipline kavuşturulması amaçlanmaktadır. 

öncelikle tasarrufların güvenilir mevduat hesap
larında toplanması ve korunması, ekonomiye, 'yatı
rımlara sağlıklı bir biçimde akışı birindi hedef ola
rak ele alınmaktadır ve hemen yanında da, serma
yelerinim, öz kaynaklarınm güçlendirilmesi düşünül-
nıektedir. Az önceki sayın konuşmacılarla da bu 
noktalarda mutabık olduğumuz herhalde açıkça orta
dadır. Bunun için de, birçoğumuza şikâyet konusu 
olan, rasyonöl olmayan işletmecilik, pahalı hizmet, 
bakkal dükkânı açar gibi, her köşe başında çok yük
sek maliyetlerle açılan şubelerin ekonomiye verdiği 
olumsuz etkiler böylelikle disipline edilebilecektir. 

• Bu konularda da herhalde mutabıkız. 

(Bundan sonra açılacak kredilere sınırlamaların 
getirilerek malî tabloların gerçeği yansıtacak biçim
de düzenlenmesi suretiyle şeffaf bankacılık siste
mine (geçişte önemli yenilikler görülmektedir. 

Holdinglere açılan kredilerde olumsuz uygulama
ların olması pek mümkün görülmemektedir. 

Diğer taraftan, tasarruf mevduatı sigorta fonu
nun ihdası ile bankacılık sektörü yeni bir güven olu
şumunu da beraberinde getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmünde kararna
mede yer almayan ve bankaları bir hayli zorlayan 
kredi işlemlerinden doğan alacakların tahsilinde sü
rat sağlanması için de kanun tasarısına yeni bazı 
hükümlerin ilavesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzda 
düşünülmüş ve tasarı metnine çok açık bir şekilde 

bu eklemeler yapılmıştır. 14 üncü bölüm yeni baş
tan düzenlenmiş; 90, 91, 92, 93 ve 94 üncü madde- | 
ter bu maksada matuf olarak tasarı metninde yer 
almış bulunmaktadır. 

Böylelikle donmuş vaziyete gelen kredilerin ve 
faizlerinin yarattığı yük daha fazla olumsuz etkiler 
yaratmadan daha çabuk, daha süratli bir şekilde tas- j 
fiyeye tabi olacak, gerçek kredi taleplerine de da
ha kolaylıkla cevap verilebilir hale gelinecektir. 
Hafifleyen kredi hacmi verimli sahalardaki yeni ' 
kredi müşterilerine doğru alkmaya başlayacak, hatta 
enflasyonu aşağıya çekmeye dahi yardım edecektir5 

Zira mevduatın yüzde 50'ler seviyesinde arttığı bir 
ortamda kredi hacminin yüzde 30'lar civarında art
ması yanında donmuş kredilerin de tasfiyesiyle kredi 
hacmindeki boşluk ister istemez kredi faizlerini de 
bir süre sonra aşağıya doğru çekecektir. 

Her yönüyle tasarrufların artırılması için güveni 
esas alan tasarı kaynakların yatırımlara akışını da 
süratlendirecektir. Bankalarımız plasmanlarını böyle
likle genişleterek sanayiciye, ticaret erbabına, esna
fımıza ve çiftçimize daha rahat kredi verebilir hale 
geleceklerdir. Benden önce konuşan sayın konuşma
cının bu konudaki endişeleri, sanıyorum ki uygula
ma ile geçersiz hale gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, söz konusu tasarı bankacılık 
kuruluş ve işlemlerinde daha bilgili bir yönetimi 
esas almakta, hatta yabancı bankacılığın teşviki ile 
bankalar arasındaki rekabet dolayısıyla bilgi ve be
ceri yanında gelişmiş ülkelerdeki teknik teçhizatla 
mücehhez bankalar ortamının sağlanmasına imkân 
'vermektedir. Bu arada reklama dahi yer verilmesine 
ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Tüm dünyada reklam, 
pazarlamanın vazgeçilmez bir unsuru olarak düşü
nülmekte ve bir bilim olarak âdeta gündemde bulun
maktadır ve bu büyük bankalar, dünyadaki tüm bü
yük bankalar devamlı olarak reklam konusunda ça
lışma yapmaktadırlar. Bizde ise bazı arkadaşlarımız, 
'bazı grup 'Sözcüsü arkadaşlarımız bunun tamamen 
tersine bir düşünceyi az önce bu kürsüden de ifade 
etmişlerdir. Böylelikle hem yerli bankalarımız geliş
mekte, hem de yabancı bankaların Türkiye'de şu
be açmaiarıyla TüTkiye'mizdeki ekonomik gelişme
lerin olumlu sonuçları tüm dünya ülkelerine çok da
ha süratli bir biçimde iletilmiş olacaktır. 

Bunun yanı sıra kanun tasarısının 96 ncı mad
desinde yer alan, bankalar dışındaki malî kuruluş
ların kuruluş ve faaliyetlerinin bu Kanuna tabi ol
madığının belirtilerek, Balkanlar Kurulunun yetkili 



İT. B, M. M* B: 86 16 , 4 . 1985 O: 1 

oluşuna dair açık hükmün bulunması da, yeni ve 
sağlam sermaye kaynaiklarınıjı Türkiye'ye gelişi ba-
kımındaın oldukça önemlidir. Dünyanın birçok ülke
sine bu tip finanıs kuruluşları (bu maksatlarla gel
miştir. Sağlam kaynak getirişi yönünden oldukça, 
önemli olan ıbu durumu böylesine bir gelişmeyi eko
nomimiz için îbiz de (bir ihtiyaç olarak görmekteyiz 
ve olumlu olarak karşılamaktayız.: 

'Böylesine yeni ve »sağlam kaynakların Türkiye' 
ye ıgelmesi ile yeni yatırım sahalarına doğru hızlı bir 
akışın sağlanması, yatırımların hızlandırılması yö
nünden oldukça, önem taşımaktadır. Diğer taraftan, 
19 m»lyar dolarlık (gelişen dış ticaretimiz ve dış dün
yada artan itibarımızla kalkınmamızın hızla geliş
mesi de böylece mümkün hale gelecektir. 

İşte Anavatan Partisi iktidarı ve onun hükümeti 
büyük bir potansiyele sahip ülkemiz üretiminin hız
landırılarak harekete geçirilebilmesi için ekonomi
nin gerektirdiği 'tüm önlemleri almakta ve dünya ti
caretine girerek en kısa zamanda kalkmabiknemiz 
için gerekli ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. 1,5 
yıllık İktidar dönemimizde oldukça büyük mesafe
lerin alındığı dünya kamuoyunda, dünya televizyon 
ve basın organlarında açıktan açığa söylenmekte ve 
yazılmaktadır. 

Sayın Başbakanımız Turgut özal'ın liderliğindeki 
büyük gayret ve çalışmalar yavaş yavaş meyveleri
ni vermeye başlamıştır. Suudî Arabistan seyahati
nin hemen arkasından Aknerika Birleşik Devletlerine 
yapılan ziyaret ve karşılıklı ıgörüş alış verişleri, Tür
kiye'yi dünyanın biraz daha yakından tanıması bakı
mından oldukça önemlidir. ABD'nin Türk tekstil 
ürünlerine uyguladığı vergileri, gezinin sona erme
sinden hemen sonra kaldırması şeklindeki kararı da 
şayanı dikkattir., 

Değerli mille'üvekilefi, ekonomik göstergelerdeki 
iyi gelişmeler alınan ekonomik kararların doğruluğun
dan ve isabetinden kaynaklanmaktadır, Dış politika
da ve dış ticaretimizdeki müspet gelişmeler çok ya
kın bir zamanda süratle dahili piyasalarımızı da mut
laka etkileyecek, gelişen ve artan yatırımlar yeni iş 
imkânlarını da beraberinde getirecektir. 

Türkiyemiz artık itibarlı gelişen ülkeler arasındaki 
haklı yerine kavuşabilme heyecanını yaşamaktadır. 
70 sente muhtaç ülke durumundan 2,5 milyar dolara 
yaklaşan döviz rezervlerini yabancı bankalara mevdu
at olarak yatıran ve onlardan da ayrıca gelir elde et
me yoluna giren bir ülke haline gelmiştir. 

Bu duruma gelebilmenin haklı gurur ve heyecanı
nı yaşadığımızı bir kere daha ifade ederek, söz ko

nusu tasarıya olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, Ana
vatan Partisi Grubu adına yüce Meclisimizi selamlı
yor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan Aşkın. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına yapılan ko

nuşmalar bitmiştir. Şimdi şahısları adına söz isteyen
lere söz veriyorum efendim. 

Birinci olarak şahsı adına söz isteyen Sayın Cafer 
Tayyar Sadıklar; buyurun efendim. 

Sayın Sadıklar, şahısları adına konuşmalar 10 da
kikadır efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri 
Bankalar Kanunu ve bankalar mevzuatı gerçekten 
şanssız bir kanun ve şanssız bir mevzuattır. 

1958 yılında 7129 sayılı Bankalar Kanunu çıktık
tan sonra 8 defa değişikliğe uğratıldı. En önemli de
ğişiklik 1979 yılında 28 sayılı Kamın Hükmünde Ka
rarname ile yapıldı ve bu değişikliğin gerekçesi, ban
kaların özkaynaklarmın artırılması, holding banka
cılığına son verilmesi ve bankalarda mülkiyet sorunu
nun halledilmesi idi. 

Bu kanun hükmünde kararname kanunlaşmadan 
ve bu imkânı bulmadan, 1983 yılında kanunun he
men hemen tamamı değiştirildi. Gerekçe gene aynı 
idi; kanundaki limitlerin düzenlenmesi, biraz daha 
esneklik verilmesi, özkaynakların güçlendirilmesi ve 
mülkiyet yapısının düzeltilmesi, holding bankacılığı
nın ortaya çıkardığı sakıncaları ortadan kaldırmak... 
Bütün bu gerekçelerle yapılan değişikliklere rağmen 
bir türlü amaca ulaşılamamıştır ve devamlı surette 
değişiklik beklentileri yeni yeni beklentilere, yeni yeni 
tereddütlere yol açmıştır. 

Peki, bu neden böyle olmuştur? Bunun altındaki 
gerçeği araştırdığımızda görüyoruz ki, bütün değişik
likler yapılırken malî sistemde yapılması gerekli top
lu bir inceleme, etüt henüz sona erdirilmemiştir. Bu 
konuda bazı teşebbüsler yapılmıştır. 1960'iı yıllarda 
Hazine teşkilatında, Merkez Bankasında başlatılan ça
lışmalar, hatta Dünya Bankasından alınan yardımla 
başlatılan çalışmalar sona erdirilmeden günün ihti
yaçlarına, o günün acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için değişiklikler yapılmıştır; fakat amaca ulaşılama
mıştır. 

Şimdi gene bir değişiklik yapılıyor ve korkarız ki, 
bu değişiklik de, demin arz ettiğim etütlerin tamam
lanmasına imkân olmadan yapılan bir değişiklik oldu-
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ğu için çok kısa bir zaman sonra yeni değişiklikler ih
tiyacı ortaya çıkacaktır. 

'Bankacılık kesiminde 'beklentiler çok önemli rol 
oynamaktadır. Eğer Bankalar Kanununun değişece
ği bekleniyorsa bu, ekonominin gendi gidişine olum
suz etki yapacaktır; nitekim yapmıştır 

ıBu münasebetle bir hususu ba'adıaıtacağum kıy
metli arlkadaşlarıım; Hükümetin programında Ban
kalar Kanununun, malî sistemle ilgili diğer kanun
larla birlikte bu arada (Merkez Bankası Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu ve bunun gibi diğer maîî sis
temle ilgili kanunların paket halinde 'elle ailımıp süraıt-
le sonuçlandırılacağına dair önemli bir vaat vardı. 
Hükümet bu vaadini yerine getirmemiştir ve getire
memiştir. Bu kanunları peyderpey ele alabilmiş ve 
Bankalar Kanununu da maalesef çok gecikmeli ola
rak Plan ve Bütçe Komisyonuna daha geçen ay ge
tirebilmiştir. Plan ve 'Bütçe Komisyonuna Bankalar 
Kanunu geldiği zaman, 70 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, bundan evvelki hükümet zamanında ha
zırlanmış kanunda prensip itibariyle ananoktalar mu
hafaza edilmişti ve birkaç rötuşla getirilmişti; ancak 
orada gördük ki, bu değişiklikler sadece şeklî birkaç 
değişiklik, Asıl değişiklik Plan ve Bütçe Komisyonun
da yapılacaktır ve dışimamış bazı usulerle 30-40, 
hatta daha fazla değişiklik önergeleriyle Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yapılmıştır. Çok süratli ya
pılan bu değişiklikler sırasında maalesef sistemin 
anaprensipleri ve ruhu zedelenmiştir. 

Bu arada, madde madde üzerinde daha sonra 
durulacağı üzere, ben detaya girmeden sadece bazı 
maddelerde yapılan değişiklikler dolayısıyla banka
cılık sisteminin ne denli bir tereddüte ve tehlikeye 
atıldığını açıklamak istiyorum. 

Her şeyden önce, Bankalar Kanunu ile hükümete 
verilen yetkilerin hemen tamamı, birkaç istisna ha
riç, Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. Bu fev
kalade sakıncalı bir gelişmedir arkadaşlar. Biz şimdi 
Bankalar Kanunu ile Hazine teşkilatını fiilen ba
kanlık olarak ilan etmiş oluyoruz. 

CAHİT TUTUM /(Balıkesir) — Bakanlık üstü 
hatfa. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Şüphesiz Hazine teşkilatı, hazine bakanlığı, başın
daki arkadaşımız da hazine bakanı olabilir; ama 
yolu bu değildir. Hükümet politik yetkisini, Ana
yasadan aldığı yetkiyi bir bürokrata devredemez. Bu 
kanunla bu mahzurlu yola adım atılmıştır ve sürat
le dönülmesi hususunda sayın hükümete ricada bulu
yorum. 

Diğer bir konunun da altını çizmek istiyorum de
ğerli arkadaşlarım. Bugün bankaların geri dönme
yen kredileri bir sorun olmuştur. Bu sorunun sürat
le çözümlenmesine büyük yararlar ve zauret vardır; 
buna iştirak ediyoruz. Bunun için gerekli tedbirler 
süratle alınmalıdır; buna da iştirak ediyoruz. Ama 
bunun Bankalar Kanununa, icra iflas Kanununda 
yer alması gereken hükümleri getirerek, sokuştura
rak yapılması hukuk düzenimize aykırı düşmüştür. 

Şimdi bu konuda temennimiz şudur: Gene hükü
metin daha evvel paket halinde getirmeyi vaat ettiği 
kanunlar arasında İcra iflas Kanunu da getirilir ve 
biz buradaki hükümleri oraya naklederiz. Aksi hal
de bu görünüş hukuk sistemimiz bakımından ger
çekten utanç vericidir. 

Bu münasebetle bir parantez açmak istiyorum 
sayın arkadaşlarım. Niçin banka kredileri donmuş
tur, geri dönmemiştir? Bunda kabahatli kimdir? 
Bundan dolayı bankacılık sistemi töhmet altında bı
rakılmıştır. Şüphesiz bankacılık sisteminin de, bazı 
bankaların da bunda günahı vardır; ama asıl sorun, 
ekonomik politikaların sonuçlarının bu geri dönül
meyen noktaya bizi getirdiğidir. Niçin bir firma al
dığı krediyi ödeyememiştir? Bir mikro tahlil yaptı
ğınız zaman göreceksiniz ki, ağır faiz yükü altında 
ezilmiştir ve bir taraftan da uygulanan sıkı para po
litikasının bir neticesi olarak talep noksanlığı ile 
karşı karşıya kalmıştır. Şimdi bundan dolayı kredi
lerini geri ödeyemeyenlerden, ödeyemeyenlerden nasıl 
sual soracağız? 

Değerli arkadaşlarım, geçenlerde ilmî bir semi
nere iştirak ettim. Orada işçi temsilcisi vardı, esnaf 
temsilcisi vardı, tarımcıların ve sanayicilerin temsil
cileri vardı. Hepsi ayrı 'ayrı uygulanan ekonomik 
politikanın sonuçlarından şikâyet ettiler. Esnaf, gün
lerce açamadığı kepenginden, siftah edemediğinden 
şikâyet etti. Tarımcılar, aldıkları kredilerin faizleri
nin ağırlığından şikâyet etti ve sanayicilerin şikâyet
leri ise çok daha ağırdı. Bunların hepsinin altında 
yatan, uygulanan kredi ve faiz politikasıydı. Peki, 
24 Ocak 1980 kararlarından beri uygulanan bu faiz 
ve kredi politikasından herkes şikâyetçi de, kim bun
dan müstefit oluyor arkadaşlar?. Sadece birkaç 
holding sahibi mi? Ve nitekim gerçek bunun pek 
yakınındadır sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, süreniz aşağı yu
karı doldu, lütfen bağlarsanız iyi olur efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bu münasebetle şahsı adına konu-
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şanlara ayrılan niüddetin yetersiz olduğunu vurgula
mak istiyorum. 

ömrüm boyunca, hasbelkader bankacılık mev
zuatının uygulanmasında bir bürokrat olarak rol al
dım. Ayrıca, bir hoca olarak kürsüde ders vermek 
imkânım oldu. Bu konuda yüce Meclise belki bazı 
katkılarım olabilir. Şimdi bu sürenin ne kadar ye
tersiz olduğuna dair bu bir örnek. O itibarla, İçtü
zük çalışmaları yapan arkadaşlara buradan sesleni
yorum: Lütfen milletvekillerinin sesinin daha uzun 
süre duyurulması için bazı tedbirler alınız. 

Sayın Başkanîm, müsaadenizle bağlıyorum. 
70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ka

nunlaşması sırasında *Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yapılan değişiklikler arasında çok önemli bir değişik
lik yapılmıştır ki, bu, bankacılık sisteminin, verilmek 
istenen istikametten tam aksi istikamete döndürül
mesi anlarmna geliyor arkadaşlar. Bu, 41 inci mad
dede yapılan, banka sahibi holdinglerin bankaların
dan daha fazla kredi almalarına imkân sağlayacak 
bir değişikliktir. Bu konunun dikkatle üzerinde du
rulmasını yüce heyete önemle arz ediyorum. 

Bunun dışında, bankacılık sistemi yeterince kont
rol altına alınmıştır. Bankacılık sistemi yeminli mu
rakıplarla kontrol edilmektedir. Bankacılık sistemin
de; kendi murakıpları vardır, maliye müfettişleri teftiş 
eder, hesap uzmanlarının tetkik etme imkânı vardır. 
Başbakanlık müfettişleri tetkik edebilir. Cumhurbaşkan
lığına bağlı denetçiler bu konuda yetkilidir. Şimdi 
bunların hepsinin ötesinde yeni bir devlet denetçisi 
daha çıkartılıyor; idarî bir denetçi daha çıkartılıyor. 
Bu denetçi ne yapabilir, ne yapacaktır arkadaşlar?.. 
Üstelik bu denetçiler sadece büyük bankalara gön
deriliyor. Bu, tam olması lazım gelenin ters istika
metindeki bir uygulama. Asıl denetlenmesi veyahut 
kontrol altında tutulması veyahut gözetim altında 
tutulması lazım gelen küçük bankalarken, birkaç 
büyük bankanın kontrolü için yeni devlet denetçi
leri tayin ediliyor. Fevkalade yanlış sonuçlar doğu
racak bir uygulamadır değerli arkadaşlarım. 

Bunun ötesinde uygulamayla ilgili bir hususu dik
katlerinize sunarak sözlerimi bitirmek istiyorum. 
Türk bankacılık sistemi Cumhuriyetle birlikte millî 
bir hüviyet .almıştır. Millî mücadele sırasında ya
bancı bankaların oynadıkları menfi rollerin de etki
siyle Cumhuriyetin başından itibaren hemen hemen 
bütün bankalarımız millileştirilmiştir. Kurulan ban
kalar da bu şekilde kurulmuştur. 24 Ocak kararları
nı takip eden uygulamalarla ve Özellikle bugünkü 

Hükümetin .uygulamalarıyla yabancı bankalara bu 
sistem tamamen açılmıştır. 

Bunun yüzde 100 karşısında değilim; ama, burada 
bir ölçü kullanmaya mecburuz arkadaşlar. Bugün 
yabancı bankaların kâr ve zarar hesaplarına baka
lım; bütün büyük kârları onlar toplamıştır ve götü
receklerdir. Şüphesiz bundan bizim bankalarımız re
kabet yönünden belki faydalanmışlardır, belki bir 
şeyler öğrenmişlerdir; ama lütfen bir yerde duralım 
ve uygulamaların sonuçlarını görmeden yeni müsaa
deler vermeyelim. 

Sayın Başkanım, sabırlarınıza teşekkür ederken, 
bu kanun tasarısı içindeki sakıncalı bazı maddelerin 
yüce Meclis tarafından değiştirileceğini ümit eder 
ve uygulamanın Türk ekonomisi ve Türk bankacılık 
sistemi için hayırlı olmasını temenni ederek yüce 
Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Şahsı adına Sayın Barış Can; buyurun efendim. 

(HP sıralarından alkışlar) 
H. BARI§ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; ekonomik yaşamımızı çok yakından 
ilgilendiren bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Ben 
bu tasarıya soru-ceyap şeklinde ve bunları 7-8 nok
tada toparlayarak değişik bir yaklaşımla girmek isti
yorum. 

Birinci konu; tasarıya baktığımızda şu sorumun 
cevaplandırılması gerekir : Tasarı, banka sistemlimizde 
yapısal bir değişimi öngörüyor mu? 

Hükümet yetkilileri tarafından sözde, sürekli ihti
sas bankacılığı savunulmaktadır. «İDevlet bankaların
dan Ziraat Bankasını, kooperaitif ve benzeri kuruluş -
darıyla birlikte terim sektörünün yatınım bankası ha
line; Anadolu Bankasını, bir dış (ticaret veya ihracat 
bankası halline; 'Emlak Kredi Bankasını, kuruluş ka
nununda olduğu gibi, konut yatırım bankası haline; 
Halk Bankasını, esnaf ve sanatkârlar ihtisas ve kredi 
bankası haline getirdik» denilmektedir. Yasada ise 
böyle bir yapısal düzenlemeyi görmek mümkün de
ğildir. 

özel bankalarda ıise, böyle bir ihtisaslaşma ana-
sözleşımeleri gereği zaten yoktur. Hem mevduat, hem 
yatırım, hem ticaret, hem konut, hem dış ticaret ban
kacılığı yapıyorlar. Aslında, mesela bir iş bankacılı
ğında kısa vadeli kredi işlemleri vardır, yatırım ya
pamazlar. Yatırım bankaları ise, kısa vadeli kredi 
işlemlerine pek girmezler. Şayet yapısal bir düzenle
meye gidilmezse, başka sakıncalar yanında en azın
dan yabancı bankalar birçok dalda ekonomimize 
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hâkim olacaklardır. Yasada bu engelleri ortadan kal
dıracak yapısal düzenlemeleri görememekteyiz. 

Bunun yanında, özel yetkilerle donatılan finans 
kuruluşları da tekrar sahneye çıkmaktadırlar. Oysa 
kaynak toplama, kredi verme, yatırım finansmanı 
bir 'bütün olarak düşünülmelidir. Sistem bdr bütün
dür. Bir yandan banka faizi vereceksiniz, diğer yan
dan iise kâr ve zarar ortaklığı iimkânı sunacaksınız.. 
ıBu yanlıştır; mevduat sahibi açmaza İtilmektedir. 
Modern ekonomimin finans kuruluşları dünyanın her 
yanında bankalardır ve ekonomideki fonksiyonları 
çok önemlidir. Bu sistem ekonominin dengesini çar
pıtmaktadır. Çok kısa geçmişimizde bu olay acı ger
çeklerle yaşanmıştır. Tasarı bu haliyle yapısal bir de
ğişim ve düzenleme öngörmemektedir. 

Diğer bir soru : Bu yasa ülkede var olan ve sü
regelen eşitsiz ekonomik gelişmeyi ve bölgesel den
gesizlikleri ortadan kaldıracak ya da azaltacak bir 
örgütlenme niteliğini banka sistemine getiriyor mu? 

Kanımızca bölgelerarası eşitsiz ekonomik gelişme 
yıllardan beri 'süregelmektedir. Yasada gerice kalmış 
yörelere gidecek müteşebbisi teşvik edecek bir hükme 
rastflayamadık. (Bu yörelere gidecek ve bölgesel ban
kacılığı teşvik edecek bir hüküm de yok. 

Yatırım indirimi yüzde 100 olmasına rağmen, 
özellikle Doğu yatırımları müteşebbisler için hâlâ ca
zip değilse, sebeplerimden büyük bir Ibölüımünü de 
bu yasa içindeki teşvik eksiklikleri arasında aramak 
gerekir. Doğuda yatırımlara teşvik var, kurumlara; 
yani bankalara ise teşvik yok. Bu ısistem, kalkınma
da öncelikli yörler aleyhine çarpık olarak işliyor, de
mektir. İstanbul'da şube açma şartları ile Hakkâri'yi 
aynı tutarsanız, Hakkâri'ye hiç banka gitmez. Aslın
da, çok banka şubesi açılmasına karşıyız, ama bölgesel 
dengelerden yanayız. 

Yasada, banka kaynaklarının belli bölümlerini 
gerice kalmış yörelere tahsis etmeye zorunlu hüküm
lere de rastlayamıyoruz. Bu durumda, müteşebbis 
teşvik alıyor, kredi alamıyor; Çünkü banka vermi
yor. Kaynak bulamayan teşvikin de hiçbir değeri 
kalmıyor. 

Bir diğer soru; Yasa, bankalar sisteminde yaşa
nan birçok acı olaydan da yeterli deneyimi alarak 
sistem üzerinde etkili ve sonuç alıcı bir devlet dene
timi sağlıyor mu? Böyle bir denetimi sağlayabile
ceğini sanmıyoruz. Bu ekonomik modelin uygulan
maya başladığı tarihten sonra bazı bankalara ait 
bankalar yeminli murakıplarının raporları gözler 
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| önündedir. Bu bankalar birer birer ekonomiye yük 
olarak eriyip gitmişlerdir. Murakıplar görevlerini yap
mışlar, tehlike işaretlerini raporlarıyla hükümetlere 
duyurmuşlar, hükümetler ise konunun üzerine eğil
memişlerdir Demek ki devletin etkili bir görevi ol
mamıştır. Bankacılık olayı bir adam kurtarma olayı 
olamaz. Konuya herhangi bir şirket gibi bakılmaz. 
Arkasında mağdur tasarruf sahipleri ve küçük işlet-

I meler yatmaktadır. 

Bankalarda çoğu kez kaynak toplamada yasanın 
koyduğu usullere uyulmamakta, yan çıkarlar sağlan
makta, kredi açma kuralları dışına çıkılmaktadır. Bu 
nedenle, banka genel müdürlüklerinde münhasıran 
bu yasayı denetleyecek bir sistem kurulması zorun-

I ludur. Bankaların malî bünyeleri, kararları birçok ül
kede denetime tabidir. Bankalar içinde usulsüzlükler 
ortaya çıktığında ceza kanununun genel hükümleri 
uygulanmakta, atı alan Üsküdar'ı geçmektedir. Bu 
nedenle, bankaları eleştiren raporlar anında hükü
metlere iletilmeli, raporları savsaklayanlar hakkında 
da özel hükümler getirilmelidir. Bankalar yeminli 
murakıplarının raporlarına uyulmamasının getirdiği 
milyarlık yükler, yakın geçmişimizde gözler önünde 
sergilenmiştir. 

I 4 üncü vfr diğer bir yaklaşımımız: Ekonominin 
buhran dönemlerinde, bankaları bu dönemlerden en 
az zararla geçirecek gerekli önlemleri almayı sağ
layacak kurallar tasarıda yer almış mıdır? Bu ku-

I rallara da tasarıda rastlayamadım. Gerçi Sayın Fı-
I rat bu konuya değindiler, ben detaya giremeyeceğim; 
I ancak bankaların şu son günlerde gazetelerde boy 
I boy bilanço ve kâr - zarar cetvelleri yayınlanmakta

dır. Bu sorunun cevabını bulmak için, bu gösterge-
lerdeki yalnız «Tahsili imkânsız hale gelen alacak-

I 1ar» kalemlerine bakmak hepimize geniş bir fikir 
I verebilir. 

I 5 inci olarak diğer bir yaklaşımımız; «Yasada, 
I Hükümet - Merkez Bankası ilişkileri iyi düzenlen-
I miş midir?» şeklindedir. Buna da «düzenlenmiştir» 
I diyemeyeceğiz. Dünyanın her yerinde her banka, 
I merkez bankası sistemine dahil değildir. Merkez 
I bankası avantajlarından faydalanabilmek için ban-
I kaların kıstaslarının, helli olan bir düzeye gelmiş 
I olmaları şarttır. Banka kuran, herkes her türlü mer-
I kez bankası avantajlarından faydalanmaktadır. Fay-
I dalanırken gerçi birtakım göstergelere bakılmakta-
I dır; ama bunlar yetersizdir. Merkez bankası olanak-
I larından faydalanmayı gösteren kıstaslar, ne bu ya-
1 şada, ne de Merkez Bankası Yasasında mevcuttur. 
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Konu ikili ilişkilere kalmaktadır. Hükümet «şu rees- | 
kontu şu bankaya verin» diyor, Merkez Bankası da I 
bunu veriyor. Bu nedenle, Merkez Bankası mutla- I 
ka bağımsızlığına kavuşmalı, hükümet ve maliyenin I 
etkisinde kalmamalıdır. . I 

Bu vesile ile şunu sormak istiyorum: Şu anda I 
hangi bankaların mevduat munzam karşılığından I 
borcu vardır? Bunlar bilançolarda görülmezler. Bu- I 
na rağmen, ne kadar reeskonttan yararlanmışlardır? I 
Bankanın borcu vardır bu çarpık düzende, reeskont- I 
tan yararlanıyor... Böyle bir sistem, sayın arkadaş- I 
larım düşünülemez. I 

Bu soru içinde diğer bir konu: Maliye, bankalara I 
istekleri dışında zor ile tahvil satmaktadır. Bu, dün- I 
yanın hiçbir yerinde görülen bir uygulama değildir. I 
Biz de devlet hükümranlık hakkını kullanarak bu- I 
nu yapmaktadır. Böylelikle, bankaların kaynak kul- I 
lanma imkânları da kısıtlanmaktadır. Yani, bir an- I 
lamda bütçe açıklan hazine bonoları ile bankalar- I 
dan karşılanmaktadır. Diğer ülkelerde ise bankalar, I 
hesap yapmakta, kârlı görürlerse, kendi iradeleriyle I 
hazine bonosu almaktadırlar. I 

Şu anda şu soruyu da sormak istiyorum sayın I 
hükümetten: Maliyenin bankalara sattığı Hazine bo- I 
noları ne kadardır? Yasada hükümetin bankalara ge- I 
reksiz müdahalelerini önleyecek hükümler yoktur, I 
kavnaklarını ekonomik kullanmaları ise kısıtlanmak- I 
fadır. I 

Sayın milletvekilleri, 6 ncı ve diğer bir sorumuz I 
şudur: Yasa, ulusal bankaları, yabancı bankalar I 
karşısında ne dereceye kadar koruyabiliyor? I 

BAŞKAN — Sayın Barış Can 1 dakika, müsaade I 
ederseniz bağlayın lütfen. I 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — İzin verin Sayın I 
Başkanım, (bağlıyorum efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. I 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Aslında şu soru- I 

ların cevapları bu yasa maddeleri görüşülmeden önce I 
mutlaka verilmiş olmalıdır: I 

Yabancı bankaların Türkiye'de sayıları nedir; I 
şube sayıları nedir ve şubeler nerelerdedir? Toplam I 
getirdikleri sermaye mevcudu ne kadardır, toplam I 
kârları nedir? Genel bankacılık kârı içindeki aldık- I 
lan pay nedir? Şimdiye kadar hangi işlemlere yö- I 
nelmiş, ekonomiye ne vermişlerdir? Ne kadar ve ne- I 
relere yatırım yapmışlardır? Bu nokta da çok önemli I 
bir konudur; dışa açılan firmalarımızı hangi ölçüde I 
etkiler içine almışlardır? İthalat ve ihracat işlemle- I 
rinden aldıkları pay nedir? I 

— 165 

16 , Â * 1985 O : 1 

Ya'bancı banka açılmasına özünde karşıyız. Ülke
mizde son yıllarda hızla ve çok sayıda yabancı banka 
açrlima'k'ta'dır. Uluslararası sermayeyle bütünleşmeye 
ve onun denetimi altına itilen ekonomimize, yabancı 
bankalar öncü karakollar olarak girmiş bulunmakta
dırlar. Bu bankalar, önce ithalatımız üzerinde etkili 
olarak, gerekli pazar yaratma işlevini başarıyla sür
dürmektedirler. Peşinden, ihracatımızı da denetimleri 
altına aldıktan sonra sanayimizi yönlendirmeye giri
şeceklerdir. Dikkat edilirse, bu bankalar açılır açıl
maz ulusal bankalarımızı şiddetle eleştiren, kötüleyen 
'beyanlar ve bildiriler vererek işe başlamışlardır. Hat
ta,' bunlardan ismini imparatorluktan alan birisinin 
veni genel müdürü ı(ki, bu bankanın Türkiye dışında 
diğer ülkelerde ne bir şu'besi, ne de bir fonksiyonu 
vardır) ayağının tozuyla ulusal bankalarımıza çat
mıştır. Yabancı banka ölçüsü, Sayın Sadıklar'ın da 
belirttikleri gibi, kaçmak üzeredir. Yasa tasarısındaki 
hükümler hiç olmazsa zorlaştırılarak ulusal bankacı
lığımız bir ölçüde olsun korunmalıdır; bize kalırsa 
hepten yasaklanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, son bir soruyla konuşmamı 
bağlamak istiyorum. Tasarı, sanayi ve ticaret serma
yesiyle, banka sermayelerini ne ölçüde bütünleştiri
yor?.. Yani, bir yandan malî kapitalizmi güçlendirir
ken, bir yandan da ortaya bir malî oligarşi çıkara
rak, ekonominin yönetim ve denetimini belli kişilere 
ve gruplara veriyor mu? Bu soru, aslında birinci so
rumuzla özdeştir, zaman kısıtlı olduğu için açıklama
ya girmeyeceğim. 

Kanımca, bu hususlar kesin olarak açıklanmadık
tan sonra, ekonomimizi çok yakından'ilgilendiren böy
le bir yasanın maddelerine geçilmesini sakıncalı gö
rüyorum. 

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (HP sı
ralarından alkışlar.) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
iBuyurun Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya Er

dem. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM- ^ 

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Bankalar Kanunu Tasa
rısı üzerinde grupları ve şahısları adına fikir beyan 
eden arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Türkiye için çok önemli olan bu kanun hakkında, 
genelde hükümetimizin düşüncelerini belirtmek ve bu 
kanunla getfirdiği bazı hususlara değinmek istiyor ve 
bu arada da sayın milletvekillerimizin, iştirak etme
diğim veya kısmen katılamadığım beyanlarına değin
mek istiyorum. 
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7129 sayılı Kanun, 1958 yılında kanunlaşmıştır; 
(bunu arkadaşlarım da ortaya koydular. Bu Banka
lar Kanunu, uzun uygulama yıllarında birçok deği
şikliklere ta)bi tutulmuştur. En son yapılan değişiklikle, 
70.sayılı Kanun Gücündeki Kararnameyle 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun tümü yeniden ele alınmış
tır ve yeni bir kanunla, kanun gücündeki kararname 
ile 1983 yılı Temmuz ayından itibaren uygulanmak* 
tadır. Yani, 2 yıla yakın bir zamandır kanun gücün
deki kararname ile uygulanan bu kanunda uygula
mada ortaya çıkan eksiklikler görülmüş ve hükümet 
olarak bizim genelde düşündüğümüz bazı konular da 
Ibu vesile ile kanun gücündeki kararnameye ilave edil
miştir. 

Özellikle, Sanayi ve Ticaret Komisyonunda, Plan 
ve Bütçe Komisyonurida sayın üyelerin çok uzun ve 
çok dikkatle yaptıkları incelemeler neticesinde'bu ka
nun gücündeki kararnameye, Bankalar Kanunu tasa
rısına yeni 'birtakım ilaveler yapıldığı gibi, mevcut 
kanun tasarısında da olumlu değişiklikler yapılmış
tır/ 

IPlan ve Bütçe Komisyonu da, Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu da ticarî bankalarımızı, resmî bankala
rımızı, Bankalar Birliğini, hukukçuları ayrı ayrı ça
ğırmış, ortaya çıkan aksaklıkları gidermiş, kanunun 
her maddesi üzerinde uzun uzun çalışmalardan sonra 
huzurunuza gelen bu kanun tasarısını olgunlaştırmış-
tır. Bu çalışmaların bir kısmına bizzat iştirak edebil
dim, bîr kısmını da yakından takip ettim. Bu çalış
malardan dolayı, komisyonun başkan ve üyelerine 
huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

(Özellikle, kanun gücündeki kararnameye, hü
kümet olarak, bankaların açmış oldukları kredilerin 
tahsilinde kolaylıkların getirilmesi hususunda birta
kım maddeler ilave edilmiştir. Sayın grup sözcüleri 
de getirilen bu değişikliği uygun gördüklerini, fakat 
bazı takviyelerin yapılması gerektiği hususunu be
lirttiler. Bîr konuşmacı da, Bankalar Kanunuyla ge-

i tirilen bu tahsilatın kolaylaştırılmasıyla alakalı mad
delerin bu kanunda değil, tcra îflas Kanununda yer 
alması lazım geldiği konusuna değinmiştir. Yani, 
esasta Sayın Meclis tarafından da genelinde tasvip 
gören bu değişikliklerin burada yer alması hüküme
timiz tarafından sağlanmıştır. 

Yalnız ben şunu belirtmek istiyorum : Bu konu
daki tahsilatın kolaylaştırılmasıyla ilgili maddeler ger
çekte tcra îflas Kanununda yapılması lazım gelen 
değişiklikler ola'bil'ir; doğrudur. Hükümet olarak bu 
değişikliği de yakında Meclise, huzurunuza getirece-
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I ğiz. Bankalar Kanununa biz bu maddeleri koyduk; 
i süratle kanunlaştığı zaman uygulamaya geçilir. İcra 

iflas Kanunu hakikaten komisyonlarda ve Meclisi
mizde daha uzun zaman incelenecek bir kanundur. 
(Bu gecikmeyi önlemek için, bu hususun bu kanun
ca yer alacağı ve İcra îflas Kanunu görüşülürken de, 
getirilecek bir maddeyle Bankalar Kanunundan çı
karılabileceği düşünülmektedir. Esasında, lüzumunu 
hepimizin ka'bul ettiği maddelerdir; bu şekilde tara-

I tınızdan da belirli ölçülerde iştirak edildiği için, ben 
memnunum ve teşekkür ediyorum. 

Onun ötesinde getirilen diğer değişiklikler, daha 
çok uygulamada ortaya çıkan ve genel hatlarıyla, ban
kaların, Bankalar Birliğinin ve bu işlerle uğraşan tek-

L nik elemanların ortaya koydukları aksaklıklardır. 
'Bunlar, uzun uzun komisyonlarda tartışıldıktan son
ra metinde yer Verilen hususlardır. 

IBu yönüyle bu kanunu, 1 9 8 3 ^ itibaren uygulan
ması sonucunda ortaya çıkan aksaklıkların ve eksik
liklerin tamamlanarak huzurunuzda kabulünden son
ra bankalar sistemimizde hakikaten birçok boşluk
ları tamamlayan iyi bir mevzuat olarak Türk ban-

I kacılık sistemine girecek bir kanun olarak mütalaa 
I ediyoruz ve bu yönüyle de ben, burada hizmeti ge

çen bütün komisyon üyelerine ve Sayın Meclis üye
lerine teşekkürlerimi tekrarlamak isterim. 

Tümü üzerin'de yapılan bu görüşmelerde belidi 
I bazı hususlarda sayın konuşmacılar tenkitlerde bu

lunmuşlardır. Özellikle şu konu üzerinde çok durul-
I muştur : 1984 yılında mevduat artışları ile kredi ar-
I tıslarının bir evvelki seneyte de mukayese edildiği 

zaman artış oranının az olduğu ve dolayısıyla ban
kaların kredileri vermek yerine devlet tahvilleri al-

I maya zorlandığı ve bu şekilde bir muamele yapıl
dığı ve bir ölçüde de bankaların kredi vermekten ka-

I çındıkları birçok konuşmacı tarafından dile getirilmiş
tir. Bu konuda bazı açıklamalarda bulunmak isti
yorum, 

iŞunun kesinlikle bilinmesi lazımdır. 1984 yılında 
I 'biz, bankalara zorla tahvil ve Hazine bonosu satma

dık. Bankalar kendileri alıyor. Belki, ekonomik yön
den onlar için iyi olduğundan dolayı bankalar Ha-

. zine bonosu ve tahvil alıyorlar. Bu alım nereden ge-
I lîyor? Kredilerin artış hızının azalmasının nedeni, ban

kaların malî bünyelerinin güçlenmesinden ileri geli-
l yor. Hepinizin bildiği gibi, disponibllite oranlan biz 

«hükümete gelmeden evvel yüzde 10 oranındaydı. Bu-
| nun anlamı, mevduatlarının belirli bir oranını keş 
I olarak veya nakit kalbul edilen değerlerle muhafaza 
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etmeleriydi. Bu oranlar kanunen yüzde 10 olmasına 
rağmen, çok düşük rakamlarda idi. Bunun anlamı, 
bankaların nakit imkânları çok zayıflamıştı. 1984 yı̂  
lmdâ biz bu rakamı yüzde 1'5'e çıkardık, Diğer taraf
tan, bu ek'sfk olan l'fkidîte imkânlarını güçlendirmek 
içtin bankalar, sağladıkları mevduatın hepsini kredi 
olarak vermeyip, bünyelerini güçlendirmek ve dis-
ponibiiite oranlarına ulaşmak için kullandılar. Kredi
lerdeki artış oranı buradan ileri geldi. Nakit dispo-
ni'bilite oranları içerisine devlet tahvilleri de girdiği 
için bankalar bu nak'it tutacakları paraların bir kıs
mını devlet tahvillerine yatırmayı iktisadî gördükleri 
için kendileri aldılar; yoksa devlet bunlara zorla tah
vil satmış değildir. Bu yanlış anlamayı düzeltme fır
satı verildiği için teşekkür ederim. 

(Diğer önemli bir konuya «Hükümet olarak Ban
kalar Kanununda bankalarla alakalı bütün yetkile
rin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredildi
ği» şeklindeki hususa değinmek istiyorum. Bankalar 
(Kanununda hangi 'bakanın yetkili olduğu ve açıkça 'be
lirtilmiştir; müsteşarın yetkili olduğu konular da be
lirlenmiştir. Sayın konuşmacının , 'bakanlık yetkileri
nin müsteşarlığa devredildiğini söylediği, yetkiler, ta
rafımdan ayrı a'yrı incelenmiş olan ve hakikaten müs
teşarlığa devredilmesi lazım gelen hususlardır. 

Örnek : «Bankalar, aylık, 3 aylık kâr zarar ve 
bilanço sonuçlarını, bilgilerim" bakanlığa göndermek 
mecburiyetindedir» diye kanun gücündeki kararna
mede hüküm vardı. Bunların malî hususlarını ince
leyip, neticede karar altına almak üzere bakanlığa 
gönderen yer Hazünedİr. Bu bilgilerin bakanlığa gel
mesi, yetki kullanılmasında ağırlığı olan bir husus 
değildir. Bu bilgilerin müsteşarlığa gelmesi lazımdır. 
Siyasî ve politik kararı verecek olan bir organ, kâr 
- zarar bilgilerini alıp, bunun üzerinde inceleme yap
mak üzere Hazineye tekrar intikal ettirecdktir. 

Onun dışında, banka kurmak üzere beyanname 
veriliyor; ilgili Hazine beyannameyi alıyor ve incele-

. yerek raporlarıyla birlikte bakana arz ediyor, kararı 
yine bakan veriyor. Ye'flciyi müsteşarlığa devretmek
le, bakanlığın Bankalar Kanunu ile alakalı yetkile
rinin devri anlamında konuyu almamak lazımdır. Bun
lar, zaten bakanlığa gelmemesi gereken bilgilerdir. 

(Yönetim kurulları noterde yemin ederler. Yemin 
zaptı, bu çıkan kanuna göre bakanlığa gelecek. Bu
nun, yeri Bakanlık değil, teknik yer olan müste'şarlık-
tır. Burada siyasî ve politik karar merciî olacak yer
ler, yani bürokratik bakımdan bakanlığa gelip, tekrar 
ilgili yere göndermeyi ortadan kaldırmak için ayrı 

ayrı gözden geçirilmiş ve ona göre de komisyonda 
bü , yetkiler müsteşarlığa devredilmiştir. Kanunun 
içinde bu şekilde bir veya iki atlama olmuştur; zan
nediyorum onlar hakkında da önerge verilmek sure
tiyle, yani «müsteşarlık» kelimesini «bakanlık» ola
rak değiştirme konusu huzurlarınıza arz edilecektir. 
Uygun görüldüğü takdirde de, bu değişiklik yapıla
caktır. 

Yani, şunu açıkça ortaya koymak istiyorum : 
Müsteşarlığa verilen bakanlık yetkileri yerindedir ve 
orada olması lazım gelen hususlardır. Gerçekte, bu 
kanunla alakalı olarak, hükümetin ve bakanın yet
kileri devredilmemiştir.. Eğer, devredilenler arasında 
«Bu yetki bakanlığa aittir, müsteşarlığa devredilemez» 
diye göstereceğiniz bir konu olursa, onu da tartış
maya hazırım. Ben ayrı ayrı inceledim, böyle bir ko
nunun olmadığını.görmüş bulunuyorum. 

Bîr de, bankaların mülkiyetlerinin yaygınlaştırıl
ması ve bu yönü ile alakalı Bankalar Kanunundaki 
bir maddenin komisyonda değişikliği tenkit konusu 
olmaktadır ve bunun holding bankalarına imkân ve
receği konuşu da dile getirilmiştir. Bu konuda da bir 
iki hususa değinmek istiyorum. 

Hisse senetleriyle ilgili olarak holdinglerin veya bu 
şekildeki mülkiyetin yaygınlaştırılmamasının önlemle
ri Bankalar Kanunumuzda yer alan hükümlerle müm
kün değildir. Bunun önlenme yolu, bankaların or
taklarına, iştiraklerine vereceği kredileri ve iştirak 
oranlarını tahdit etmekle mümkündür. Eğer siz bura
larda ekonomik tedbirleri alırsanız, zaten bankaların 
bu şekilde belirli grupların ellerine geçmesi kendileri 
için bir menfaat imkânını vermeyeceğinden, ekono
mik olarak bunu önlemiş olursunuz. Aksi takdirde, 
«Hisse senetleri şu şekilde olacak, bu şekilde olacak» 
diye getireceğiniz kanunî hükümler size bu imkânları 
sağlamaz. Ancak bu, birtakım müşkülatlara hatta 
birtakım başka yollara müracaat etmeye ve bu yönüy
le sermaye arttırımında ve diğer konularda tıkanık
lıklara neden olur. Bu şekilde hadisenin ekonomik 
yönüne gidildi; ortaklara veya bunların iştiraklerine 
açılacak kredilerde iştirak oranları kanunda belirli li
mitlerle tahdit edilerek bu mahzurlar önlendi kana
atini taşıyorum. 

'Bankaların reklamları tamamen serbest değildir. 
Huzurunuza gelen kanunda da görüleceği üzere, Ban
kalar Birliği ve ilgili mercilerin kontrolü ve onayıyla 
reklam yapılabilmektedir. Bu bakımdan da, aşırı rek
lam ve kendi bünyelerine zarar verecek ölçülerde rek
lamlar yapılması mümkün görülmemektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı, süreniz doluyor efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Evet, bi
tiriyorum efendim. 

En son, yabancı harikalarla ve diğer konularla 
alakalı olarak bir açıklama istedi konuşmacı arka
daşlarımız. Tabiî, istedikleri bilgileri, şu çok kısa 
zaman içeris'inde kendilerine benim burada beyan et
memin mümkün olmadığını takdir edeceklerini umu
yorum. Yalnız, Türkiye'deki yabancı bankalar konu
su muhtelif konuşmacılar tarafından dile getirildiği 
iç'in, burada bir iki hususa temas etmek isterim. 

Halihazırda Osmanlı Bankası dah'il olmak üzere, 
Türkiye'de 15, hatta en son açılan bir bankayla bir
likte 16 bankaya çalışma müsaadesi verilmiştir. Yal
nız, bu bankaların bir kısmı 1 şubeli, 'azamisi de 5 
şübel'i olmak üzere faaliyet gösterirler. Bunlar, mev
duat bankacılığından çok, dış ticaretle alakalı faali
yetlerde bulunurlar ve bu konuyla da ilgili çalışma
lar yaparlar. 

Ya'bancı bankaların Türk'iye'dek'i bankacılığı ge
liştirme yönünde, (Bir iki konuşmacı da buna değin
diler) büyük yararları olmuştur ve biz. o kanaatte
yiz ki, bundan Türk bankacılığı, Türk ekonom'isi 
büyük yararlar sağlamıştır; bundan sonra da sağlaya
caktır. 

Ya'bancı bankalar, mevduat yönünden Türkiye 
'bankalarıyla genelde bir rekabet halinde değildir. 
Çünkü, gerek ithalat, gerek ihracat, gerek mevduat 
ve kredi hacimlerine baktığımız zaman, tüm yabancı 
bankaların yaptığı hacim yüzde 3 - 4 oranlarını geç
memektedir. 

Bunun dışında bize yararı ne oluyor? Türkiye hak
kında, yurt dışındaki yabancı yatırımcılara, büyük 
şirketlere, Türkiye ile iş yapacak olan kimselere en iyi 
bilgiyi verebilecek olan bu bankalardır. Çünkü, bi
zim kendilerine bildireceğimiz her türlü malumattan 
ziyade, buradaki bir bankanın, kendi müşterisine ve
receği bilgi çok daha ciddî kabul edilir, çok daha inan
dırıcıdır. Bu yönden büyük bir yardımı vardır. 

Diğer büyük bir yardımı da, bu bankalar, yurt 
dışındaki finansman kuruluşlarıyla çok yakından iliş
kilidirler ve beraber çalışan bankalardır, dünyanın en 
büyük bankalarıdır. Türkiye, proje kredisiyle dış fi
nansman bakımından bu piyasaya çıktığında, Türki
ye'de kurulan bu bankalar, bu yönde öncülük yap
makta ve Türkiye'ye bu kredilerin alınmasında çok 
büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. Neden kolaylık 
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j sağlıyorlar? Her şeyden evvel Türkiye'nin imkânları-
J nı en iyi şekilde biliyorlar. Sizin bunu anlatmanıza lü-
I zum kalmıyor, onlar liderdik yapmak suretiyle bu im-
I kânlar sağlanıyor. 
I Biz, yabancı bankaların belirli ölçülerde ve belirli 

prensipler altında Türkiye'de çalışmasında yarar gö
rüyoruz. Bunun, bu şekilde devamında da Türk eko-

I nomisi yarar sağlayacaktır. 
I Vaktimi daha fazla aşmamak için sözlerime son 
I veriyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. ANAP 
I sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Erdem. 

Sayın milletvekilleri, tasarı üzerinde 1 saat 45 da-
I kikadan beri konuşulmaktadır. Evvela gruplar adına 

Sayın Fenni tslimyeli, Sayın Ayhan Fırat, Sayın İl
han Aşkın konuştular. Şahısları adına Sayın Cafer 

I Tayyar Sadıklar ve Sayın Barış Can konuştular ve so-
I nunda da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa-
I ym Kaya Erdem konuştular. 
I Tüzüğümüzdeki hükme göre, son söz milletvekili-
I nindir. Esasta 3 grup konuşmacısına, 2'de şahsı adına 
I konuşmacıya söz verecektik, fakat Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcımız Sayın Kaya Erdem konuştu-
I ğu için, Sayın Paşa Sarıoğlu da 3 üncü olarak söz is-
I temişlerdi; şimdi o şans kendilerine doğdu. 
I Buyurun Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, çok 
I değerli arkadaşlarım; bir tesadüf eseri olarak Banka-
I 1ar Kanun Tasarısı bugün gündemimize gelmiş bulun-
I maktadır. Bununla ilgili birtakım hazırlıklarım vardı, 
I fakat Doğu illerimizdeki bir seyahatten bugün dön-
I düm ve bu vesileyle de, özellikle vatandaşlarımızın 
I bazı dertlerini burada sizlere arz etmek istiyorum. 
I Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bir ülkede 
I bankaların asıl fonksiyonu, vatandaşların tasarrufla-
I rını değerlendirmek; yani vatandaşlar yönünden de-
I ğerlendirmek ve bunu üretim ve özellikle sanayide ve 
I tarımda üretime doğru yönlendirmekten ibarettir. Şu-
I nu üzülerek belirteyimki, Türkiye'de yıllar yılıdır ban-
I kalar, evvela çok düşük faizlerle vatandaşlardan top-
I ladıkları mevduatları birtakım şirketlere, birtakım 
I holdinglere ve belli yerlere, özellikle aracılara tahsis 
I etmiştir, fakat üretici bundan mahrum kalmıştır. Tür-
I kiye'nin gelişmesinde bankacılığın çok büyük rolü 
I olması gerekmesine rağmen, bugüne kadar bu rolü 
I maalesef ifa edememişlerdir. 
I Çok yakın bir tarihte gazeteden elime bir yazı geç-
I ti; bir bankada 500 milyonluk naylon bir vesika var-
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mış. Biliyorsunuz, bankaların geçmişte mevduatlarını 
artırması gerekti; fakat ne oldu? Şirketler Kanununa 
göre 1/4'ünü peşin yatırması lazım, ama içeride öyle 
filmler dönmüş ki, hiçbir şey yatırmadan, onlar ilan 
ettiler, fakat vatandaşların parasını toplamaya devam 
ettiler. 

Şimdi, Türkiye gibi bir ülkede, özellikle dengele
rin bozuk olduğu, sosyoekonomik yapının bozuk ol
duğu bir ülkede bankaların fonksiyonu çok büyük
tür. Şunu kabul etmek lazım ki, Türkiye'de bugüne 
kadar mevduatlar toplanmıştır belli odaklarda, belli 
merkezler kullanmıştır; fakat her zaman üzerinde 
durduğumuz, bütün meclislerin üzerinde durduğu, 
Doğu bölgesinin kalkındırılması ve Doğuya yönelik 
yatırımlara bugüne kadar herhangi bir pay ayrılma
mıştır arkadaşlarım. 

Buradan Tasarrufların Teşviki ve Yatırımların 
Hızlandırılması adında bir kanun çıkardık, kâğıt üze
rinde teşvik verdik. Arkadaşlarım beni bağışlasınlar; 
çünkü dolaşıp geliyoruz, kendileri de gördüler, da
vet ederiz, Doğu bölgesini dolaşırız; bugüne kadar 
herhangi bir yatırım olmamıştır. 

Doğu bölgesinin özelliği nedir? Arazinin, coğraf
yanın yapısı itibariyle Doğu bölgesinin özelliği şu
dur : Hayvancılığa ve tarımcılığa dayanan bir bölge
dir. Sanayiin bu bölgede gelişmesi son derece zor
dur; çünkü pazar yoktur, ulaşım yoktur, altyapı yok
tur ve birtakım hammaddenin ulaştırılması zordur. 
Bütün bu olumsuzluklar bir araya gelince, yatırımcı 
gözüyle de baktığınız zaman, hak verirsiniz. O itibar
la, daha evvel yüzde 60 olan teşviki yüzde 100'e çı
karmak, bugüne kadar Doğu bölgesine herhangi bir 
yatırım götürmemiştir. 

Vatandaşlarımız, içinde bulunduğumuz sene ve 
1984 içerisinde büyük bir kış geçirmişlerdir; yaz ay
larım şöyle böyle bulmuşlardır. Şimdi ekim zamanı
dır, özellikle sıcağı sıcağına vatandaşlarımızın ve 
çiftçilerimizin isteklerini dile getirmek istiyorum; 

Ben buradan Doğu bölgemize gitmeden önce, bir 
ilçemizden 10 muhtar buraya geldi. Kredi istiyorlar 
ve başvurmuşlar; fakat gerek oradaki yönetici, gerek 
buradaki arkadaşlarımızın - Biz Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüğünde sonradan kendileriyle hallettik, 
onu da teşekkürle karşılamak isterim - bir milletve
kili araya girmeden, birisi vasıta olmadan vatandaş
ların istedikleri kredileri yerine getirmeleri mümkün 
değildir. 

Şimdi nedir? Ben bunu daha önce de, seçimler sı
rasında, yaşadım. Bir bankanın önünde vatandaşlar 
toplanmışlar, 40 kişi, borçları var; 30'u ödemek isti-
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yor, 10 kişi yok; iş aramak için gitmiştir veya o ara
da orada değil. Ziraat Bankasının aldığı karar şu
dur; o anda öyleydi, halen de pratikte devam etmek
tedir: «Efendim o 40 kişi olmadan biz size kredi 
vermeyiz.» Kardeşim, 30 kişi parasını getirmiş, ver 
bunu; onlar zaten müteselsil kefil, 10 kişiyi de bağla. 
Şimdi bu sene bu uygulama devam etmektedir. 

Ziraaf Bankası Genel Müdürünün Milliyet Gaze
tesinde bir yazısı vardı, «1 trilyon 300 milyar mev
duatımız var. Bu sene çiftçilere ayrılan kredi 900 mil
yar lira olacaktır» şeklinde bir beyanı bulunmaktay
dı. Ben bunu senet olarak kabul ettim ve kestim. 

Değerli arkadaşlarım, mevsim başlamıştır, fakat 
uygulamalar son derece yavaştır. Şimdi bizim bu 
yaptığımız tasarıların hepsinin özü, esası vatandaşa 
hizmete yöneliktir. Eğer bunlar sadece kâğıt üzerin
de kalacaksa, hangi kanunu yaparsanız yapınız, ideal 
olarak kâğıt üzerinde uygun olan şeyler pratikte va
tandaşa yaramıyorsa, ondan biz bir medet urnama-
yız; vatandaş kalkınamaz. 

Bölgemde halkın geçimi genellikle hayvancılık ve 
tarıma bağlıdır. Benden ısrarla bunu söylememi iste
diler; gündem dışı söz alacaktım. Bir traktör bugün 
4,5 milyon liradır. Vatandaşa verilen kredi 2 milyon 
liradır değerli arkadaşlarım. Vatandaşın işi o 4,5 mil
yon liraya bitmiyor; traktörü aldıktan sonra onun 
yan aletlerini de almak lazım; römorkunu, pulluğunu, 
patosunu almak lazım; hepsi 8 milyon lirayı buluyor. 

Şimdi çiftçinin halini düşünün; 2 milyon kredi ve
rilecek, bununla bütün bunları alacak! bunları alma
sı mümkün değil. 2 milyona kadar olan faizler yüz
de 30, 2 milyondan sonrası için ticarî kredi uygula
nıyor, yüzde 60. 

Değerli arkadaşlarım, eğer teşviklerde birleşiyor-
sak ve bu teşviklerin gerçekten yerinde olmasını isti
yorsak ve bu bölgelerin kalkınmasını istiyorsak, o 
zaman, bunu pratiğe indirelim lütfen. Bu kanun ta
sarısı vesilesiyle burada pratiğe indirelim ve vatan
daşa gerçekten verelim. 

Şimdi, vatandaşla bankalar arasinda bir güven 
duygusu eksikliği var. Bankalar diyor ki, «Efendim,-
bizim verdiğimiz krediler geri dönmüyor.» Vatandaş 
da diyor ki, «Efendim, 100 milyarları bastırdınız, ba
tık bankalara verdiniz, benim aldığım 40 bin lira.» 

Değerli arkadaşlarım, Ağrı'nın büyük bir ilçesin
de verilen kredilerin toplamı 8 milyon liradır. 8 mil
yonu, tabiî bunu biz teşvik etmedik; yani «vermeyin» 
demedik, «verin, alın» dedik. Fakat bugün enflasyon 
oranı yüzde 50 olan bir ülkede, daha önce 100 lira 
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vermişseniz, bu sefer 150 liranın üzerinde vermek la
zım ki, vatandaşın işine yarasın bu. 

Şimdi siz, bu krediyi de tahdiüi ve birtakım for
malitelere bağlayarak zamanında eksik verirseniz, bu
nun üretime dönük tarafı yoktur. İsterse, Ziraat Ban
kasının elinde 1 trilyon değil, 2 trilyon para toplan
sın, vatandaşın eline ulaşmadıktan sonra, hepimizi 
rahatsız eden olaylar devam edecektir, anlattılar, 
ben. gerçekten vicdanen bundan ıstırap duydum ve 
konuyu dile getirmek için söz verdim. Benimle bera
ber bir grup milletvekili arkadaşım da vardı, onlar 
da buna şahit oldular. O itibarla, Bankalar Kanu
nunda eğer bunu işletmek istiyorsak, bu gibi pratiğe 
dönük olan hususların da burada dikkate alınması 
lazım; yoksa «Çiftçimizi kalkındıracağız» demekle 
çiftçiyi kalkındırmak mümkün değil. 

Gelirken uçakta bir ilimizin valisi ile beraber gel
dim. Biliyorsunuz İtalya'nın orta bölgesi vardır, bu 
bölge vaktiyle kalkındırılmaya layık görülmüştür. Ba
na bir örnek verdi; kendilerini gezdirmişler, bir köye 
gitmişler, sadece orman var, başka bir şey yok. Araştır
mışlar, «Burada hayvancılığı, sütçülüğü teşvik edelim» 
demişler. Diyelim ki 100 milyon liralık bir ihtiyaç var, 
devlet 70 milyonunu bizzat cebinden vermiş; 10 milyon 
da toplamışlar. Bizim sayın valimiz sormuş, demiş ki, 
«Efendim, bu 70 milyonu böyle karşılıksız nasıl veriyor
sunuz?» «Bunun sosyal bir maliyeti vardır; bu vatan
daşlar şehre indiği zaman, görüyorsunuz şehirlerimizin 
halini, bunun sosyal maliyeti bundan çok yüksektir» 
denilmiştir. Orada teşvik etmişler ve kontrol etmişler
dir. ~ 

Şimdi benim ricam şudur: özellikle tarıma dayalı, 
hayvancılığa dayalı ve bu bölgenin kalkınmasına dayalı 
projelere öncelik verelim. Bunlar denetimden mahrum
dur. Vatandaşa, «Size kredi verelim» diyorlar, vatandaş 
ahır gibi bir şey yapıyor, ondan sonra o krediyi alıyor; 
fakat krediyi işletemiyor. Şimdi, Ziraat Bankası yönün
den teknik yardımın da beraber gelmesi lazım, projenin 
hazırlanması lazım, üretime dönmesi lazım. Yoksa biz 
burada hangi kanunu yaparsak yapalım, bu kanunla da, 
bir şey yapamayız. İş âlemine, özellikle de Türkiye'de 

•bugüne kadar işletilen sistemde, sadece tüccara kredi 
verilmiştir; bunu hepiniz biliyorsunuz. Tütün kredisin
de, buğday kredisinde, hayvancılık kredisinde böyledir. 
Benim bölgemdeki vatandaşlar 18 aydır kredisini ala
mıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlayın efendim, 
süreniz tamamlanmıştır. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Yardımcı
sı burada. Biraz yığılma oldu mu canlı hayvanın ki
losunu 900'den 800'e, biraz yığüdı mı 800'den 700'e 
indir... Değerli arkadaşlarım, burada particilik yok
tur; yalnız bölge kalkınmasını yapmak istiyorsak, o 
bölgenin ihtiyacına dönük olan bu tasarrufların de
ğerlendirilmesinde, kredilerin değerlendirilmesinde bu
nu göz önünde tutalım. Yoksa, biz burada kanun 
yapacağız; evet yapalım, Bankalar Kanunundaki su
iistimalleri önleyelim, fakat adaletli bir kredi dağı
lımı da esastır. Adaletli kredi dağılımı olmadıkça, o 
bölgeler de ödediklerinin karşılığını almadıkça, bu 
kanun kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur ve o böl
geleri de kalkındırmanız mümkün olmayacaktır. îs-. 
terim ki, o şeref sizlere nail olsun, biz de bunu gö
nülden temenni ederiz; ama bu şekliyle giderse, bu
güne kadar uygulamalar da göstermiştir ki, çıkardığı
mız kanun bugüne kadar hiçbir işe yaramamıştır ve 
bizim görüşümüz doğrudur. Devlet buraya ağırlığını 
koyup, gereken hizmetleri götürmezse, kredileri yön-
lendirmezse, üretimi artırmazsa, şimdiki hale düşer; 
çünkü vatandaş şu anda buğday alıyor. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım. (HP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın milletvekilleri, tekrar saymak icap ediyor, 
çünkü tereddüt hâsıl olmuştur efendim, o bakımdan 
herhangi bir yanlışlık yapmayalım. 

Efendim, görüşmeler tamamlanmıştır, maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
(ANAP sıralarından «Açık oylama» sesleri). 

Böyle bir şey yok efendim usulümüzde, lütfen 
üyeler ayağa kalksın, o şekilde sayalım efendim. Sa
yın üyeler lütfen bulundukları yerde kalsınlar... Ka
bul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi 
kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar). 
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1 inci maddeyi okutuyorum : ı 

Bankalar Kanunu Tasansı I 
(7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin I 
Değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hak- I 
kında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında I 

Kanun Tasarısı) I 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler I 
Amaç I 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, tasarrufları I 

korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine gö- I 
re kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuru
luşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, devir, birleşme 
ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini düzenlemektir. I 

BAŞKAN — 1 inci maddenin okunması bitmiş- I 
tir; 1 inci maddenin üzerinde herhangi bir önerge 
yoktur. Söz isteyen var mı efendim? Söz isteyen yok. 

1 inci maddeyi, komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE 2. — 1. Türkiye'de kurulmuş ve kuru

lacak bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup 
da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulu
nan veya bundan sonra Türkiye'de şube açarak faa
liyete geçecek olan bankalar bu Kanun hükümlerine 
tabidir. 

2. özel kanunlarla kurulan bankalar da kanun
larında yer alan hükümler dışında bu Kanun hüküm
lerine tabidir. 

3. Bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Okunan 2 nci madde hakkında ve
rilmiş bir önerge yoktur. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yoktur. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Maddeyi komisyondan geldiği şek

liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fırat, sizin bir talebiniz vardı. Neyle ilgili 
ise, buyurun efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu 
kanunun kanun sistematiğine göre yanlış olduğu ka- ' 
naatindeyim. Zira, maddeler rakamla başlıyor, parag
raflar rakamla devam ediyor; bu yanlıştır, kanunun 
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sistematiğine uygun değildir. Bu konuda, sonradan 
gözden geçirileceğine dair eğer bir şey söylerlerse, 
mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu şekliyle oylamış bulu
nuyoruz. Oylamadan evvel söz isteyen olup olmadı
ğını sorduk, herhangi bir söz isteyen çıkmadı. O iti
barla oylama durumunda kaldık. Durum bundan iba
rettir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
1. Bakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı

ğının bağlı bulunduğu bakanlığı, 
2. Müsteşarlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar

lığını, 
3. Millî banka; Türk kanunlarına göre kurulan, 

sermayesi Türk parası" olarak konulan ve sermaye
sinin çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere ait 
olan bankaları, 

4. Banka şubesi; ayrıca belirtilmesine gerek kal
maksızın bankaların şube, ajans ve banka işlemleri 
veya mevduat kabulü ile uğraşan sabit ya da seyyar' 
büroları gibi her türlü mahallî teşkilatını, 

5. Merkez şube; bankaların bu ad altında mer
kezlerinin bulunduğu yerde açtıkları şubelerini, 

6. ödenmiş sermaye; bankaların, üç aylık hesap 
özetlerindeki fiilen ödenmiş veya Türkiye'ye ayrıl
mış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen 
zararın yedek akçelerle karşılanmayan kısmı ile ya
bancı ülkelerdeki şubelerine ayırdığı sermaye düşül
dükten sonra kalan bakiyeyi, 

7. Yedek akçeler; Bu Kanunun 32 nci maddesi
ne, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar, ile ban
kaların anasözleşmelerine göre ayrılan ve bankanın 
üç aylık hesap özetlerinde görülen yedek akçeler top
lamından, varsa bilanço zararının düşülmesi sonu
cunda elde edilen bakiyeyi, 

8. Özkaynak; bankaların ödenmiş veya Türkiye' 
ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin topla
mını, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Okunan 3 üncü madde üzerinde 

söz isteyen?.. 
H. BARIŞ CAN (S'inop) — Sayın Başkan, hükü

mete soru sormak istiyorum. 
•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
H. 'BARIŞ CAN; ((Sinop) — Efendim, 3 üncü mad

denin sekizinci fıkrasında tanımlanan «öz kaynak» 
tabirinin açıklanmasını istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın hükümet.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — öz kaynak, 
'bankaların ödenmiş sermayelerini ve yedek akçe
lerini ihtiva eder. Bankaların 'bir nominal sermayeleri 
vardır, fakat 'hepsi ödenmemiş •bulunabilir; 50 mil
yar sermayesinin 20 milyarı ödenmiştir. Bu 20 mil
yar, bir de ayrı yedek akçe senetleri, yatırımı varsa 
bunu dahil ediyor ve öz 'kaynağı oluşturuyor. Orada, 
«Türkiye'ye tahsis edilmiş» dedikleri, yabancı ban
kalarla alakalıdır. Onların da Türkiye'ye tahsis et
miş oldukları kısım, onların öz kaynaklarını ifade edi
yor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Melen. 
'FERİT 'MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; önemsiz bir şekil meselesi için söz al
dım. Aslında, önemsiz görülüyor ama, bence, kanun
ların kusursuz çıkması bakımından önem arz eder. 

Bir defa, hükümetin bu kanun kuvvetindeki ka
rarnameleri Meclise getirirken tuttuğu bir yol var. 
Bir süre önce yürürlüğe konmuş, fakat aradan geçen 
zaman içerisinde bazı değişiklikler yapılmasına ihti
yaç görülmüş olan kanun kuvvetindeki kararname
lere ait tadilleri hükümetin bir tasarı ile yani b'ir ta-
dilname ile getirmesi gerekirken, her nedense bunları 
kısa yoldan, tadilname getirme yerine; hükümet öner
geler hazırlayarak komisyonlarda kendi milletvekil
lerine önergeler verdirmek suretiyle değiştirmeyi usul 
ittihaz etmiş bulunuyor. Aşağı yukarı birkaç defa 
geldi ve bundan sonra da gelecektir. Anladığımıza 
göre, bunu temelli bir usul haline getirecek; bu usul 
yanlıştır. 

Arkadaşlarımızın getirdikleri bu usul, tetkike im
kân vermiyor. Faraza bu Bankalar Kanununda, 70 
sayılı 'Kanun Hükmündeki Kararnamedeki tasarılar 
iki kademede getirilmiştir. Bir kısmı Ticaret Komis
yonunda getirilmiş, arkasından Plan Bütçe Komisyo
nunda da bazı önergelerle getirilmiştir. Gelen öner
gelerden çoğu hükümet tarafından verdirilmiştir. Şim
di böyle olunca, faraza Ticaret Komisyonunda hiç 
olmazsa onlar verilseydi, o komisyon da bunları tet
kik etmek imkânını bulurdu. Fakat, bir kısmı oraya, 
bir kısmı 'Plan ve Bütçe Komisyonuna verildiği için, 
ilk defa tasarıyı tetkik e'den komisyon, maalesef bun
ları görmemiştir. 

badece bununla da bitmiyor; komisyon üyeleri 
arkadaşlarımız da tetkik etmek fırsatını bulamıyor
lar. O anda veriliyor önerge, layıkıyla incelemeden 

I -bazı şeyler ciddî incelemelere ihtiyaç gösterir- orada 
kabul veya reddetme durumuna düşüyorlar ki, bu 
usul yanlıştır; hükümetin bu usulden vazgeçmesi ye
rinde olur, faydalı olur. 

Kanunların, aslında kusufsuz çıkması lazım, an
laşılır mahiyette olması lazım, vazıh olması lazım, 
eski tabirle münakkah olması lazım. Fakat maalesef 
bunlara riayet edilmediği için, gelip geçen kanunlar 
-birçok hukukçular da söylüyorlar hatta barolar neş
riyat yapıyorlar- hatalı çıkıyor, yanlış çıkıyor ve kısa 
zamanda tadile ihtiyaç gösteriyor. Bu usulden vaz
geçilmesi yerinde olur. Ne olabilir? Hükümet b'ir ta
sarı hazırlar onunla getirir; '2 gün, 3 gün evvel gel
miş olur ve bütün milletvekillerinin tetkikine imkân 
hazırlamış olur. 

'îkincis'i, burada bir şeyi yadırgadım; Plan ve Büt
çe Komisyonunda da dile 'getirdim. Bakanlığı tarif 
ederken tarife maddesinde, «'Müsteşarlığın bağlı ol
duğu bakanlık» diyor. Plan ve Bütçe Komisyonun
da da ifade ettim; Araplarla dostluğu artırınca gali
ba onların bazı âdetlerini de alıyoruz, benimsiyo
ruz. Arapları da bilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Melen, 1 dakika müsaade eder 
misiniz. 

Sayın Melenln konuşması- bitinceye ve 3 üncü 
maddeyi oylayıncaya kadar çalışmalarımıza devam 
etmemizi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Melen. 
FERİT MELEN (Devamla) — Araplarda bir ba

ba kendi adıyla anılmaz; eğer evladı varsa. Faraza, 
ismi Ahmet ise, Ahmet denmez ona, oğlunun adıyla 
anılır; Ebu Bekir, Ebu Hasan, Ebu Hüseyin gibi. 

Şimdi burada da biz bakanlığı tarif ederken, 
«Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanlık» diyoruz. Bu 
garip bir şey. Yani, müsteşarlık vasıtasıyla bakanlığı 
tarif ediyoruz. Bir defa bu müsteşarlık Başbakanlığa 
bağlıdır; teşkilat kanununda onun kadrosu içindedir 
ve Başbakanlığa bağlıdır. Efendim, 'Başbakanlıkta 
devlet bakanlıkları bakarmış, hangi devlet balkanının 
baktığını belirtmek için böyle yazılıyormuş; o da 
yanlıştır. Çünkü, yüksek Meclisinizin kabul ettiği ve 
«Reform Kanunu» dediğimiz, bakanlıkların kuru
luşlarına ait kanunda kaç tane bakanlık olduğu sayıl
mıştır; onların arasında devlet bakanlığı yoktur. Dev-

r le't bakanlığı, Başbakanlığın bünyesi içindedir. Devlet 
bakanları bakandır; fakat bakanlık değillerdir, Baş-

1 bakanlığın bünyesi içindedir. Mtekîm, buna ait bu 
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kuruluş kanunlarında madde vardır; «Devlet bakanı, 
Başbakanın verdiği işleri yapar, işlere bakar» der. 
Binaenaleyh, devlet 'bakanlığı tayini işinde bu ifade 
kullanılamaz; bu da yanlıştır. Düpedüz «Başbakan
lık desin, bunda çekinecek ne var; zaten 'öyle. Kanu
nen Başbakanlığa bağlı; ama çeviriyoruz, «Müsteşar
lığın bağlı olduğu bakanlık» diyoruz. 

Efendim, belki bu müsteşarlık baş'ka bir bakanlığa 
bağlanabilir... Değerli arkadaşlarım, 'hükümet bir ter
cih yapmıştır; Hazine ile Hazine Dairesi 'Umum Mü
dürlüğü ile Maliye Bakanlığından onu almıştır, Tica
ret Bakanlığından Dış Ticaret Umum Müdürlüğünü 
almıştır, ikisin'i bir müsteşara bağlamıştır, onu da bir 
bakana bağlamıştır. Bu bir tercihtir; yarın hükümet
ler değişir, hatta bu hükümet içinde de olabilir, bun
dan, bu tercihten vazgeçilebilir, müsteşarlık bir yere 
bağlanmayabilir; yine Hazine ait olduğu bakanlığa, 
dış ticaret de ait olduğu bakanlığa bağlanabilir. Bi
naenaleyh o şekilde de işlemez, yani öyle bir tasar
ruf yapılmasına da imkân olmaz, ikiye bölünmüştür 
müsteşarlık. 

Anlaşılan müsteşarlığa Özel bir yer vermek için 
-sayın bakanın ifadelerinden de onu anladım- bakan
lıkla müsteşar ayrı görülüyor. Müsteşara verilen yet
kiler şunlardır, bakanlığa verilen yetkiler şunlardır 
deniyor. Müsteşarlık, bakanlığın içindedir ve bu aha 
kanunda da der ki, müsteşar bakanlığın verdiği iş
leri yapar, bakanın emrindedir, siyasî sorumluluğu 
yoktur müsteşara ayrı bir yetki verilemez. Verirseniz 
Meclise karşı kim sorumlu olacaktır? Müsteşara ka
nunla verdiğiniz yetkiden doğrudan doğruya bakan 
sorumlu olamaz; binaenaleyh bu da yanlıştır. 

Değeri! arkadaşlarım, bunların önemi aşikârdır. 
Ayrıca, malesef vaktiyle bizim okullarımızda hitabeti 
resmiye dersi vardı, hatta diplomatik muhaberat ders
leri vardı; şimdi onlar kalktı. Kanunlar böyle geli
yor, maalesef çok noksan geliyor. Hükümetin, ayrı
ca hukuka da fazla ehemmiyet vermediği görülüyor, 
yani hukuktan çok hendeseye önem veriyor; hende
senin yeri ayrı, hukukun da yeri ayrı arkadaşlarım. 
'(MDP ve MHP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce Meclis Başkanlığının bir tezkeresi okun
du. Tezkerede «Merhum 'Niğde Milletvekili Alpka-
ya'nın vefatı üzerine boşalan yefe» deniyordu; orada 
hem «mefhum» hem de «vefat» kelimeleri kullanı
lıyordu. Görüyorsunuz Meclis Başkanlığında dahi 
doğru dürüst Türkçeyi okuyup yazmaya dikkat et
miyoruz, kanunlarda evleviyyetle böyle olur. 

Teşekkür ederim <MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
3 üncü madde üzerinde başkaca söz isteyen var 

mı efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru soracağım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ama maddeyi demin oya arz ettik. 

«Sayın Melen konuşup bitinceye kadar» dedik ve 
Sayın Melen konuştular. 

FENNİ 1SLÎMYEL1 '(Balıkesir) — Sayın Baş
kan bu madde üzerinde görüşeceklerimiz var. Yarın
ki toplantıda 3 üncü madde üzerindeki müzakerelere 
devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde bir 
önerge vesaire yok. Zaten madde okundu, «soru sor
mak isteyen var mı?» diye sorduk efendim. 

Siz de soru sormak mı istiyorsunuz efendim? 
FENNİ tSOMYELt (Balıkesir) — Madde üze

rinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Ben «'Madde üzerinde söz isteyen 

var mı?» dedim, sordum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

3 üncü madde yarma ertelensin. 
BAŞKAN — Efendim, ben 3 üncü maddeyi okut

tum, «Üzerinde söz isteyen var mı?» dedikten sonra 
herhalde bir anlaşmazlık oldu. 3 üncü madde üze
rinde daha Söz isteyenler var. Bu maddeyi, söz iste
yenleri dinleyelim o şekilde mi bitirelim, yoksa ya
rına mı talik edelim? 

FENNİ JSL1MYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tsîimyeli. (HP ve 
MDP sıralarından «Yarına kalsın» sesleri) 

Efendim, kararı tekrar ediyorum, 3 üncü madde 
üzerinde söz isteyenler var. O söz isteyenleri dinle
yip o şekilde mi bitirelim? 

FENNİ ÎSLÎMYELÎ '(Balıkesir) — S'öz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın îslimyeli. 
'ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz yerimden arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bi

raz önce oylarken, çalışma süresini Sayın Melen'in 
konuşmasının sonuna kadar uzattınız. Binaenaleyh 
bu madde üzerindeki görüşmeler bitinceye kadar top
lantının uzatılması şeklinde bir ifade kullanılmadı. 
Zabıtlarda vardır. 
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BAŞKAN — 'Maddenin oylaması da ona dahil
dir. 

Sayın tslimyeli buyurunuz. 
FENNİ ÎSLİMYELÎ (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 3 üncü maddede tanımları gö
rüşüyoruz. Bu maddenin ikinci fıkrası tanımlarda, 
«Müsteşarlık : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını 
ifade eder» şeklinde bir atıf var. Bu fıkra gerçekte 
Plan ve Bütçe Komisyonunda ilave edilmiştir. Daha 
evvelki 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve-
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda «Ba
kanlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu bakanlığı ifade eder» şeklinde bir tarif var 
idi. Şimdi bir ilave ile «Müsteşarlık; Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığını ifade eder» şeklinde bir ibare
ye yer verilmiş bulunmaktadır. -

Gerçekten tasarının genel görüşmesi sırasında da 
ifade ettiğim gibi, müsteşarlık siyasî bir makam değil
dir. Bunu tabiî bir partizanlık olarak rfade etmiyo
rum. Bir partizan sıfatı içinde siyaseti kullanmak isr 
temiyorum; fakat bizatihi bakanlık siyasî tasarruflar 
yapabilen yetkilere sahiptir ve onunla mücehhezdir. 
Hiyerarşik sistem içinde de müsteşar bir bakana bağ
lıdır ye bakana bağlı olarak vazife yapar. Şu halde, 
kanaatimce müsteşarlık ifadesi içinde müsteşara veri
len yetki, bakanlıklardan alınarak verilmiş olan yet
ki, kanaatimce, siyasî tasarrufa yetkili olan bir maka
mın dışında, bir bürokrata bir yetki verilmesi mana
sını taşır ve şimdiye kadar hukuk mevzuatımızda yer 
almamış olan bir hükmü ifade eder. 

Sayın Başbakan Yardımcımız ifadelerinde «Efen
dim, müsteşara fevkalade sathî yetkiler verilmiştir» 
diye buyurdular. Tabiî o bir düşünce; ama bir - iki 
maddeyi naklettiğim zaman meselenin ehemmiyeti ve 
çelişkileri bir noktada biraz daha kendisini göstere
cektir. 

17 nci maddeyi açıyorum; 17 nci maddede, «Şube
lerin birleştirilmesi» başlığı altında «Müsteşarlık ban
kalardan, malî bünyelerini veya kanunî yükümlülük
lerinin yerine getirilmesindeki tutumlarını göz önünde 
bulundurarak, gerektiğinde belirteceği şubelerin bir
leştirilmesini isteyebilir» diyor, işte bu bizzatihi siyasî 
tasarrufla alakalı bir hükümdür. Daha evvelki 70 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararname, 7129 sayılı Ban
kalar Kanununda ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunda bu ifade «Bakanlık» olarak geçmiştir. 

Biraz daha geçiyorum 38 inci maddenin dördün
cü fıkrası ki; akşamın bu geç saatinde fazla tafsilata 

girmek istemiyorum, fakat bizatihi 38 inci madde bu 
kanunun en önemli maddesidir, kredi limitlerini tayin 
eder ve kredi limitlerinin tayin olduğu bir maddede 
siz getirip müsteşara yetkiler veriyorsunuz. Bunun 
isabetli olduğu kanaatinde değilim. 

44 üncü, 48 inci madde; bunları ayrı ayrı ifade 
etmeniz mümkün. Müsaade buyurunuz, bu maddeyi 
ve tanımları Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonunda kabul edildiği şekilde biz de burada kabul 
edelim ve zannediyorum bir hataya, bir yanlışlığa da 
böylece mahal vermemiş oluruz. 

Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
Sayın tslimyeli bu isteğinizi bir önergeye bağlı

yor musunuz efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sorularımız var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

maddelere bakıldığında, müsteşarlık bir bakanlıktan 
istişarî mütalaa soracak. Diyelim ki, Sanayi Bakan
lığından mütalaa sorulacak. Bunun böyle geçmesinin 
nedeni, anladığımız kadarıyla, müsteşarlığın «Maliye 
Bakanlığı» sözcüğünün yerine geçirilmiş olmasıdır. 
7129 sayılı Kanunda; «Maliye Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından görüş alarak bu kararı verir» 
diyor. Müsteşarlık burada sanki Maliye Bakanlığı 
yerine kaim olmuş gibi, duruma göre bir bakanlıktan 
görüş almak yetkisine haiz olmaktadır. 

Şimdi benim sorum : Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı nereye bağlı? Sayın Melen'in buyurdukları 
gibi, bağlı olduğu yer zaten bellidir; devlet bakanıdır, 
bakanlık değildir. Acaba «Bakanlık» denince, buna 
bakan da dahil midir? Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığı bugün Başbakanlığa bağlıdır, kanun gücünde 
kararnameyle de statüsü bellidir, belli olmayan nedir? 
Sayın Başkan, bu konunun açıklanması lazım ve bunu 
tartışmamız gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI tSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı kanun gücündeki kararnameyle kurul
muştur, görevleri ve yetkileri adı geçen kararnameyle 
belirlenmiştir, bu çerçeve içerisinde de faaliyet gös
termektedir. Bu yetkiler içinde, eksik veya fazla olan
lar, kanun gücündeki kararname huzurunuza gelecek
tir, o zaman tartışılabilir. 
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Bu konuyu biraz önce tümü üzerindeki görüşme
ler sırasında da açıkladım, Bankalar Kanunu, bazı 
yetkiler ve bazı çalışmalar hakkında «İlgili bakanlık» 
tabirini kullanmaktadır. Bütçe ve Plan Komisyonun
da ilgili bakanlık olarak bakanlığa verilmesi gerek
meyen konuların müsteşarlığa devri konusu, Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metnine göre 
farklı olarak getirildi. 

Evet, orada «Bakanlık» diye geçiyordu. Bürokra
siyi artırmamak, siyasî bir yetki mahiyetini almamak 
kaydıyla bunun üzerinde tartışma yapılabilir. Denile
bilir ki, bu kanunla müsteşarlığa verdiğiniz şu yetki 
siyasî bir konudur; tartışılabilir. Hakikaten siyasî bir 
karar ise, bir bakana ait olması lazım geliyorsa, bunu 
müsteşarlık yerine bakanlık yaparız veya Meclis, bu 
yetki müsteşarlıkta olmaz, bakanlıkta olur; der. Fa
kat, her halükârda bazı konular var ki, bunun müs
teşarlığa verilmesi lazım, bunları müsteşarlığın takip 
etmesi lazım. Bürokrasiyi artırmamak, işin gereğini 
yapmak yönünden bu şart. 

«Bakanlık» dediğimiz zaman ne olacak? O bilgiler 
bakanlığa gelecek, bakanlık bunu alıp ilgili müste
şarlığa gönderecek, müsteşarlık dosyada hıfz edecek 
veya gereğini yapacak. Ama, bilfiil bakana ait olan 
yetkiler de ki, siyasî kararlardır, bunların müsteşarlık 
olarak değil, doğrudan doğruya bakanlık olmasına 
özellikle dikkat edildi, bu yönüyle; esas budur. 

Teşkilat Kanununda, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının Başbakanlığa ve aynı zamanda devlet ba
kanı ve başbakan yardımcısına bağlı olaracağına ye 
buna ait olan yetkilerin de buraya verileceğine dair 
ayrıca hüküm mevcuttur, yani bu, kanun gücündeki 
kararname ile kanunî bir hükümdür. 

Şimdi, durum bu olduğuna göre, biz burada muh
telif maddelerde «Bakanlık» yerine «Devlet bakanı 
ve başbakan yardımcılığı» şeklinde bir hüküm konul
ması yerine, bunu başta belirli ölçülerde belirtmeyi 
uygun gördük. Çünkü bazı durumlarda direkt Başba
kana ait olan yetkiler vardır. Bu yetkiler, bir yetki dev
riyle devredilebilir. Teşkilat Kanununda aynen vardır. 
«Başbakanın bu konudaki yetkilerini bir devlet bakanı 
veya başbakan yardımcısına veya bir başka bakana 
devredebileceğine» dair hüküm vardır. Demek kh bu 
yetkiler devredildiği zaman, kullanacak bir bakanlık 
mevcuttur, bakan mevcuttur. Bunu biz burada* Hazi
ne ve Dış... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «Başbakanlık» de
yin. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Çünkü 
teşkilat kanununda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının Başbakanlığa bağlı olduğu açıkça belirtilmiş. 
Bu yönüyle kısaltmayı da sağlamak bakımından; bir 
mahzur olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu bir 
tariftir. Tarifi yaparken görüyoruz ki, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bir mercie, bir bakana bağlı. 
Bunu «Bakan» olarak belirtiyoruz. Bugün için dev
let bakanı ve başbakan yardımcısı olabilir, yarın bir 
başka devlet bakam olabilir. Biz burada «Devlet ba
kanı ve başbakan yardımcısı» şekliyle gösterdiğimiz 
zaman, Başbakanın bu konuda vereceği yetkileri, mu
hakkak surette başbakan yardımcısına vermesi gere
kecektir gibi bir anlam çıkacaktır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Öyle demiyoruz 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Onun 
için bizim yaptığımız, Hazine ve Dış Ticaret Müste-
şarlığı hangi bakana bağlanıyorsa, o bakanlık bu ka
nunda geçen «Bakan» dır. «Bakan» tabiri bundan 
böyle bu kanunda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığının bağlı bulunduğu bakanı ihtiva edecek» diye 
başta belirtiyoruz, artık ondan sonra bunu tekrar 
zikretmeye de lüzum kalmıyor. Burada geçen «Bakan» 
tabiri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı hangi ba
kana bağlıysa... > 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Başbakanlığa 
bağh. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Başba
kanlığa bağlı. Yalmz teşkilat kanunlarında Başbakana 
ve Başbakan Yardımcısına da bağlı olacağı ve yetki
lerin herhangi bir devlet bakanına devredilebileceği 
hususu varıdır; gerek Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığının Teşkilat Kanununda, gerekse Başbakanlık 
Teşkilat Kanununda vardır. 

Biz buraya «'Başbakan» dediğimiz taikdirde, Başba
kan bu yetkisini devrettiği zaman, bu yetkiyi artık 
Başbakan değil, devrettiği devlet bakanı kullanacak
tır. Bunun için biz burada bu yetkiyi hiçbir zaman 
Başbakan direkt kullanmayacağı için, -Çünkü Teş
kilat Kanunu da 'bunu gösteriyor- muhakkak surette 
devlet bakanı vasıtasıyla kullanılacağı için burada bu 
şekilde belirtmeyi doğru bulduk. Bunun için gereği 
itibariyle de, uygulama bakımından da yararlı olacağı 
kanaatindeyiz. Herhangi bir mahzuru, kanunlara, 

175 — 



|T. B. M. M< B : 86 

teşkilat kanunlarına aykırı bir durumu da olduğu I 
kanaatinde değiliz. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı. 
Efendim 3 üncü madde üzerinde ibir önerge var

dır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

276 sıra sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü madde
sinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. I 

Saygılarımızla. I 
Cafer Tayyar Sadıklar Türkân Turgut Arıkan 

Çanakkale Edirne 
Ali Ayhan Çetin Ayhan Sakallıoğlu 

Çorum Sakarya 
Haydar Koyuncu 

Konya I 
BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor I 

musunuz? " I 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE 'BARBAKAN YARDIM- | 

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz 
efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, buyu- | 
run efendim, 5 dakikalık bir sürede izah edin öner- j 
genizi. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu önergenin 
gerekçesini 'benden önce söz alan çok değerli arka
daşlarım, aşağı yukarı açıkladılar. Bu fıkranın mad
deden çıkarılmasıyla, 'bu madde üzerinde yapılan tar
tışmalar son bulmuş olacaktır. Diğer ibir deyimle, 
sayın balkan burada, bu müsteşarlığa verilen yetkile
rin esbabı mucibesini açıklamakta büyük güçlük çek- I 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1980-1984 yılları arasında ihracatta vergi iade
lerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/358) 

16 . 4 t 1985 0 : 1 

tiler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyordu ve sığmadı. Si
yasî otorite yetkisini müsteşarlığa veriyordu bu mad
de ile. Şimdi bu fıkrayı çıkarmakla bu sakıncayı or
tadan kaldırıyoruz. Bu itibarla eğer yüce Meclisiniz 
'bu önerge lehine oy verirse, arz edilen sakıncalar 
ortadan kalkmış ve yetkiler 'bakanlıkta toplanmış ola
caktır. 

Sadece ibir misal arz edeyim : Maliye Bakanlığına, 
Gelirler Genel Müdürlüğüne bir müracaatınız oldu
ğu zaman siz, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Mü
dürlüğü diye yazarsanız bunda bir mahzur var mı? 
Yok. Aynı 'şey burada da olacak; Başbakanlık Hazi
ne Müsteşarlığına diye müracaat yapılacak, müracaa
tınız yine doğrudan doğruya müsteşarlığa gidecek. 
Niçin kulağımızı ters gösteriyoruz ve şimdiye kadar 
olmamış bir uygulamayı sırf bir müsteşarın hatırı için, 
buraya fevkalade yabancı bir sistem olarak getiriyo
ruz. 

Bu itibarla bu fıkranın buradan çıkartılmasını 
yüksek tensiplerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Efendim Sayın Sadıklar ve 4 arkadaşı tarafın

dan verilmiş ve okunmuş olan önerge, sayın hükü
met ve sayın komisyon tarafından kabul edilmemiş
tir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

3 üncü maddeyi komisyondan geldiği şekilde oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
3 üncü madde komisyondan geldiği şekilde kabul edil
miştir'. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları ve müzakere etmekte olduğu
muz tasarıyı sırasıyla görüşmek için, 17 Nisan 1985 
Çarşamba günü saat 15.OO'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılrnasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

V. —SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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Soru 1. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında 
ihracatı teşvik gerekçesiyle verilen ihracat vergi iade 
miktarları ile ihracatta yapılan vergi indirimleri mik
tarları (tutarları ve oranları) ve yapılan gümrük in
dirimleri miktarları (tutar ve oranlar) ve yapılan güm
rük ıtaksitlendkıme miktarları ve bu taksitlendirmeler-
den dolayı faiz gelirlerindeki eksilmeler kaçar TL ol
muştur? 

'Bunların seneler itibariyle toplamları yaklaşık ola
rak kaç TL olmuştur? 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanı 12 . 4 . 1985 

özel 
OKA : 310000/1181 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 13.3.1985 gün ve 310000/891 saplı ya
zımız. 

ib) T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 13.2.1985 gün 
ve 7/358-2745/11107 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldu
ğu ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasının 
istendiği 1980-1984 yılları arasında ihracatta vergi 

iadesine ilişkin ilgi (b) yazınız eki soru önergesi, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından^ alınan bilgiler ışığında cevap
landırılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakam 
VERGİ İADESİ 
İhracatta vergi iadesi ile ihraç edilen maddelerin 

maliyetine girmiş bulunan vergi, resim ve harçlar ile 
benzeri etki yapan yükler bu maddelerin ihracatçısına 
ihracattan sonra ödenerek ihraç mallarımıza rekabet 
imkânı kazandırılmakta, yeni pazarlara girilebdlmekte 
ve böylece ihracatımız teşvik edilmektedir. 

Vergi iadesi, vergi iade listelerine alınan maddelerin 
yapılan ihracatı müteakip bedelinin döviz olarak gel
mesinden sonra Merkez Bankasınca ödenmektedir. 
ödemeler Gümrük Çıkış Beyannamesi tarihi itibariyle 
döviz-TL. paritesi ve vergi iade oranı üzerinden ya
pılmaktadır,, 

flhracaıtta vergi iadesi matrahı 1980-1984 yıları iti
bariyle ABD Doları ve Türk Lirası cinsinden, vergi 
iadesi ödemeleri ise Türk Lirası olarak aşağıdaki tab
loda verilmektedir. 

Yıllar 

1980 852 410 977 
1981 1 616 520 963 
1982 2 671 207 332 
1983 3 085 335 000 
1984 4 535 509 000 

Vergi ladesi Matrahı 
TL. 

55 030 983 007 
174 220 415 000 
412 611 810 131 
667 919 831 151 

1 583 509 750 000 

Vergi ladesi Tutarı 
TL. 

4 905 156 467 
24 653 142 000 
86 716 025 380 
148 989 912 166 
329 060 162 000 
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GÜMRÜK MUAFİYETİ 
Devlet 'Planlama Teşkilatı tarafından yatırımların 

teşviki ve ihracatın teşviki amacıyla Teşvik Belgeleri 
çerçevesinde yatırımcılara ve ihracatçılara gümrük 
muafiyeti sağlanmaktadır. 

Yatırımlar için ithali' (gereken makine ve teçhizat 
için DPT tarafından verilen muafiyet belgelerinde yer 
alan ithalat değerleri FOB $ ve CİF TL. olarak, güm
rük vergi ve resimleri tutarı TL. olarak aşağıda ve
rilmektedir. 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

İthalat 'Değeri 
FOB (Bin $) 

— 
874 748 

1 186 341 
669 710 
638 527 

(Ooak-Ekim) 

-
İthalat Değeri 

CİF (Milyon TL.) 

— 
97 336 

192 255 
185 826 
208 363 

Gümrük 
Vergi ye Re

simleri Tutarı 
(Milyon TL.) 

62 853 
66 996 

140 185 
97 551 

120 585 

Ayrıca, ihracatçıların kendilerinin veya yan sana 
yicilerinin ihracını taahhüt ettikleri malların yapımın 
da kullanacakları ham ve yardımcı maddelerle amba 
laj malzemelerinin ithali için Teşvik Belgesinde be 
lirtilen esas ve şartlar çerçevesinde döviz tahsisi ya 
pılmakta ve yapılacak ithalatın gümrük vergi ve re 
simlerinden ve ithalde alınan Fon »bedellerinden muaf 
olması sağlanmaktadır. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1984 yılı sonu itibariyle elektrik götürülen köy
lerin sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/430) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıttun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica öderim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NalbanUoğlu 

Erzurum 
Soru 1. 1984 yılı sonu itibariyle Türkiyemizde 

illerin köy âdedi ile bu köylerin kaç adedine elektrik 
götürüldüğünün liste olarak bildirilmesini? 

ıÇElek'trikli köy yüzdeleri nedir? 
Soru 2. Devlet Su İsterinim Şanlıurfa Harran Ova

sında sulama suyu temini için açmış olduğu kuyula
rın bulunduğu köylere elektrik götürülmüş müdür? 
Yoksa bu su kuyuları elektrik olmadığı nedeniyle 
hâlâ atıl vaziyette m'Mir? 

T.C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar (Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 1 5 . 4 . 1985 
Müşavirliği 

Sayı : 7,1-053-2-1192-7233 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19.3.1985 gün ve Gen Sek. 7/430-2955/11919 

sayılı yazınız,; 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er

zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalibanoğlu'nun, 
1984 yılı sonu itibarîyle elektrik götürülen köylerin 
sayısı ve yüzdesi ile DSl'nin Şanlıurfa Harran Ova
sında sulama suyu temini için açmış olduğu kuyu
ların elektrifikasiyon durumuna ilişkin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. 1984 yılı sonu itibariyle yurdumuzda 
illerin köy a'dedi ile Ibu köylerden elektrik götürülen
lerin sayısı ve yüzdeleri ilişik listede gösterilmiştir. 

CeVap 2. Devlet Su İşlerince Şanlıurfa - Har
ran Ovasında 338 adet yeraltı suyu kuyusu açılarak 
1975 - 1977 yılları arasında işletmeye alınmıştır. 
Kuyuların tamamı elektrik enerjisi ile çalıştırılmak-
ta'dır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sukii Türel 

Balkan 
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İLLER ttTIBARIYLE KÖY BLEKTRÜÎF1ÜCASYON 

DURUMU 

1984 sonu Ekfctrifcli 
11 ktotu İlin akfo Top. Köy sayısı Elde. Köy Sa. köy % si 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
m 
m 
vs 
16 
17 
İ8 
19 
20 
21 
22 

'23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 ' 
32 
33 
34 
315 
36 
37 
38 
39 
40i 
41 
42 
43 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK1 

BİNGÖL 
İBÎIUS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUİM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 
HAKKARİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU "' 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA! 
KÜTAHYA 

739 . 
346 
489 
558 
360 

1 165 
621 
304 
509 
933 
255 
316 
273 
792 
205 
763 
582 
476 
75? 
453 
693 
266 
589 
567 

1043 
412 
600 
507 
511 
143 
383 
210 
561 
287 
697 
787 

1 079 
490 
195 
263 
266 
970 
610 
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6S6 
196 
484 
141 
Bl! 

1 134 
472 
199 
504 
729 
234 
147 
84 

784 • 
200 
716 
475 
425 
596 
441 
168 
266 
384 
287 
591 
397 
497 
330 
238 
24 

380 
208 
466 
287 
681! 
410 
519 
477 
1«5 
281! 
264 
892 
58Ö 

89 
57 
99 
25 
92 
97 
76 
65 
99 
78 
92 
47 
31 
99 
97 
94 
82 
89 

• 79 
97 

• 24 
100 
65 
51 
57 
97 
83 
65 
47 
17 
99 
99 
80 

100 
97 
52 
48 
97 
85 
99 
99 
92 
95 



[T. B, M. M< B : 86 16 . 4 t 1985 0 : 1 

1984 sonu Elektrikli 
îl koftu İlin adı Tap. Köy sayısı Elek. Köy Sa. köy % si-

44 
45i 
46 
47 
48 
49 
50 
Sil 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
'61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
(NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 

' SAMSUN 
SÜRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 

' TUNCELİ 
ŞANLIURFA 
UŞAK1 

VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK1 

520 
812 
506 
720 
416 
372 
175 
313 
521 
319 
487 
868 
499 
426 

-1 282 
283 
679 
571 
425 
692 
257 
570 
641 
776 

259 
745 
288 
286 
388 
117, 
175 
302 
439 
287 
477 
717 
144 
234 
652 
282 
526 
553 
148 
187 
205 
219 
577, 
608 

50 
50 
57 
40 
93 
31: 

100 
96 
84 
90 
98 
83 
29 
55 
51' 
99 
77 
97 
35 
27 
80 
38 
90 
78 

GENEL TOPLAM 36 155 26 515 73 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet Demiryolları, Denizyolları ve Türk Havayol
larında çalışan personel- sayısına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/437) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
ric ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Şu anda Demiryollarında, Denizyolla
rında ve THY'nda çalışmakta olan personel sayısı 
(memur ve işçi) kaç adettir? 

Soru 2. 1984 yılı sonu itibariyle aynı kuruluş
larda çalışanlar ile yıl sonu kapanışı itibariyle bu ku-
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ruluşlarda bütçelerinin miktarı ne olmuştur? (Carî, 
yatırım ve transfer harcamaları miktarları) 

Soru 3. Şu anda THY'nda (Muhittin Seçkin) ve 
(Yunus Yiğitoğulları) isminde personel çalışmakta 
mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.4.1985 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.01.011/270-13377 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1985 tarih ve K. K. D. Bşk. 7/437-2949/ 

11913 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun TBMM Başkanlığına verdiği ve taralımdan ya-
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zıh olarak cevaplandırılmasını istediği soru önerge
sinde yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Şu anda Demiryollarında, Denizyolların 
da ve THY'nda çalışmakta olan personel sayısı (me
mur ve işçi) kaç adettir? 

Cevap 1. Şu anda (31 Mart 1985) Demiryolla
rında, Denizyollarında ve THY'nda çalışmakta olan 
personel sayısı : 

Memur 
İÇİ 

TOPLAM 

TCDD 

28 038 
35 139 

63 177 

T. Denizcilik 
İşletmeleri 

8 
10 572 

10 580 

THY 

6 181 

6 181 

Soru 2. 1984 yılı sonu itibariyle aynı kuruluşlar
da çalışanlar ile yıl sonu kapanışı itibariyle bu kuru
luşlarda, 

Bütçelerinin miktarı ne olmuştur? (Carî yatırını 
ve transfer harcamaları miktarları) 

Cevap 2. a) 1984 yılı sonu itibariyle. TCDD, 
TDt ve THY'nda çalışan personel sayısı : 

Memur 
İşçi 

TOPLAM 

TCDD 

27 943 
37 021 

64 964 

T. Denizcilik 
İşletmeleri 

7 
15 727 

15 734 

THY 

6 208 

6 208 

b) TCDD, TD1 ve THY'nın 1984 yılı sonu iti- bariyle harcamaları milyon TL. olarak şöyledir 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 

TOPLAM 

TCDD 

152 487 
61 702 

214 189 

T. Denizcilik 
İşletmeleri 

57 860 
18 346 

76 206 

THY 

86 100 
4 100 

90 200 

Adı geçen kuruluşlarımızda bütçe tekniği açısın
dan, transferler yatırım harcamalarına dahildir. 

Soru 3. Şu anda THY'nda (Muhittin Seçkin) ve 
(Yunus Yiğitoğulları) isminde personel çalışmakta 
mıdır? 

Cevap 3. Muhittin Seçkin ve Yunus Yiğitoğul-
lan'nın hizmet akitleri 15.6.1976 gün ve 65 sayılı Di
siplin Kurulu kararıyla bildirimsiz olarak feshedilmiş, 
adı geçenler THY A.O.'dan 16.6.1976 tarihinde ay
rılmışlardır. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Çatdhan PTT yemekhanesi onarım ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un yazılı cevabı (7/443) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
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Soru 1. Çatalhan PTT yemekhanesi onarım işi 
ne zaman, hangi müteahhide ihale edilmiştir? 

Soru 2. Bu işin keşif bedeli, ihale bedeli, ihale 
tenzilatı nedir? 

Soru 3. Bu işin 32 000 000 TL. keşif bedeli ol
duğuna göre 95 000 000 TL.'na bitirilmiş olması doğ
ru mudur? Bunun sebebi nedir? 

Soru 4. PTT Yapı işleri Daire Başkanlığında 
çok sayıda teknik eleman olduğuna göre bunlar ke
şif yapmayı bilmiyorlar mı? Keşfin az tutulmasın
dan ötürü müteahhitlerin teminat mektubu masraf
larının az olması mı amaçlanmıştır? 

Soru 5. 32 milyon lira keşif bedelli işin 95 mil
yona baliğ olması nedeniyle olan ödemeleri karşıla
mak için mi PTT hizmetlerine durmadan zam ya
pılmaktadır? (örneğin bir telefon bağlatılmast bedeli 
350 000 TL.'na çıkarılmıştır) 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15.4.1985 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.01.011/262-12886 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1985 tarih ve K.KJD. 'Bşk. 7/443-2958/ 

11922 sayılı yazınız, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun 

TBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde yer 
alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Çatalhan PTT yemekhanesi onarum işi 

ne zaman hangi mütetahhide ihale edilmiştir?. 
Cevap 1. PTT Genel Müdürlüğü (Çatalhan) 

yemekhanesi tadilat işi 13.12.1983 tarihinde müteahhit 
Mehmet Şengel'e ihale edilmiştir. 

Soru 2. Bu işin keşif "bedeli, ihale bedeli, ihale 
tenzilatı nedir?. 

Cevap 2. Bu işin; 
1 inci keşif bedeli 1983 yılı fiyatlarıyla 
32.000.000,— TL. 
İhale 'bedeli : 24.000.000,— TL. 
ihale tenzilatı : ı% 25'dir. 
Soru 3. Bu işin 32.000.000 TL. keşif bedeli ol

duğuna göre 95.000.000 TL. sına bitirilmiş olması doğ
ru mudur?. Bunun sebebi nedir?. 

Cevap 3. İşin müteahhidine bugüne kadar hake-
diş raporlarına göre 71 milyon TL. ödenmiştir. Bu
nun 14,3 milyon TL. sı 1983 yılı eskolesyon ve mal
zeme fiyat farklarıdır, işin kesinhesabı henüz sonuç
lanmamış olup kesin maliyet kesinhesabın sonuçlan
ması ile belli olacaktır. 

Anılan işin 1 inci keşfi sadece yemekhanenin boya 
ve badanası ile mutfak cihazlarının değiştirilmesi için 
bazıılanmış ve buna göre ihale edilmiştir. 

Ancak ihale sonrası personelin bir kısım sosyal ih
tiyaçları göz önüne alınarak aynı katta depo mahallî 
gözüken yerlerde (PTT Pazarı, 'berber vb. gibi) perso
nelin moralini olumlu yönde etkileyecek ve çalışma 
şevkini artıracak şekilde ilave düzenlemeler yaptırıl
mıştır. 

Soru 4. PTT Yapı İşleri Daire Başkanlığında çok 
sayıda teknik eleman olduğuna göre bunlar keşif yap-

v mayı bilmiyorlar mı?. Keşfin az tutulmasından ötürü 
müteahhitlerin teminat mektubu masraflarının az ol
ması mı amaçlanmıştır?. 

Cevap 4. 'Meydana gelen artış, yukarıda arz edil
diği, gibi keşfin 'bilgisizlikten değil, ihaleden sonra ih
tiyaç programının değişmesinden kaynaklanmıştır. 

I Söz konusu ilave işlerin ayrı ihale edilmesi; mev-
j cut ihale konusu işlerle ilişkili olması, ayrılması halin

de gecikmeye sebebiyet vermesi yanında, mevcut işlerin 
I de sürüncemede kalmasına sebe'biyet vereceğinden uy

gun 'bulunmamıştır. 

i Müteahhitlerden alınan teminatlar, artan iş ora
nında artırıldığı gibi, ödenen tüm fiyat farkları için 
de ayrıca teminat alınmamaktadır. 'Bu nedenle işin 
artması halinde müteahhitlerin teminat mektubu 'mas
raflarının azalması söz konusu değildir. 

Goru 5. 32 milyon lira keşif bedeli işin 95 mil
yona baliğ olması nedeniyle olan ödemeleri karşıla
mak için mi PTT hizmetlerine durmadan zam yapıl
maktadır?. (örneğin 'bir telefon bağlatılması bedeli 
350.000 TL. çıkarılmıştır.) 

Cevap 5. PTT tarifelerinin düzenlenmesinde, ar
tan işletme maliyetlerinin karşılanması ile programla
nan yatırımların gerektirdiği finansman ihtiyacı için 
özkaynak yaratılması esas alınmaktadır. 

Normal telefon tesis bedeli esas itibariyle 40.000,— 
TL.'dır. soruda söz konusu edilen 350.000,— TL. tele
fona çok acil ihtiyacı olup yüksek fiyatla PTT dışın
dan dahi telefon temin etmek durumunda olan vatan
daşlara bir imkân temin etmek üzere tarifelere dere 
edilmiş olan öncelikli telefon tesis bedelinin azatoisi-
dir. 
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Baş
kanlığı personeline ilişkin sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Veysel Atdsoy'un yazılı cevabı (7/444) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dai

re Başkanlığında bazı görevleri usulsüz tazyikler su
retiyle ya istifaya veya emekliliğe zorlamak için bazı 
kasdî görev yeri değişikliği yapıldığı öğrenilmiştir. 
Böyle bir uygulamaya neden gerek duyulmuştur?. 

Soru 2. PTT Genel Müdürlüğünde kadro veril
memek suretiyle 'bazı elemanların ayrılmaya zorlan
dığı doğru mudur?. 

Soru 3. Çeşitli zorlamalar nedeniyle 1981'den 
beri PTT Genel Müdürlüğü Yapı İişleri Daire Baş
kanlığından istifa ederek ayrılan veya 'başka dairele
re geçen veya genel müdürlüğün diğer bölümlerine 
sürülen teknik eleman ve memurlar kimlerdir ve ay
rılma nedenleri nedir?. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15.4.1985 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.01.011/264-128.88 
Konu Som önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.3.1985 tarih ve K. K. D. Bşk. 7/444-2959/ 

11923 sayılı yazınız, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

TBMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan-yazılı ola

rak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde yer 
alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel A'tasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dai

re Başkanlığında bazı görevlileri usulsüz tazyikler 
suretiyle ya istifaya veya emekliliğe zorlamak için ba
zı kasti görev yeri değişikliği yapıldığı öğrenilmiştir. 
Böyle 'bir uygulamaya neden gerek duyulmuştur?. 

Cevap 1. Malumları olduğu üzere istifa ve 
emeklilik işlemleri isteğe bağlı olarak yapılabilen ya
sal uygulamalardır. Bu hakların kullanılması için 
herhangi bir zorlama bu güne kadar söz konusu ol
mamıştır. Görev yeri değişiklikleri ise personelin 
işledikleri fiiller neticesinde Müfettişler tarafından 
düzenlenen soruşturma raporlarına istinaden Disiplin 
komisyonları kararlarına göre yapılmaktadır. 

Soru 2. PTT Genel Müdürlüğünde kadro veril
memek suretiyle bazı elemanların ayrılmaya zorlan
dığı doğru mudur?. 

Cevap 2. PTT Genel Müdürlüğünde unvanlı ve 
dereceli kadrolar layık olanlara imkânlar ölçüsünde 
verilmektedir. 

Soru 3. Çeşitli zorlamalar nedeniyle 1981'den beri 
PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Başkanlığın
dan istifa ederek ayrılan, veya başka dairelere geçen 
veya Genel Müdürlüğün diğer 'bölümlerine sürülen 
teknik eleman ve memurlar kimlerdir?. Ve aynlma 
nedenleri nedir?. 

Cevap 3. PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dai
resi Başkanlığından 1981 yılından itibaren çeşitli ne
denlerle ayrılanların listesi açıklamalı olarak ilişikte 
sunulmuştur. Yukarıda da arz edildiği gibi persone
lin sürülmesi söz konusu olmayıp olumsuz davranış
lar sonucu müfettişler tarafından düzenlenen soruş
turma raporlarına istinaden Disiplin Komisyonu ka
rarlarına göre yer değişiklikleri yapılmıştır. 
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TARİHİNDEN BU YANA YAPI İŞLERİ DAİRESt BAŞKANLIĞINDAN ÇEŞtTLt 
NEDENLERLE AYRILAN PERSONELE AİT LİSTE 

Unvanı Tarihi Ayrılış Nedenleri 

M. Akif Önal 
Neşet özdoğan 
Gülsen Erkefeli 

Nurettin Ayaz 

Adnan Yazıcı 

AH Eryiğit 

Bekir Uluşen 

Tahsin Şanalan 

Şükran Eryılmaz 

Metin Uslu 

A. Kerim Kazan 
A. Serpil Özer 
Necip öztürk 
Nurdan Sipahi 
Nurhayat Kaya 

Şükriye Yaman 

Mustafa Şirin 

Bilge Eray 

Mustafa Uçan 

Erdoğan Çelik 

Dursun Yüksel 
Ahmet Kavuş 

Asım Akın . 

Yücel Uzal 

Ahmet Oğuzhan 

Serpil Tipi 

Sadık Tipi 

Eksper 
iŞübe Müdürü 
ıMemur 

Teknisyen 

Gr. Başmüh. 

Mühendis 

Memur 

Amir 

Amir 

Mimar 

(Amir 
Memur 
Amir 
Şef 
Mimar 

Mimar 

,Bşk. Yrd. 

Mühendis 

Şoför 

Mühendis 

Mühendis 
Mimar 

Mühendis 

Şef 

Eksper 

Mimar 

Mimar 

18.9.1981 
9.9.1981 
3.1.1981 

27.7.1981 

9.12.1981 

3.12.1981 

19.10.1981 

5.8.1981 

14.12.1982 

25.6.1982 

10.9.1982 
18.10.1982 
15.3.1982 
10.8.1982 
6.7.1982 

3.2.1982 

20.1.1982 

24.3.1982 

10i.ll.1982 

11.10.1982 

1.9.1983 
11.11.1983 

1.6.1983 

5.12.1983 

1.3.1983 

29.4.1983 

16.8.1983 
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İsteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 
İsteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 
İsteği üzerine Samsun Bölge Başmüd. emrine naklen 
gitmiştir. 
İsteği üzerine İsparta Bölge Başmüd. Yapı İşi. Müd. 
emrine naklen gitmiştir. 
İzimiz ve mazeretsiz olarak görevine gelmediğinden 
müstafi sayılmıştır. 
İdaremize karşı mecburî hizmetli iken istifa etmiş 
ve 27.7.1983 tarihinden itibaren ilişiği kesilmiştir. 
tsteği üzerine PTT Onarım Donatım Pb. Müdürlü^ 
güne naklen gitmiştir. 
İsteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 

İsteğine binaen ve terfian İdarî İşi. D. 'Bşk. lığına 
Müdür olarak naklen gitmiştir. 
Sağlık durumu nedeniyle malulen emekliye ayrılmış
tır. 
İstifa etmiş ve istilası kabul edilmiştir. 
İsteği üzerine Dz. !K. K. emrine naklen gitmiştir. 
İsteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 
İsteği üzerine emekliye ayrılmıştır. 
Eş durumu nedeniyle İzmir Bölge Başmüd. Yapı 
İşleri Müd. emrine naklen gitmiştir. 
Ailevî durumu nedeniyle isteği üzerine İstanbul Tlf. 
Başmüd. Yapı İş. Müd. emrine naklen gitmiştir. 
Talep üzerine Ank. OBeled'iye Bşk. emrine nakline 
muvafakat edilmiştir. {Yapı Kontrol Müdürü olarak) 
İstifa dtmiş ve kabul edilmiştir. 

İzinsiz ve mazeretsiz olarak görevine gelmediğinden 
çekildi sayılmıştır. 
İsteğine, binaen İstanbul Tlf. Başmüd. Yapı İşleri 
Müd. emrine naklen gitmiştir. 
İstifa etmiş ve kabul edilmiştir. 
İstifa etmiş ve kabul edilmiştir. 

27,12.1982 tarihinde göreve başlamış ve istifa et-> 
mistir. 
İsteğine binaen ve terfian İst. Sanatoryum ve Has-
naklen gitmiştir. 
İstebine binaen ve terfian İst. Sanatoryum ve Has
tanesi B'ina Amirliğine naklen gitmiştir. 
Mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinden 
çekildi sayılmıştır. 
Görevinden çekilmek istemiş ve kabul edilmiştir. 
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Adı Soyadı Unvanı 

M. Füsun İpek 

K. Oğuzban Aliefendi-
oğlu 
Rıza Çapçı 

Ayşe Oğuz 

Mustafa Oğuz 

Burhan Taşpola* 

Veyis Karahan 

Teknisyen 

Mühendis 
Mühendis 

Daktilo 

Başm'imar 

(Başmühendis 

Memur 

Ayrılış 
Tarihi 

12.8.1983 

21.3.1983 
1.7.1983 

7.7:1983 

7.7.1983 

19.7.1983 

13.6.1984 

Ayrılış Nedenleri 

Kürşat Soysaldı 

M. Ali özen 

Yahya Güler 

Uğur Görgülü 

Yalçın Kemer 

Hülya Kemer 

Abdurrahman Çandır 

Zafer Uğur 

Mühendis 

Mühendis 

Mühendis 

Mühendis 

Mimar • 

Mimar 

Mimar 

Mühendis 

22.6.1984 

. 5.4.1984 

10.9.1984 

6.2.1984 

6.21984 

6.2,1984 

13.6.1984 

25.12.1984 

Rühsar Doğan 
Samet Gökçe 
M. Mazhar Oğuz 
Nuran Şan 
Hüdai 'Dereli 
Filiz Çalık 

S. Evinç Torlak 
Sıdıka Güney 

Mühendis 
Amir 
Mimar 
Daktilo 
Mühendis 
Şef 

Mimar 
Memur 

30.3.1984 
12.3.1984 
12.4.1984 
7.8.1984 
9.1.1985 

18.3.1985 

26.2.1985 
11.3.1985 

Eş durumu nedeniyle Adana Bölge Başmüdürlüğü 
Yapı iş. Müdürlüğü emrine nakil yapılmıştır. 

GöreVinden çekilmek 'istemiş ve kabul edilmiştir. 
İzinsiz ve mazeretsiz görevine gelmediğinden çekildi 
sayılmıştır. 
İsteği üzerine PTT istanbul 'Bölge Başmüdürlüğü 
emrine naklen gitmiştir. 
İsteği üzerine İstanbul Bölge Başmüdürlüğü Yapı 
İşleri Müdürlüğüne naklen gitmiştir. 
İstifa etmiş ve ka'bul edilmiştir, 

Yapılan ikazlara rağmen görevini gerektirdiği şekilde 
yerine 'getirmediğinden ve 'hizmetinden memnun ka
lınmadığından Ankara Posta Mübadele Merkezine 
naklen gitmiştir. 
28.2.1984 tarihinde göreve 'başlamış ve görevinden 
çekilmek istemiş ve kabul edilmiştir. 
Eşi İstanbul'da görev yaptığından bahisle İstanbul'a 
naklini istemiş Ve İstanbul Telefon Maşmüdürlüğü 
Yapı tş. Müdürlüğüne nakli yapılmıştır. 
Terfian Konya B'ölge Başmüdürlüğü Yapı işlerine 
Müdür olarak nakledilmiştir. 
İsteği üzerine Ank. Bölge Başmüdürlüğü Yapı işleri 
Müdürlüğüne naklen gitmiştir. 
İsteği Üzerine PTT Aydın Bölge Başmüdürlüğü Yapı 
İşleri Müdürlüğüne naklen gitmiştir. 

isteği Üzerine PTT Aydın Bölge Başmüdürlüğü Yapı 
İşleri 'Müdürlüğüne naklen gitmiştir. 

'isteği üzerine Arik. Tlf. Başmüd. Yapı İş. Müd.'ğü 
emrine nakli yapılmıştır. 

Hakkında alınan karar gereğince görevinden uzaklaş
tırılmış 'bilahara Mahkemece lehine alınan karara is
tinaden tekrar göreve başlaması tebliğ edilmiş ise de 
görevine taşlamadığından çekilmiş sayılmıştır. 
Görevinden çekilmek istemiş ve ka'bul edilmiştir. 
isteği üzerine emekli olmuştur. 
Görevinden çekilmek istemiş ve kabul edilmiştir. 
isteği üzerine emekli olmuştur. 
Görevinden çekilmek istemiş ve ka'buJ edilmiştir. 
İsteği üzerine Genel Müdürlüğümüz Tetkik Kurulu 
'Başkanlığı emrine naklen gitmiştir. 
İsteği üzerine görevinden çekilmiştir. 
14.5.1984 tarihinde görevine başlamış ve Ailevî ma
zereti nedeniyle Safranbolu PTT Merkezine naklen 
gitmek istemiş ve kabul edilerek söz konusu yere 
gitmiştir. 
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Adı Soyadı 

Yalçın Karadaş 
Semih Dağfaş 

Nevzat Bola 

Nusret Tanıl 

Ahmet Dağtekin 
Osman IBulduk 
Hafit Aslan 
Murat Çetinkaya 

rr. & M. M< 

Unvanı 

jMîmar 
Mimar 

Mühendis 

Mühendis 

Mühendis 
Mühendis 
IBaşmühendis 
Eksper 
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Ayrılış 
Tarihi 

8.1.1985 
3.2.1985 

3.2.1985 

22.3.1985 

2.4.1985 
2.4.1985 
2.4.1985 
2.4.1985 

Ayrılış Nedenleri 

Görevinden çekilmek 'istemiş ve kabul edilmiştir. 
Askerlik dönüşü i'steği üzerine PTT Adana Bölge 
.Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğüne na'klen git
miştir. 
Askerlik dönüşü i'steği üzerine PTT Adana Bölge 
Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğüne naklen git
miştir. 
Askerlîk dönüşü İsteği üzerine PTT Adana Bölge 
Başmüdürlüğü Yapı İşleri Müdürlüğüne naklen git
miştir. 
26.6.1981 - 26.1.1983 tarihleri arasında düzenlenen 
Adana II. Santral ve Posta İşleme Merkezi inşaatına 
ait 12 adet arahakedİşi görevlerinde gösterdikleri ih
mal neticesinde, herhangi 'bir köntrola tabi tutulma
dan işin müteahhidine 69 '808 208,— TL. fazla öden
mesine 'sebebiyet verdiklerinden '((Bu miktar 6.2.1984 
tarihinde Ödenen 19 numaralı hakedişte ihZarat ve 
imalat göstermek suretiyle ertt'ildiği tespit edilmiştir) 
haklarındaki Müfettiş raporundaki öneri ve Disiplin 
Komisyonu kararı nedeniyle görev yerleri değiştiril

miş olup, Yasal takibat devam etmektedir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğü binasının resto
rasyon ihalesine ilişkin sorusu >ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (71446) 

Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü restoras

yon işinin keşif bedeli, ihale bedeli, ihale. tenzilatı 
ne kadardır? İşin müteahhidi kimdir? Hangi tarihte 
ihale edilmiş ve hangi tarihte kesin kabulü yapılmış
tır? (Bu iş için şu anda ödenen hakediş veya kesin 
hakediş ne kadardır? 

Soru 2. İhale 'bedeli 42 000 000 TL. olan bu 
işin 230 000 000 TL.'na bitirildiği söylenmektedir. 
Doğru mudur? 

Soru 3. Doğru ise bu durumun sebebi araştırıl
mış mıdır? Sebebi nedir? 230 000 000 TL.'na çıka
cak iş için 42 000 000 TL.lık keşif yapan teknik per

sonelin bilgi ya da dürüstlük noksanlığı üzerinde du
rulmuş mudur? 

Soru 4. — PTT'deki bu 'gibi larj giderleri karşı
lamak için mi PTT hizmetlerine durmadan zam ya
pılmaktadır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15 Nişan 1985 

Araştırma 'Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
APK : IV.Öl.Oll/263-12887 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : '21.3.1985 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/446-2961/ 

11925 sayılı yazınız, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu* 

nun TBİMM Başkanlığına verdiği ve tarafımdan ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önerge
sinde yer alan hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
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Soru 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü resto
rasyon işinin keşif bedeli, ihale bedeli, ihale tenzi
latı ne kadardır? 'İşin müteahhidi kimdir? Hangi ta
rihte ihale edilmiş ve hangi tarihte kesin kabulü ya
pılmıştır? »Bu iş için şu anda 'ödenen hakediş veya 
kesin hakediş ne kadardır? 

Cevap 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü (İdarî 
bina) restorasyon işinin; 

a) 1 inci keşif bedeli : 39 267 526,— TL. 0982 
yılı -birim fiyatları ile) 

!b) İhale bedeli : 31 347 266,— TL. 
c) <lhale tenzilatı:!% 20,17 
d) İşin müteahhidi : Akay İnşaat (Ahmet Akay) 
e) İhale tarihi : 1.12.1982 
f) Kabul tarihi : 20.6.1984 tarihinde geçici ka

bulü yapılmış olup, kesin kabuller geçici ka'bul ta
rihinden 12 ay sonra yapıldığından, kesin kabul sü
resi henüz dolmamıştır. 

g) İşin müteahhidine fiyat farkları hariç ara ha-
ked'işlerle 195,6 Milyon TL. ödeme yapılmış olup ke
sin hesabı henüz sonuçlanmamıştır. Kesin maliyet 
kesin hesabın sonuçlanması ile belli olacaktır. 

Soru 2. İhale Ibedeli 42 000 000 TL. olan bu İşin 
230 000 000 TL.'ya bitirildiği söylenmektedir. Doğru 
mudur? 

Cevap 2. Yukarıda birinci sorunun cevabında 
arz edildiği gibi işin müteahhidine fiyat farkları ha
riç ara hakedişlerle 195,6 Milyon TL. ödeme yapıl
mış olup kesin hesabı henüz sonuçlanmamıştır. Kesin 
maliyet, kesin hesabın sonuçlanması ile belli ola
caktır. 

Soru '3. Doğru İse bu durumun sebebi araştırıl
mış mıdır? /Sebebi nedir? '230 000 000 TL.'ya çıkacak 
iş için 42 000 000 TL.lık keşif yapan teknik perso
nelin bilgi ya da dürüstlük noksanlığı üzerinde du
rulmuş mudur?1 

Cevap 3. Sözkonusu işin 1 inci keşfi sadece Te
lefon Başmüdürlüğü Abone İşleri 'Müdürlüğünün yer 
'sıkışıklığının giderilmesi için zemin ve 1 inci katta 
ufak çapta değişiklik yapılması, abone dosyaları için 
dolap yaptırılması, boya ve badana işleri için hazır
lanmış ve buna göre ihale edilmiştir. 

Ancak ihale sonrası müteahhidin çalışmaları dur
durularak binanın tamamında PTT'ye yaraşır, halkı
mıza en iyi hizmeti verecek ve personelimizin çalış
ma şevkini artırıcı nitelikte değişiklikler yapılarak 
Başkentîİlerm 'beğenisini kazanan bir hizmet binası 
meydana getirilmiştir. 

Sözkonusu ilave işlerin ayrı ihale edilmesi; Mev
cut ihale konusu işlerle ilişkili olması, ayrılması ha
linde gecikmeye sebebiyet vermesi yanında, mevcut 
işlerin de sürüncemede kalmasına sebebiyet verece
ğinden uygun bulunmamıştır. 

'Meydana gelen artış, yukarıda arz edildiği gibi 
keşfi yapan teknik personelin bilgi ya da dürüstlük 
noksanlığından değil, ihaleden sonra, Abone İşleri 
Müdürlüğünde vatandaşlara daha seri ve daha kolay 
hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerin daha rantabl 
hale getirilmesini sağlamak üzere yerleşimde yapılan 
değişiklikten doğmuştur. 

Soru 4. ıPTT'deki bu gibi larj giderleri karşıla
mak için mi PTT hizmetlerine durmadan zam yapıl
maktadır? 

Cevap 4. PTT tarifelerinin düzenlenmesinde, ar
tan işletme maliyelerinin karşılanması ile programla
nan yatırımların 'gerektirdiği finansman ihtiyacı için 
öz kaynak yaratılması esas alınmaktadır. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nclbantoğlu' 
nun, Türkiye İşveren Konfederasyonuna ilişkin so
rusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/458) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas
yonunun üyeleri kimlerdir? 

Soru 2. Bu Konfederasyon üyelerinin 1984 yılı 
itibariyle Konfederasyona ödedikleri aidatların mik
tarları ne kadardır ve yüzde oranları nedir? 

Soru 3. Bu konfederasyonun başkanı, başkan 
yardımcıları ve diğer yönetim görevlileri kimlerdir? 

Soru 4. Bu konfederasyonun menkul ve gayri
menkul mal varlıkları ne kadardır? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

'Bakanlığı 
Sayı •: SGK-0175-39/4955 

Konu : Yazılı soru önergesi1 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLOt : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

ifadeli 25 Mart 1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/458-2979/11905 sayılı yazınız. 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Tür
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna ilişkin 
yazılı soru önergesi bakanlığımca incelenmiştir. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu üye
si olan sendikalar şunlardır : 

— K1PLAS Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve 
Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası, 

— Türkiye Maden İşverenleri Sendikası, 

— 1NTES Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhit
leri İşveren Sendikası, 

— Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, 
— MEISS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 

— Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam 
Sanayi İşverenleri Sendikası, 

— Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası, 
— Türkiye 'Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası, 
— TASİS Türk Armatörleri İşverenleri Sendikası, 
— Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası, 

— Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayii İş
verenleri Sendikası, 

— Türkiye Seliloz Kâğıt ve Kâğıt Mamulleri Sa
nayii İşverenleri Sendikası, 

— Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun 
Ankara Valiliğinin 31.1.1984 tarih ve Güv. SND. 06-

17876 sayılı yazısı ekinde Bakanlığıma 'gönderilen XV. 
Olağan Genel Kurul Tutanaklarına göre 1984 tarihi 
itibariyle üyelik aidatı, üye işveren sendikalarının 
işyerlerinde yıllık ortalama çalışanlar sayısının '52.— 
TL. ile çarpımının 12 katıdır. Kamu sektörü işveren 
sendikalarının Konfederasyona ödeyecekleri yıllık 
aidat, 'gelirlerinin İlk 1 000 000,— TL. İçin % 30'u, 
onu izleyen 1 000 000 TL. için % 20'si, onu izleyen 
1 000 000,— TL. için :% 1'5'i ve daha yukarı meblağ 
% 10'un toplamıdır. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yö
netim Kurulu Başkanı Hal'it Narin, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilleri Metin İpiikçi ve Refik Baydur'dur. 
Genel Sekreter Rafet İbrahimoğlu, Yürütme Komi
tesi Üyeleri ise Nazım Düzenli, Mesut Erez, Oğuz 
Tınaz ve M. Kudret BaSban'drr. 

Bakanlığımız İş Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim 
elemanlarının 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 
nci maddesi gereğince 21 .Tl .1984 tarihinde yaptıkları 
denetimde Konfederasyonun halen faaliyet gösterdiği 

adresteki taşınmazın mülkiyetine sahip olduğu, ayrı
ca 5 adet Renault marka arabası olduğu tespit edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, sakatlarla eski hükümlülerin istihdamına ilişkin 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/459) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
'Soru 1. Sakatlarla, eski hükümlülerin yeniden 

işe alıştırılmaları ve iş bulmak olanaklarının geliştiril
mesi konusunda ne gibi önlemler alınmıştır? 

Soru 2. Sakatların işe alınmaları için yasalar var 
ve fakat iş ve işçi bulma kurumları tarafından ileti
len sakatların işverenler tarafından savsaklandığı do
layısıyla Devlet denen müessesenin sakatların göz
lerinden düşürüldüğü ıbir hakikat olduğuna göre iş
letmede sakatların istihdam edileceğine dair hükmün 
kaldırılması ile işkolu itibariyle sakatlara çalıştırıla
bileceği yerleri kati suretle tespit etmek mümkün mü
dür? 

Soru 3. Bu suretle sakatlar hem 'gönderildikleri 
işVerenlerce behemahal işe alınmış, hem de güven
ceye kavuşmuş, hem de sakatlar «Böyle Devlet mi 
olur» demekten Devlet de bu imajdan kurtulmuş ol
maz mı? 

Soru 4. Sakatlar için en iyisi döner sermayeli 
rehabilitasyon müesseseleri kurmak olmaz mı? (Pre
fabrik kbnstrüksiyorila böyle işyerleri kurulabilir) 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
Sayı : SGK-Ö840/495'6 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
ifadeli 25 Mart 1985 tarih ve 7/459-2982/11908 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun sa
katlarla, eski hükümlülerinin istihdamına ilişkin ya
zılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
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1475 sayılı tş Kanununun 29.7.1983 tarih ve 2869 ı 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişik, «Çalış
tırma Zorunluluğu» başlıklı 25 inci maddesinin (A) 
fıkrası; «İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştır
dıkları işyerlerinden ;% 2 oramnda sakat kimseyi, 
meslek, «beden ve ruhi durumlarına uygun bir işte 
çalıştırmakla yükümlüdürler» ı(B) fıkrası, «İşverenler, 
50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 
2 oramnda eski hükümlüyü mesleklerine uygun bir 
işte çalıştırmakla yükümlüdürler* hükümlerini ihtiva 
etmektedür. 

Aynı Kanunun, 29.74983 tarih ve 2869 sayılı Ka
nunun '25 inci maddesi ile değişik 98 inci maddesi
nin 'OC) fıkrası «25 inci maddeye aykırı hareketle sa
kat veya eski hükümlü çalıştırmayan işverenler veya 
vekili hakkında çalıştırmadığı her sakat ve eski hü
kümlü ve çalıştırmadığı her ay için önbeşbinlira ağır 
para cezası hükmolunur» hükmüne! âmir bulunmak
tadır. 

Bakanlığım Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
9.14985 tarih ve 3T46 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
istihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların 
hayat seviyesini yükseltecek tedbirlerin alınmasını ve 
çalışma hayatının denetlenmesini, Bakanlığıma bir 
görev olarak vermesinden dolayı 1475 sayılı tş Ka
nununun değişik 25 ve 98 inci maddelerinde tespit edi
len 'kanun hükmünün istihdam ile ilgili hususları bağ
lı kuruluşumuz İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Mü
dürlüğünce, denetim ile ilgili hususları ise Bakanlı
ğım İş Müfettişlerince eksiksiz yerine getirilmeye ça-
hşılmakudır. 

Sakatların ve eski hükümlülerin istihdamı konu
sunda 1984 yılında yapılan çalışmaları istatistiki bil
gi olarak açıklanması gerekir ise; 

îş ve İşçi Bulma Kurumu kayıtlarına göre 1981 
-1984 yıllarında Kuruma işe yerleştirilmek üzere mü
racaat eden ve işe yerleşfirilen sakat ve eski hüküm
lü sayılan şu şekildedir. 

Sakat 
Yıllar Müracaat İşe yerleştirilen 

1981 12 477 2 495 
1982 10 830 2 734 
1983 11 311 2 830 
1984 11 309 4 904' 
Eski hükümlü 
11981' 1 561 906 
1982 3 628 953 

. 1983 5 133 1 524 
1984 5 228 2 059 

Bu 'bilgilerden de anlaşıldığı üzere, 1984 yılında 
'bir önceki yıla nazaran işe yerleştirilen sakat sayı
sında % 73 eski hükümlü sayısında % 35 oranların
da artış sağlanmıştır. 

Daha da Önemlisi, önceki yıllarda müracaat eden 
sakat ve eski hükümlünün % 25 - %29'u işe yerleş-
tirilebilme imkânına karşılık bu oranlar 1984 yılın
da % 43 - % 39'a yükseltilmiştir. 

'Diğer taraftan sakatlara ve eski hükümlülere sağ
lanan iş imkânlarının daha da artırılması ile çalış
tırılacak sakatların ve eski hükümlülerinin nitelikleri, 
hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların genel hü
kümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları 
ile İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından mesleğe yö
netilmeleri, meslekî yönden işverenlerce nasıl işe alı
nacaklarını düzenleyen Tüzük çalışmaları Bakanlı
ğımızca tamamlanmış olup, hazırlanan Tüzük Tasa
rıları Bakanlıkların görüşüne sunulmuştur. Bu çalış
mayı müteakip Danıştayca da incelenecek olan Tü
züklerin yürürlüğe girmesi ile sakatların ve eski hü
kümlülerin istihdam ve meslekî rehabilitasyonu yö
nünden hukukî boşluk doldurulmuş olacaktır. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet 'Memurları Kanununun 
I değişik 53 üncü maddesine istinaden, Sakatların Dev

let Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde 
Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik tasarısı da, 657 

I sayılı Devlet 'Memurları Kanunun da 241 ve 243 sa
yılı Kanun Hükmünde (Kararname ile yapılan mev-

I zuat düzenlemeleri dikkate alınarak Bakanlığımca 
yeniden hazırlanmış olup, en kısa sürede yürürlüğe 
konulacaktır. 

Tüzük ve. Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasını 
müteakiben, sakat ve eski hükümlülere gerek özel 

I sek'tör, gerekse kamu sektöründe yeni iş imkânı ya-
I ratılmış olacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun teşkilat ve görev-
I lerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Bakan

lığımca hazırlanan bir Kanun Tasarısında da özel
likle sakatlar için korumalı işyeri açılması, meslekî 
rehabilitasyon hususu yeni düzenlemeler yapılmak
tadır. 

I Genelde yapılan mevzuat çalışmalarına ek ola-
I rak İş ve İşçi Bulma Kurumunca, «İşgücü Yetiştir

me ve Merkezî Rehabilitasyon Merkezlerinin kurul-
I ması çalışmalarına 1985 yılı Yatırım Programı çer-
I çevesinde başlanmış olup, ilk planda bu merkezlerin 
I Ankara ve Kayseri'de kurulması yönünde etüd-proje 

işlerine başlanılmıştır. 
I Sakatlara ve eski hükümlülere ait çalışmaların 
| daha müessir bir şekilde yürütülmesi için 1475 sayılı 
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İş Kanununun 98 inci maddesinde tespit edilen ce
zaların birikiminden meydana gelecek malî kayna
ğın «£>öner Sermaye» şekline dönüştürülerek, bu 
kaynaktan sakatlara ve eski hükümlülere ait plan ve 
projelerin gerçekleştirilmesi hususunda Bakanlığımda 
ayrı "bir çalışma yapılmaktadır. 

Arz edilen bu çalışmalar çerçevesinde sakat ve es
ki hükümlü vatandaşlarımız, yeni bir iş ve çalışma 
imkânı kazanacakları gibi, milletine, vatanına fay
dalı, üretken bir zümreyi meydana getirecekleri de 
şüphesizdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Emekli Sandığının turizm işletmelerine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/472) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Emekli Sandığının malı olan turizm iş
letmeleri ve turistik oteller nerelerdedir? (Hangi il
lerde, adları, işletme şekilleri?) 

Soru 2. Bu turizm işletme ve otelleri kimlere 
hangi yıllarda kiralanmıştır? 1980 yılından itibaren 
yıllar itibariyle kiraları kaç TL.'dır; müstecirleri kim
lerdir? 

Soru 3. Bu kurumun kendisi tarafından işletilen 
tesis veya turistik otel var ise 1980 yılından beri yıl
lar itibariyle yaptığı kâr veya zarar ne kadardır? (Bu 
zarar personel fazlalığı veya işletme beceriksizliği ne
deniyle midir?) 

Soru 4. Bu şekil işletme veya otellerinde çalı
şan personelin sayıları? Üst yönetici sayıları kaç 
adettir? 

(örneğin : Emek Turizm İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünün 1984 yılı için tüm çalışanları ve bu iş
letmeden aldıkları maaş listeleriyle birlikte vermek 
mümkün mü? Müdürler Kurulu üyeleri kimlerdir7 
Aldıkları ücretler ne kadardır?) 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 12.4.1985 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMKO-KY-16-

115619-193/8489 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar. Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadesi ile alınan 
27.3.1985 gün ve 7/472-3112/12391 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu tarafından Bakanlığınıza yönelti
len yazılı soru önergesine cevaplarımız aşağıda su
nulmuştur. 

1. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
mülkiyetinde olan turistik tesislerden Hilton, B. Ta-
rabya, Maçka otelleri İstanbul'da, B. Efes Oteli İz
mir'de, B. Ankara, Stad otelleri Ankara'da, Çelik 
Palas Oteli Bursa'da, Foça Tatil Köyü İzmir'de ve 
Kuşadası Tatil Köyü ise Aydın'da bulunmaktadır. 

Oteller hâsılat - kira sözleşmesi, tatil köyleri ise 
maktu kira ücreti ile işletilmektedir. 

2. Bu tesislerden; 
a) Hilton Oteli 9.8.1951 tarihli kira sözleşme

sine istinaden 1954 tarihinden bugüne kadar Hilton 
International Co. (USA) tarafından işletilmektedir. 

b) B. Ankara Oteli 1.1.1967 tarihinden 31 12.1979 
tarihine kadar SEHEG (İsviçre) Firması tarafından, 
1.1.1980 tarihinden 30.9.1980 tarihine kadar Emek 
Turistik Tesisler İşletme Ltd. Şti. tarafından işletil
miştir. Bu şirketin tasfiyesi üzerine 1.10.1980 tarihin
den itibaren de Emekli Sandığının % 49 hissedar 
olduğu Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.'ti tarafından iş
letilmektedir. 

c) B. Efes, B. Tarafoyâ, Çelik Palas, Maçka, Stad 
otelleri 1.1.1975 tarihine kadar Emek inşaat ve İşlet
me A.: Şti. tarafından, 1.1.1975, tarihinden '30.9.1980 
tarihine kadar Emek Turistik Tesisler işletme Ltd. 
Şlti. tarafından işletilmiştir. Bu Şirketin tasfiyesini 
müteakip 1.il 0.1980 tarihinden İtibaren de Emek 
inşaat ve İşletme A. Şti. tarafından işletilmektedir. 

d) Foça ve Kuşadası Tatil Köyleri işletmeye 
açıldığı 1967 tarihinden itibaren Olup Mediterranee 
S.A. (Fransa) tarafından işletilmektedir. 

Söz kbnusu turistik tesislerin son beş yıllık kâr
ları yıllar itibariyle eki üstede gösterilmiştir, 

3. Sandık tarafından işletilen Turistik Tesis 
bulunmamakitadır. 

190 — 



fT. B, M. M, B : 86 16 , A â 1985 0 : 1 

4, Otel İşletaelerinde çalışan personel sayısı aşa
ğıda belirtilmiştir. 

B. Taraibfyal Maçka B. Efes 

355 
B. Ankara 

312 

232 
Stad 

188 

437 
C. Palas 

2'1'î! 

Bu rakamlara otelin yöneticisi sayılan Otel Mü
dürü, Muhasebe Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü ve 
Teknik Müdürü dahildir, 

Emek İnşaat ve İşletime A.Ş.'nde ise 81 kişi ça
lışmaktadır. 

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda gösteril
miştir. 

Emekli San. Temsilcisi 

Orhan Elrkilet 
M. Agâh Cönger 
Nfecrnettltin Önel 

Bilgilerine arz ederim. 

Kızılay Temsilcisi Ay. Ücretler Brü* 

thsan Saraçlar 
Erkan Kemaloğlu 39 500 TL, 

A. KurtceJbe AUplteoıoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

OTEL VE TATİL KÖYLERİNİN SON BEŞ 
YILLIK KÂRI 

Otelin adı 

Hilfoıi Oteli 

B. Efes Oteli 

B. Taralbya Oteli 

B. Ankara Oteli 

Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
19812 

Kân TL. 

1 349 497,30 
266 102 406,39 
606 138 665,95 

1 202 226 192,66 
3 532 401 631,77 

,24 296 438,69 
HÛ 651 250,94 
226 429 141,87 
383 525 245,96 
6811 394 425,07 

6 217 632,53 
20 330 363,58 

1115 313 414,86 
313 160 891,49 
704 568 120,47 

75 934 514,98 
117843 146,99 

• 205 328 936,2)1 

Otelin aidi 

Maçka Oteli 

Stad Oteli 

Çelik Palas OteM 

Yıllar 

1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1980 
1981' 
1982 
1983 
1984 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Kârı TL. 

390 112 516,81 
805 346 741,92 

1 432 226,26 
10 266 083,32 
32 645 842,— 
87 002 336,22 

162 962 938,07 

2 926 387,18 
18 393 411,14 
11: 943 197,21 
42 009 035,82 
79 106 772 — 

121 904,42 
28 896 524,— 
58 206 481,16 
98 995 791,85 

198 252 510.S3 
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FOÇA TATİL KÖYÜ 

Yıllar 

1980 
198İ! 
1982 

$ 

175 363 — 
175 363 — 
190 586J14 
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KUŞADASİ TATİL KÖYÜ 

$ 

13 661 004,06 196 711,14 
22 469 544— 192 277,— 
3.1 344 777,40, 192 277,06 

HER ÎKİ KÖY BİRLİKTE : 

$ 

1983 4Ö5 223,55 
1984 465 1223 ,'55 

TL. 

105 634 000,— 
174 784 988,— 

TL. 

15 575 232,51 
22 502 099,— 
31 456 591,3:8 

NOT : Maktu dolar karşılığı Türk Lirası olarak ödeme yapılmaktadır. 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vergi gelirlerinin gayri safi milli hâsıladaki yüzde 
payına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/473) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Balkanı 

tarafından yazılı alarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzuıruımı Milletvekili 

Soru 1. 1980 yılından itibaren yıllar itibariyle 
vergi gelirlerinin gayri safi millî basılanın % (yüz
de) kaçı olarak tahmin edildiğinin ve gerçekleşme yüz
delerinin ne olduğunun bildirilmesini, 

Soru 2. Mümkünse 1976, 1977, 1978, 1979 yılları 
için de aynı bilgilerin verilmesini. (1973'de % 21,7-17,5, 
1974'de •% 22,2-16 ve 1975'de % 23,0-18,4 idi.) 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı' 12 . 4 . 1985 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 40041/679 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbanltoğlu'ınıun 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Ka

nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 27 Mart 1985 gün 
ve 7/473-3113/12392 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, «Vergi gelirlerinin gayri safi milî hâsıladaki 
yüzde payına» ait yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliliye ve Gümmüik Balkanı 

1. Vergi gelirlerinin 1980 yılından itibaren gayıri 
safi millî hâsıladaki yüzde paylarının tahmin ve ger
çekleşmeleri aşağıdadır : 

Vergi gelirlerinin gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı 
(cari fiyatlarla) (%) 

Tahmin Gerçekleşme 
Yıllar (1) (2) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

19,0 
22,7 
Î6,8 
18,1 
15,6 

16,9 
18,2 
17,4 (3) 
16,8 
13,3 

2. (1976 - 1979) döneminde Yılık Programlar
daki Gayri Safi Millî Hâsıla tahminleri için kullanı
lan yöntem ile vergi gelirleri için kullanılan yöntem 

(1) Yıllık programlar 
(2) 1985 Malî Yılı Bütçe Gerekçesi 
(3) 1982 Malî Yılı Bütçesi on aylık, vergi gelirleri 

on iki aylık olarak hesaplanmıştır. 
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farklı olduğundan, söz konusu dönemle ilgili vergi 
yükü tahminleri verilememiş sadece gerçekleşmelere 
göre 'bulunan vergi yükleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Vergi gelinlerinin gayri safi 
millî hâsıladaki payı 

Yıllar (cari fiyatlarla) (ı%) 

1976 18,8 
1977 19,3 
1978 19,1 
1979 18,2 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanele
rinde meydana gelen olaylara 0şkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin yazılı cevabı (71477) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde gazetelere yansıyarak SSK hastane
lerinde meydana gelen olaylar hakkında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli' 
den aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunda delaletinizi saygıyla rica ederim. 
rim, 

'M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Ankara SSK Ulucanlar Hastanesinde hasta
nın yanlış ameliyat ile böbreğini kaybetme tehlike
siyle karşı karşıya bırakanlar hakkında ne gibi bir iş
lem yapılmıştır? 

2. Kütahya Sigorta Hastanesinde ayağı kırılan 
şoförün ameliyat sırasında mikroplu neşter yüzün
den ve hastanın ikazına rağmen ameliyat sonrası 
açılan yarayı ikmal edip, bakmadıkları ve bu sebep
ten de ayağını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığı doğru mudur? 

3. Ankara Dışkapı SSK Hastanesinde serum 
takmaktaki ihmal yüzünden ayağı kırılan işçinin öl
düğü doğru mudur? 

4. Ankara Dışkapıdaki SSK Hastanesinin son du
rumu Polatlı'dan getirtilen Almanya'daki bir işçimi
zin annesine reva görülen olay doğru mudur? 

5. Tıp Bayramında hastalarımıza reva görülen 
muameleler ihmaller ve şikâyetleri değerlendirmeyen 
yetkililer hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır? 
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T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 12 . 4 . 1985 
Sayı: SGK-0175/41-4954 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

ifadeli 27 Mart 1985 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/477-3118/12401 sayılı yazınız. 

IHatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde mey
dana gelen olaylara ilişkin Yazılı Soru önergesi Ba
kanlığımca incelenmiştir. 

1. «Ankara SSK Ulucanlar Hastanesinde has
tanın yanlış ameliyat ile böbreğini kaybetme tehlike
siyle karşı karşıya bırakılanlar hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır?» 

*— «S.S.K. Ulucanlar Hastanesi» olarak ifade 
edilen sağlık tesisinin, «S.S.K. Ankara Doğumevi» 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Mezkûr önergede, tsim, soyadı ve olay tarihi 
mevcut olmadığından, hastanın dosyası bulunarak 
gerekli değerlendirmenin yapılması mümkün alama
mıştır, 

Keza, Ankara Doğumevinde kayıtlar üzerinde 
yapılan araştırmada da böyle bir vak'aya rastlanıla-
mamıştır. 

Ayrıca, Doğumevinde bu veya buna benzer bir 
olayın vukua gelmediği de yetkililerce ifade edilmiş
tir. 

Malumları olduğu üzere, Yataklı Sağlık Tesislerin
de yapılan çeşitli tedavi ve ameliyatlar sonucu Komp-
likasyonlar meydana gelebilmektedir. Bunları asga
riye indirmek için de çok özen ve dikkat gösterilme
si gerekmektedir. Ancak, ne kadar özen gösterilse de 
bunlar tamamen ortadan kaldırılamamakta, sadece 
asgarî düzeye indirilmesi mümkün olabilmektedir. 

Çeşitli batın içi ameliyatlarda • görülen kompli-
kasyonlardan bir kısmı da Böbrek ve üreterlerle il
gilidir. Konjenital Anatomik anomaliler, hastalıkla
rın mahiyeti, hastanın bünyesi de bu komplikas-
yonların oluşmasında önemli rol oynar. Ameliyat 
sırasında tespit edilen kesilme, obstrüksiyon v.s. derhal 
müdahale edilerek düzeltilir. Yine de azami dikkat 
ve özenle yapılan ameliyatlarda dahi tespit edileme
yen, ancak ameliyat sonrası şikâyetlerle belli olan 
komplikasyonlarda gerekli tedavi bilahare yapılmak
tadır. 
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S.S.K. Ankara Doğumevinde yapılan ameliyat
larda herhangi bir komplikasyon olmaması için her 
zaman gereken dikkat ve titizlik gösterilmektedir. 
Soru önergesinde yer alan olay gibi bir komplikas
yon, şimdiye kadaf tespit edilmemiştir. Bugüne ka
dar da bahse konu olayla ilgili herhangi bir şikâyet, 
Doğumevi Baştabipliğine ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğüne intikal etmemiştir. 

2. «Kütahya Sigorta Hastanesinde ayaği kırılan 
şoförün ameliyat sırasında mikroplu neşter yüzün
den ve hastanın ikazına rağmen ameliyat sonrası 
açılan yarayı ihmal edip, bakmadıkları ve bu sebep
ten de ayağını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığı doğru mudur?» 

— Sosyal iSigortalar Kurumu Kütahya ve Tav
şanlı Hastanesi kayıtlarında yapılan tetkikat sonucu, 
soru önergesinde yer alan olaya benzeyen bir kompli-
kasyonun şimdiye kadar hastanelerinde vuku bulma
dığı, ilgili Baştabipliklerce ifade edilmiştir. 

Tüm Hastanelerimiz ameliyathaneleri modern 
asepsi ve antisepsi kurallarının gerektirdiği her türlü 
cihazla donatılmış olup görevlerinin bilincinde olan 
uzman hekimlerimizin mikroplu neşter ile ameliyat 
yapmalarının söz konusu olamıyacağı tabiîdir. 

3. «Ankara Dışkapı S.S.K. Hastanesinde serum 
takmaktaki ihmal yüzünden, ayağı kırılan işçinin öl
düğü doğrumudur?» 

— Ayağı kırılan işçinin isim ve soyadı zikredil-
mediğinden dosya üzerinde 'bir inceleme yapılma
sı mümkün olmamış, kayıtların tetkikinden de böyle 
bîr vakaya rastlanılamamıştır. Ayrıca, hastane yet
kilileri, bu veya buna benzer bir olayın hastanelerin
de vukua gelmediğini ifade etmişlerdir. 

4. «Ankara Dışkapıdaki S.S.K Hastanesinin son 
durumu Polatlı'dan getirtilen Almanya'daki bir işçi
mizin annesine reva görülen olay doğrumudur?» 

— Sosyal Sigortalar Kurumu Çankaya Bölge 
Müdürlüğünün 18 . 2 . 1985 tarihli, 19283 sayılı 
yazısı ile Hastanemizde muayene ve tedavisi için 
sevk edilen Almanya işçisi Aynur Saadet'in annesi 
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Hatice Saadet, aynı gün Ankara Hastanemiz Orto
pedi Kliniğinin 112 Numaralı odasındaki 3 Nolu 
yatağa «Sol Collum Femoris Kırığı» teşhisiyle yatı
rılmış, Endöprotez ameliyatı ve diğer tedavileri ya
pılarak 22 gün sonra 12 . 3 . 1985 tarihinde tabur
cu edilmiştir. 

Hasta 15.3.1985 günü kontrola çağrılmış, kontrol 
muayenesini takiben kendisine koltuk değneği de ve« 
rilerek Esenboğa Hava Alanına ambulansla gönde* 
rilmiş ve aynı gün İstanbul'a kızı refaketinde uçakla 
şevki yapılmıştır. 

1902 doğumlu 83 yaşındaki hastanın gerek hasta
nemize ilk müracaatında gerekse yattığı süre içeri
sinde bakım ve tedavisinde en ufak bir aksamaya 
kesinlikle sebebiyet verilmemiştir. 

Yaşlı bir hastaya yapılacak ameliyat, ihtimam ve 
sürekli bakım ister. Hatice Saadet'in salah ile tabur
cu edilmesi, bu hizmetlerin tam yapıldığının gös
tergesidir. 

Almanya işçisi Aynur Saadet'in, kendisi için ta
lep ettiği istirahatin verilmemesi ve istirahatin sade
ce hasta olana verilmesi gerektiği görüşüne de katıl* 
mamasının, onu hastanede sergilenen titiz ve gayret
li çalışmalara gölge düşürecek girişimlere itmiş oldu
ğu sanılmaktadır. Dolayısıyle, Hastanemiz için iddia 
ettiği suçlamaların gerçekle uzaktan ve yakından 
ilişkisi bulunmamaktadır. 

5. «Tıp Bayramında hastalarımıza reva görü
len muameleler, ihmaller ve şikâyetleri değerlendir
meyen yetkililer hakkında nasıl bir işlem yapılmış
tır?» 

— Burada sözü edilen hususlar, umumî mahi
yette olup iddiaları belirleyecek isim, tarih ve olay 
zikredilmek suretiyle müşahhas ve müdellel vakalar
dan bahsedilmemiştir. 

Bu durum muvacehesinde, indiyette kalan bu id
diaların tetkik ve tahkiki de mümkün olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

• • * 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

16 . 4 . 1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMACI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Ağn Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, is

tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) (X) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 'ba
sında yer alan Ordu - Hükümet işbirliği seminerine 
(ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/294) 

3. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, bazı 
şirketlere verilen gemi kredilerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/301) 

4. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/302) 

5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılannın 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

6. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türk - tş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

7. — istanbul Milletvekili Feridun Şakıir öğünç* 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

(X) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

8. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve »Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

9. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

10. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

12. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine (ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya ilinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya-
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal" 
kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın. 
dan sözlü soru önergesi (6/319) 

15. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

16. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
kaya Baraj nedeniyle yapılan istimlaklere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

17. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ma
den İşleri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia edi
len soruşturmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

18. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

(Devamn arkada) 



19. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline iilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

20. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, kamu 
kurumu işverenlerine hitaben yayımlanan bir genel
geye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/327) 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

22. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

23. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde 'bazı Devlet memurlarının siyasetle 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/330) 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

25. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal GÖkço-
ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

26. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya 
Ereğlisi Emniyet Amiri ile bazı polis memurlarının 
vafcandaşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

27. — Konya Milletvekili Salim Ererin, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bulgaristan'daki Türklere yapılan bas
kılara karşı* Hükümetin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/337) 

* 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/16,1/17) 
(S, Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 11.4.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nur», 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 24 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 276 

7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1 /16 ,1 /17) 

i a d 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 31.8.1979 
Dairesi Başkanlığı 

Sayt : 101 = 1/20/02414 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karar
name» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
BiMent Ecevit 

Başbakan 

7129 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TASARISI 

GENEL GEREKÇESİ 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında da öngörüldüğü üzere, belirlenen sektörel üretim ve yatırım 
hedeflerinin kredi gereklerinin yeterli ölçüde sağlanması, bu kredilerin etkinlikle, yöreler ve gelir grupları açı
sından dengeli gelişmeyi gözetecek biçimde kullanılması ilkeleri dikkate alınarak, bankacılık sistemine tasar
rufları planlanan ekonomik ve toplumsal hedeflere yöneltecek yapı ve işleyiş kazandırılması amacıyla ve 
2171 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 7129 sayılı Bankalar kanununun bazı maddelerinin, günün koşulla
rına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

Bu taşarı ile, 
a) Banka sahipliliğinin yaygınlaştırılarak sermayenin belli ellerde toplanmasının önlenmesi, 
b) Kararlara katılmada küçük pay sahiplerine de olanak tanınması, 
c) Holdingleşme ve banka sahipliliği arasındaki karşılıklı ilişkiler gözönünde bulundurularak, bankala

rın belirli sermaye gruplarının eline geçmesi yoluyla halktan toplanan mevduatların belirli kişüerce kullanıl
masının önüne geçilmesi, 

d) Bankaların sermayelerini artırmalarını özendirmek amacıyla aynı kent içinde de olsa, her şube için 
ayrı sermaye ayrılmasının sağlanması, 

e) Mevcut parasal limitlerin günün koşullarına uygun hale getirilmesi, 
f) Yurt dışında çalışan mühendislik ve müteahhitlik firmalarının banka teminat alımlarını kolaylaştırmak 

amacıyla bankalar arasında işbirliği yapılmasını sağlayacak hükümler getirilmiştir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 4. — Yürürlükteki Kanunda 20 olarak saptanmış bulunan «oya katılma 'hakkına sahip» or
tak sayısı, bankaların halka açık ortaklar haline gelmelerini sağlamak amacıyla artırılarak 100 ortağa çı
karılmış, 

Bankaların, sermayelerinden çok halktan topladıkları fonları kullandıkları gerçeği dikkate alınarak, belli 
sayıda kişinin bu fonların kullanımındaki aşırı etkinliğini önlemek için bir kişinin, ailenin ya da gurubun 
banka sermayelerindeki payları sınırlandırılmış, 

Ayrıca, bu değişikliklerin etkisini artırıp denetimi mümkün kılabilmek için, banka hisse senetlerinin 
:% 51 olan ada yazılı kısmı % 100'e çıkarılmış, 

bulunmaktadır. 
Yürürlük maddesindeki hükümde belirtilen uyum dönemi sonunda, ada yazılı bale getirilmeyen ya da 

yasal oranlara indirilmeyen sermaye paylarının sahipleri, yasal hüküm yerine getirilinceye değin, hissedarfrk 
haklarından yararlanamayacaklardır. 

MADDE 6. — Bankaların şube sayılarını öz sermayeleriyle uyumlu bale getirmek ve şubelerin ülke 
düzeyinde daha dengeli dağılımını sağlamak amacıyla, bir bankanın aynı kent sınırları içindeki şubelerini 
tek şube itibar eden yürürlükteki madde hükmü kaldırılarak, nıerkez şube dışında açılacak her şube için 
ayrı sermaye ayrılması zorunlu görülmüştür. 

Ayrıca, her bankanın sahip olması gereken en az sermaye tutarı, para değeri dikkate alınarak, 25 mil
yon liraya yükseltilmiştir. 

Maddedeki sermaye tutarı gerektiğinde ilerideki yıllarda, Bakanlar Kurulu tarafından üç katına kadar 
artırılabilecektir. 

MADDE 14. — Yürürlükteki, madde, anasözleşmeye bir büküm konulmak suretiyle, ortakların genel 
kurulda oy kullanma hakkını 20 pay senedine sahip olmaları koşuluna bağlı tutabilme olanağını vermek
tedir. Büyük paylar yanında küçük pay sahiplerinin de kararlara katılabilmesini sağlamak amacıyla mad
denin Türk Ticaret Kanunundaki ilke doğrultusunda değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Vekil olarak oy kullanma olanağı kısıtlanmak suretiyle de 4 üncü madde ile getirilen düzenlemenin et
kisiz bale gelmesi önlenmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle banka genel kurulları daha demokratik hale getirilmekte ve halka açık şirket 
anlayışı pekiştMlnıektedir. 

MADDE 26. — Tasarruf sayılmayacak paraların tasarruf mevduatına tanınan ayrıcalıklardan yararlan
masını önlemek amacıyla bu tür mevduat yeniden tanımlanmış, evvelce bu grup içinde gösterilen parala
rın «diğer mevduat» adı altında yeniden ihdas olunan mevduat türü içinde yer alması sağlanmış, 

Sadece 1 yıldan fazla vadeli mevduat yerine vâde kaydı taşıyan bütün mevduatın vadeli mevduat ola
rak kabulü yoluna gidilmiş, 

Resmî mevduatı kabul edebilecek bankaların Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesine olanak veril
miş, 

Kalkınma ve yatırım bankalarının diğer bankalardan uzun vadeli fon sağlamalarını kolaylaştırıcı bir 
hükme yer verilmiş, 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, madde uygulamadaki duraksamaları giderecek biçimde de yeniden düzen
lenmiş, 

bulunmaktadır. 

MADDE 28. — Bankaların kabul edebileceği tasarruf mevduatı kabul sınırları, 20 yıllık parasal genişleme 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarruf mevduatı kabul sınırını aşan bankaların T.C. Merieez Bankasına yatıracakları mevduat mun
zam karşılığı oranına da esneklik kazandırılmıştır. 

MADDE 31. — Sahipleri tarafıdnan 10 yıl aranmadığı için Hazineye kalması söz konusu olan mev
duat tu tartarı günün parasal değerleri seviyesine yükseltilmiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Res-

Türfciye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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mî Gazete ile Ibir kez ilânı öngörülmüş ve reşit olmayan küçüklere ait mevduatın zamanaşımı konusuna 
açıklık getirilmiştir. 

MADDE 38. — Sermaye ve yedeklerin ,% 25'ine kadar kredi verilebilmesi olanağı kalkınma planı yıl
lık programlarında gösterilen sektörlere tanınmak suretiyle durağan bir kredi teşviki anlayışı yerine dina
mik bir kredi özendirme anlayışına yönelinmiştir. 

'Büyük bayındırlık işleri yapan, yurt dışında iş alan veya dış kredi sağlayan girişimcilerin gereksinme duy
dukları teminat mektuplarının 'bankalar tarafından daha geniş biçimde karşılanabilmesi olanağı yaratılmış
tır. 

20 yıllık uygulama ve gelişme nedenleriyle yürürlükteki maddenin dolaylı kredi tanımı yeniden yapılmış
tır. 

'Maddenin istisnaları arasına getirilen yeni hükümlerle; 
Bir 'banka tarafından karşılanamayacak boyuttaki teminat mektuplarının, oluşturulacak 'bir bankalar kon

sorsiyumu tarafından verilebilmesi olanağı yaratılmıştır. 
'Bankaların yabancı para üzerinden yaptıkları işlemlerle kur değişikliğinden doğan farkların kredi sınırla

rı dışında tutulması sağlanmıştır. 

MADDE. 39. — 38 inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, bankaların belirli sektörlerde ça
lışan, \% 20'nin üzerinde sermayesine katıldıkları iştiraklerine açabilecekleri krediler de sınırsız olmaktan 
çıkarılarak kredi sınırları içine alınmış, halktan toplanan paraların iştirakler lehine ayrıcalıklı kullanımı ön
lenmiştir. 

MADDE 44 ve 45. — Banka yetkili organlarının bir gerçek veya tüzelkişiye açabilecekleri teminatlı kre
dilerle açılk kredilerin tutarı günün parasal değerleri gözönünde tutularak yeniden düzenlenmiş ve bunların 
Maliye Bakanlığı tarafından zaman zaman ayarlana'biknesine olanak verilmiştir. 

MADDE 46. — "Bankaların, hesap durumu olmadan verebilecekleri kredi tutarı 3 '500 liradan 25 bin 
liraya yükseltilmiş ve bu tutarın 3 kata kadar da artırabilmesi sağlanmıştır. 

Kredi müşterilerinin bankaya verdiği hesap durumları ile vergi dairelerine verdikleri bilanço ve hesap 
özetleri arasındaki farklılığı giderici yönde önlemler getirilmiştir. 

MADDE 48. — Bankaların iştiraklerine yatıracakları sermaye oranının '(yani % 10'unun) istisnaları ye
niden belirlenmiştir. İstisnadan yararlanacak iştiraklerin faaliyet gösterdiği sektörlerin kanunda sayılmasın
dan vazgeçilerek, kalkınma planı ile ilişki kurmak bakımından, yıllık programlarda belirtilecek sektörlerin 
esas alınması yoluna gidilmiştir. 

Gereksinme duyulan konularda kanunla kurulacak ortaklıklara, kalkınma ve yatırım bankalarına, ihtisas 
bankalarının özel giderlerini gerçekleştirmek üzere kuracakları ortaklıklara yatırılacak sermayelerin de sınır-
landırılmaması ulusal ekonomi bakımından yararlı görülmüştür. 

Bankaların büyük hissedarlarının yöneticilerinin kuracakları ortaklıklara, bankaların ve belirli iştirakleri
nin de katılması suretiyle kaynak sağlamaları yasaklanmıştır. 

MADDE '50. — Yürürlükteki maddenin ipotekli kredi işlemlerine getirdiği karışık ve yetersiz düzenle
me ortadan kaldırılarak, bankaların taşınmaz mal üzerine hangi işlemleri yapamayacakları ve hangi işlem
leri yapabilecekleri konusunda açık ve ayrıntılı hükümler getirilmiştir. Bu arada bankaların, büyük şehirle
rimizdeki konut gereksinmesi dikkate alınarak, toplu ve sosyal konut yapacaklara kredi açabilmesi, bu kre
diyi ipotek karşılığı olarak da verebilmesi olanağı yaratılmıştır. 

MADDE 54. — Bankaların bütün defter ve kayıtları arasında uyum bulunması doğal bir muhasebe il
kesi olmakla beraber, uygulamada aksine örnekler saptandığından, bu dikenin yasal bir zorunluluk haline 
getirilmesi 'gerekli görülmüştür. 

MADDE 60. — Bir bankanın malî bakımdan güç duruma düşmesi halinde Hükümetin müdahale yet
kisini düzenleyen yürürlükteki hükümler, bu konuda başarılı sayılabilecek bir deneme istisna edilirse, özel
likle müdahale sonrasında alınabilecek önlemlerin kapsamını tayindeki güçlükler nedeniyle uygulamada iyi 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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sonuçlar vermemiştir. Tasfiye halinde işlemlerin uzamasına, para değerindeki değişmeler sonucu mevduat 
sahiplerinin zarara uğramalarına mani olunamamıştır. Tasfiye Fonundan ödenecek kati ve nihaî açığın his
sedarlar dışında bütün harika alacaklılarının alacaiklarını içerecek şekilde tanımlanması dolayısıyla da sözü 
edilen fon aşırı malî yük altında kalmış ve adil olmayan bir sigorta fonu görünümünü kazanmıştır. 

Maddede yapılan değişiklikler yukarıda sayılan sakıncaları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır : 
Maliye Bakanlığına, harikanın parasal 'bakımdan güç duruma düşmesinden önce de kimi önlemler alma 

yetkisi tanımıştır. 

Malî bakımdan güç duruma düştüğü için idaresine müdahale edilen bir harikanın, tasfiyesine karar ve
rilmeden önce, 'başka bir harika ile birleştirilmesi veya devri olanakları araştırılabilecek, aktif ve pasifini dev
ralacak bankaya Tasfiye Fonundan faizsiz ödünç şeklinde malî yardım da yapılabilecektir. 

MADDE 61. — Bankalar Yeminli Murakıp ve Muavinlerinin bankaları murakabedeki etkinliklerini 
artırmak üzere, harikaları ilgilendiren başlıca kanım hükümleri bu defa açıkça belirtilmiş ve karşıt ince
leme yapabilme olanağı sağlanmak suretiyle de incelemelerin bütünlüğü ilkesine işlerlik kazandırılmıştır. 

CEZA MADDELERİ : 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74,75,76 
Yirmi yıl önceki para değerlerini yansıtan para cezaları etkinlik sağlayacak biçimde yükseltilmiş ve ön

ceki maddelerde yer alan değişikliklere uygun eklemeler yapılmıştır. 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi tfS. Sayısı: 276) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmeğine İKşkCuı Kanun Hükmünde Kararname 

23.6.1958 günlü ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi; 26.9.1978 günlü ve 
2171 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 23.7.1979 gününde 'kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 23.6.1958 günlü ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun 4, 6, 14, 26, 28, 31, 38, 39, 44, 45, 
46, 48, 50, 54, 60, 61, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75 ve 76 ncı maddeleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Hisse senedi ve ortaklar 
«Madde 4. — (Bankacılıkla uğraşmak amacıyla kurulmuş ve kurulacak anonim ortakliklarda; 
1. Hisse senetlerinin nakit 'karşılığında çıkarılması ve tamamının ada yazılı olması, 
2. Hisse senetlerinin itibari değerimin 10 bin lirayı geçmemesi, 
3. (Bütün hisse senetlerinin menkul kıymetler borsasına kote edilmesi, 
4. Ortak sayısının yüzden az olmaması, 
5. Çalışanların çoğunluğunun yararlandığı yardım ve sosyal güvenlik vakıfları, dernekleri ve sandıkları 

ile sendikalara ait sermaye payları toplamının <,% 40'dan; diğer ortakların her'birine ait sermaye payının 
ana, 'baha, kardeş, eş ve çocuklar ile bunların sermayesinin çoğunluğuna tek başına ya da birlikte sahip ol
dukları ortaklıklara ait paylar 'bir tek kişiye ait sayılır) ı% 30'dan fazla olmaması, 

Zorunludur. 
Kamu İktisadî Teşebbüsü durumunda olan ya da sermayesinin çoğunluğuna kamu kurumlarının sahip 

olduğu bankalar için 4 ve 5 inci bent hükümleri uygulanmaz. 
Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine ve 5 inci bentte yazılı sınırların aşılmasına yol açan işlemler 

pay defterine kaydolunmaz. 
Belirlenen süre sonunda ada yazılı duruma getirilemeyen hamiline yazılı eski hisse senetleri ile yasal sı

nırlar üzerinde sermaye payı sahipleri bu maddenin 1 inci ve 5 inci fıkralarındaki koşullar yerine getirilince
ye kadar temettü hariç ortaklık haklarından yararlanamazlar. 

Bu maddenin 5 inci bendindeki oranların aşılması halinde; 
a) Pay sahiplerince sermaye artırımı dolayısıyla ortaya çıkabilecek rüçhan hakları kullanılmaz, 
b) Yeni pay senedi satın alınmaz. 
Yukarıdaki hükümlere aykırı işlemler geçersizdir.» 

En az sermaye 

«Madde 6. — Türkiye'de kurulan bankaların ödenmiş sermayeleri ile yedek akçeleri ve yabancı ülkelerde 
kurulmuş olup Türkiye'de şube açarak çalışan bankaların Tür'kiye'ye ayırdıkları sermaye ve yedek akçeleri 
toplamı 25 milyon liradan az olamaz. 

Bankaların merkez şubesi dışında açılmış ve açılacak her şubesi için ayrıca; 
1. Nüfusu 1 milyondan fazla olan kentlerde 5 milyon lira, 
2. Nüfusu 500 binden fazla 1 milyondan az olan kentlerde 3 milyon lira, 
3. Nüfusu 50 binden fazla 500 binden az olan kentlerde 1 milyon lira, 
4. Nüfusu 50 binden az olan kentlerde 500 bin lira sermaye ayırmaları, 
Zorunludur. 
Bankalar, genel nüfus sayımlarından sonra geçici sonuçların Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanma

sını izleyen bir yıl içinde en az sermaye tutarlarını bu madde hükümlerine göre ayarlamak zorundadırlar. 
Başka yerde şubesi bulunmayan ve nüfusu 250 binden az olan kentlerdeki bankalar için bu maddedeki 

en az sermaye tutarları aranmaz. 
Ödenmiş sermaye ve yedek akçelerin tutarı 100 milyon liradan az olan bankalar için yukarıdaki tutarlar 

% 50 oranında uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı: 276) 



— 6 — 

Bu maddede yazılı en az sermaye tutarları, Ticaret Başardığının olumlu görüşü alınarak Maliye Bakanlığı
nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından üç ka tına kadar artırılabilir. 

îstanbul Emniyet Sandığı için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Genel Kurulda oya katılma 

«Madde 14. — Genel Kurulda ortakların, sahip oldukları pay sayısı kadar oy hakları vardır. 
Esas sermayenin 1% 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar ile idare meclisi başkan ve üyeleri ve birinci de

recede imza yetkisine sahip olanlar vekil olarak oy kullanamazlar. 
İkinci fıkra dışında kalan kimselerin vekil olarak kullanabilecekleri oy sayısı. 50'yi ve banka sermayesini 

temsil eden payların <% l'inıi geçemez.» 

Mevduat çeşitleri 

«Madde 26. — Bankalar, mevduat hesaplarını aşağıdaki türlere göre 'birbirinden ayırmak ve bunları va-
delerine göre sınıflandırmak zorundadırlar. 

1. Resmî Mevduat : Genel ve katma bütçeli daire ve kurumlara, yerel yönetimlere, kanunla kurulmuş 
döner sermayeli kuruluşlara, maihkemelere, savcılıklara, icra ve iflas dairelerine, tereke hâkimliklerine ve ka
nunla kurulmuş sosyal sigorta kurumlarına ait mevduat resmî mevduattır. 

2. Ticarî Mevduat : Gerçek kişilerin ticarî işletmelerine, kooperatifler dahil her çeşit ortaklıklara, vakıf
lar, dernekler, sendikalar, birlikler ve meslekî kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticarî işletmelere, Ka
mu tfctisadî Teşebbüsleri ile bunların işletme ve kuruluş larına, genel ve katma bütçeli daire ve kuruluşlarla ye
rel yönetimlerin ticarî tişletmelcrine ait mevduat ticarî mevduattır. 

3. Bankalar Mevduatı : Bankaların (Kamu İktisadî Teşebbüsü halindeki Jbankalar ve Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankası dahil) ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili 'kılınan kuruluşların ^birbirle
rine yaptıkları mevduat bankalar mevduatıdır. 

4. Tasarruf Mevduatı : Gerçek kişilerce bu nam altında bankalara yatırılan paralar ile vakıflara, dernek 
ve birliklere, sendikalara, kanunla veya bir kanuna dayanarak kurulmuş tasarruf sandıklarına ve bu Kanu
nun 25 inci maddesinde belirtilen sandıklara ait-mevduat tasarruf mevduatıdır. 

5. Diğer Mevduat : Yukarıda sayılanların dışında kalan her türlü mevduat diğer mevduat sayılır. 
Resmî mevduatı kabul edebilecek bankalar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenebilir. 
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının diğer bankalardan 1 yıl ya da daha uzun vade ile sağladıkları paralar 

mevduat kabul edilmez.» 

Tasarruf mevduatı kabul sınırı 

«Madde 28. — Bir bankanın kabul edebileceği tasarruf mevduatı tutarı, ödenmiş ya da Türkiye'ye ayrıl
mış sermayesiyle yedek akçeleri toplamı: . 

1. 50 milyon liraya kadar olan bankalarda 12 katını, 
2. 50 milyon liradan 250 milyon liraya kadar olan 'bankalarda 15 katını, 
3. 250 milyon liradan 1 milyar liraya kadar olan bankalarda 18 katını, 
4. 1 milyar liradan 2 milyar liraya kadar olan bankalarda 20 katını, 
5. 2 milyar liradan fazla olan bankalarda 22 katını, 
Geçmez. 
Ancak, uygulanan en yüksek mevduat munzam karşılık oranının !% 50 fazlası üzerinden Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankasındaki hesaba yatırılmak koşuluyla, bankalar yukarıdaki sınırlar üzerinde tasarruf mev
duatı kabul edebilirler.» 

Mevduatta zamanaşımı 

«Madde 31. — Bankalar ve mevduat kabulüne yetkili diğer kuruluşlar, mevduat sahiplerine, aksine yazılı 
istekleri olmadıkça her yıl Ocak ayı içinde birer hesap özeti gönderirler. 
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Her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan son is tem, işlem ya da mudiin 'herhangi bir şekilde yazılı ta

limatı tarihinden 'başlayarak on sene geçtiği halde sahipleri tarafından aranmamış olanları, bu sürenin bitişi
ni izleyen takvim yılı başından başlayarak 6 ay içinde banka ve kurumlarca sahiplerinin isim, kimlik, adresle
ri ve haklarının faizleriyle birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilerek düzenlenecek bir cetvel ile Maliye Bakan
lığı . emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, devredilen bu tür haklardan 1 000 liradan fazla olanları 5 yıl 
süre ile saklamak ve bu süre İçinde sahip ve mirasçı larını araştırmakla beraber en az bir kez Resmî Gazete
de sahip ve mirasçılarının bankaya başvurmalarının gereğini duyurur. Sahip ve mirasçıları çıkmayan mev
duat, emanet ve cari hesap bakiyeleri, 5 yılın bitimin de 1 000 liraya kadar olanlar ise bu süre beklenmek
sizin Hazine hesabına geçirilir. 

Küçükler adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, bu maddede yazılı 
zamanaşımı süreleri küçüğün reşit olduğu tarihte işlemeye başlar.» 

Kredi sınırlan 

«Madde 38. — 1. Bir banka, gerçek ya da tüzel bir kişiye doğrudan doğruya veya dolaylı olarak na
kit, mal, kefalet, temiinat biçiminde ve niteliğinde ya da başka bir biçimde kendi ödenmiş veya Türkiye'ye 
ayrılmış sermayesi ile yedek akçeleri toplamının % 10 undan fazla kredi veremez, kefaletlerini kabul ede
mez veya tahvillerini satın alamaz. 

2. Bu oran, kalkınma planı yıllık programlarında belirtilen sektörlerdeki işlerde ve dışsatımda kullanıl
mak üzere açılan kredilerde ;% 25 dir. Kalkınma planı yıllık programlarında belirtilen türlerdeki orta'klıklara 
açılan krediler ile gerice yörelerdeki işler için kullandırılan kredilerde anılan oran 1% 30'a kadar artırıla
bilir. Bu oran önemli projeler için ilgili Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatının olumlu görüşü alınması 
kaydı ile Maliye Bakanlığınca i% 40'a kadar artırılabilir. 

Ancak, kredinin fiilen bu işlerde kullanıldığının Maliye Bakanlığınca saptanacak biçimde belgelenmesi 
zorunludur. 

Yıllık programlarda belirtilen sektörlerde değişiklik yapılması halinde yukarıda oranlardan yararlanan 
kredilerin durumu değişmez. 

3. İkinci fıkradaki oranların hesabında, teminat mektupları ve kefaletler ı% 25 oranında nazara alınır. 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek büyük kamu ihaleleri için bu oran % 10'a kadar indirilebilir. 

4. 'Bu maddenin uygulanmasında, 
a) Lehine kredi açılan bir gerçek kişinin sermayesinin % 10'ndan fazlasına sahip olduğu ortaklıklar ile 

yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, müdürü bulunduğu ortaklıklara, 
b) Lehinde kredi açılmasa bile, 
ba) Bir gerçek kişinin sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara, 
bb) 'Bir gerçek ya da tüzelkişinin sermayesinin en az % 40'ına sahip olduğu ortaklıklara, 

be) Bir gerçek ya da tüzelkişinin ve sermayesinin '% 50 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklarının 
ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin çoğunluğuna sahip oldukları ortaklıklarına, 

Açılan krediler bu gerçek ya da tüzelkişiye dolaylı olarak verilmiş kredi sayılır. 
•Dolaylı kredi ilişkisi içerisinde bulunan gerçek ya da tüzelkişilerin bu krediler için bankaca kabul edilen 

kefaletleri kredi 'sınırının hesabında dikkate alınmaz. 
Yukarıdaki dolaylı kredi ilişkisinin hesaplanmasın da, bir gerçek kişi ile eşine^ ve reşit olmayan çocukları

na ait paylar bir kişiye ait sayılır. ^ 
Bankalar, kredi verdikleri kişilerden, yukarıdaki hükümlerin uygulanmasının gerektirdiği bilgileri almak 

zorundadırlar. 
5. Yukarıdaki hükümler aşağıdaki işlemlere uygulanmaz. 
a) özel kanun hükümlerine göre yapılan işlemler; 
b) Maliye Bakanlığı ile ya da bu Bakanlığın uygun görmesi üzerine Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile yapı

lan işlemler; 
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e) Vadesinin 'bitimine en çok iki yıl kalan Hazine Bonoları ve Hazine kefaletini haiz 'bonolar karşılığın
da yapılan işlemler; 

d) Karşılığı Devlet iç istikraz ve Devlet Yatırım Bankası tahvili olan kredi işlemleri; 
e) Bankaların kendi aralarındaki kredi işlemleri; 
f). Yabancı 'bankaların veya benzeri kredi kurumla rının Maliye Bakanlığınca belirlenen limitler içindeki mu

kabil kefaleti ile verilen kefalet mektupları; 
g) Diğer bankaların kendi kredi sınırları içindeki mukabil kefaleti ile verilen teminat mektupları (temi

nat mektuplarının mukabil kefaletler tutarını aşan kısmı için bu maddedeki sınırlara uyulur.) 
h) En az üç bankanın riski paylaşarak yurt dışı ihale işlemleri için verecekleri teminat mektupları; 
i) Dış işlemlerde kur-değişikliklerinin doğurduğu kredi aşımları; 
Bankalar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açtıkları kredilerden bu 

maddede belirtilen koşullara aykırı olanları, maıdde hükümlerine uygun hale getirinceye kadar artıramazlar.» 

Bankaların iştiraklerine verebileceği kredi toplamı 

«Madde 39. — Bir bankanın kendi iştirak ya da kuruluşlarının tümüne ya da bu iştirak ve kuruluşların 
kefaletleri ile diğer gerçek ve tüzelkişilere açacağı kredilerin toplamı, bankanın ödenmiş ya da Türkiye'ye 
ayrılmış sermaye ve yedek akçeleri toplamının '% 20'sini geçemez. 

Bankalar, kalkınma planı yıllık programlar :nda belirtilen sektörlerde iş 'yapan iştirak ve kuruluşlarının tü
müne, yalnızca 'bu sektörlerdeki işlerinde kullanılmak ve 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir 
önceki yıl 'bilançosunda mevcut nakdî kredi tutarının % 15'ine veya ödenmiş ya da Türkiye'ye ayrılmış ser-
mayeleniyle yedek akçeleri toplamının 3 katına kadar kredi verebilirler. 

Ancak bu işlemler her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere kredi sağlanması amacına yönelik ola
mazlar. 

Kamu İktisadî Teşebbüsü niteliğindeki iştirak ve ku ruluşlara açılan krediler 1 inci ve 2 nci fıkradaki sınırla
malara tabi değildir. 

Banka iştiraki deyimi, bankaların sermayesinin en az % 20 sine sahip olduğu ortaklıkları belirtir. 
Bankalar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği günden önce açtıkları kredilerden bu 

maddede 'belirtilen koşullara aykırı olanları, madde hükümlerine uygun hale getirinceye kadar artıramazlar. 

Kredi açma yetkileri 

«Madde 44. — Gerçek ya da tüzel bir kişiye verilecek 'kredilerden; 
1. Toplamı ödenmiş -ya da Türkiye'ye ayrılmış sermaye ve yedek akçelerinin % 10'unu geçmemek 

üzere 2 milyon liraya kadar olanları banka Genel Müdürlüklerince ya da kendilerine verilen yetki içeri
sinde bölge ya da şube müdürlüklerince, 

2. Toplamı 'ödenmiş ya da Türkiye'ye ayrılmış sermaye ve yedek akçelerinin % 10'unu geçmemek 
üzere 2 milyon liradan fazla 10 milyon liradan az olanları Genel Müdürlüğün yazılı 'önerisi ve idare komite
sinin kararı ile, 

3. 10 milyon liradan fazla olanları Genel Müdürlüğün yazılı önerisi üzerine yalnızca idare meclisinin 
kararı ile, 

açılabilir. 
Yetki sınırlarının saptanmasında bir kişiye ve onyn sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açılan kre

dilerin toplamı göz önünde tutulur. 
Krediler (yabancı bankaların ya da benzeri kredi kuruluşlarının mukabil kefaleti ile verilen kefalet mek

tupları hariç) ancak adına açıldığı kişilere kullandırılabilir.» 

Açık krediler 

«Madde 45. — ödenmiş ya da Türkiye'ye ayrılmış sermaye ile yedek akçeleri toplamının % 10'unu geç
memek üzere verilecek açık {kişisel taahhüde dayanan ve tek imzalı) kredilerden; 
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1. 250 'bin liraya kadar olanları genel müdürlükçe ya da kendilerine verilen yetki içerisinde 'bölge ya 
da şube müdürlüklerince, 

2. 250 bin liradan fazla ve 1 milyon liradan az olanları idare komitesi kararı ile, 
3. 1 milyon liradan fazla olanları yönetim kurulu kararı ile, 
açılır. 
Yetki sınırlarının saptanması ve kredilerin kullandırılması hakkında 44 üncü madde hükümleri saklı

dır. 
Kredi açma yetkilerine ilişkin yukarıdaki ve 44 üncü maddedeki sınırlar T. C. Merkez Bankasının görüşü 

alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca artırılabilir.» 

Hesap durumu alınması 

«•Madde 46. — Bankalar, Devlet ve Devlet Kuruluşları ile olan ya da 25 bin lirayı 'geçmeyen işlemler 
ile nakit, borsada kote hisse senedi ve tahviller, Hazine Bonoları ve Hazine kefaletini haiz bonolar ya da 
altın rehin edilmesi karşılığında açılacak krediler ve yalnızca çiftçilere verilecek tarımsal amaçlı krediler 
dışında, açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, istemde bulunanlardan, Bankalar Bir
liğince saptanacak örneklerine uygun ve yetkililerin imzalarını taşıyan en. son hesap durumunu almak zorun
dadırlar. Bu hesap durumlarının, kredilerin kullanıldığı sürece her yıl hesap dönemini izleyen 7 ay içinde alın
masına devam edilir. . 

Kurumlar vergisi ya da yıllık beyanname veren gelir vergisi yükümlüsü olan kredi müşterilerine ait he
sap durumlarında bağlı bulunulan vergi dairesi ve hesap numaralarının gösterilmesi gereklidir. Bu hesap du
rumlarına vergi dairesine verilen bilanço ya da işletme hesap özeti eklenir. 

özel kanunları gereğince taşınmaz mal ipoteği karşılığında kredi açmaya yetkili bankaların ve İstanbul 
Emniyet 'Sandığının ticarî kredi dışındaki işlemlerinde hesap durumu aranmaz. 

Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü de alarak birinci fıkrada yazılı 25 bin 
liralık sınırı üç katına kadar artırmaya yetkilidir.» 

İştiraklere sermaye yatırımı 

«"Madde 48. — Bankaların, iktirak ve kuruluşlarına yatıracakları sermayelerinin toplamı; ödenmiş ya da 
Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçeleri toplamının % 10'unu geçemez. 

Ancak Bankaların; 
1. Kalkınma planı yıllık programlarında belirtilecek sektörlerde iş yapan ya da yapacak olan ortaklık 

ve kuruluşlara, 
2. Kanunla kurulan ortaklıklara, 
3. Kalkınma ve Yatırım Bankalarına, 
4. «İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanun» kapsamına giren ban

kaların, kendilerine verilen özel görevleri gerçekleştirmek amacıyla kuracakları ya da sonradan katılacakları 
ortaklık ve kuruluşlara, 

Yatırmış bulundukları ya da yatıracakları sermayeleri için birinci fıkradaki sınırlayıcı hüküm uygulan
maz. 

Yıllık Programlarda belirtilen sektörlerde değişiklik yapılması halinde, eski listelere göre sınırlama dışı bı
rakılan iştiraklerin durumu değişmez. 

Bankalar ve sermayesinin '% 50'sindea fazlasına sahip oldukları iştirakleri, banka sermayesinin % 10' 
undan fazlasına sahip olan hissedarların (Kamu kuruluşları dışında) idare meclisi başkan ve üyelerinin, ge
nel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sahip 
oldukları ortaklıklara katılamazlar. 

Bankaların doğrudan ya da dolaylı olarak sermayelerinin en az % 20'sine sahip bulundukları İştirakleri 
ana banka hisse senetlerini satın alamazlar, ıehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

Bankaların yatıracakları sermaye deyimi, iştirak payını elde etmek için fiilen yapılan ödemeler ile henüz 
ödenmemiş sermaye taahhüdü toplamını 'belirtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 



- 10 — 

Bankalar, 'bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, İştiraklerine ayırdıkları ser
maye tutarlarını 'bu madde hükümlerine uygun duruma getirinceye kadar mevcut iştiraklerine yeniden ser
maye ayıramazlar ve yeni iştirakte bulunamazlar.» 

Taşınmaz mal üzerine işlemler 

«Madde 50. — 1. Bankalar, ticaret amacıyla taşınmaz mal alım ve satımı ile uğraşamazlar ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca alınan kararlara uygun olarak bankacılık işlerini yürütebilmek için ge
reksindikleri sayı ve vüsatin üstünde herhangi bir biçimde taşınmaz mal edinemezler. 

Bnakaların sermayesine ;% 10'un üstünde katıldıkları ortaklıklarla bunların ortağı olduğu kuruluşların iş 
konularının gerektirdiği iş yeri, fabrika, imalathane ve eklentileri gibi taşınmaz mallar dışında taşınmaz 
mal edinmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iznine bağlıdır. 

2. Bankalar, taşınmaz mal yapımı işleri ya da ticareti ile uğraşan ortaklıklara katılamazlar ve bu ko
nuda iş yapan gerçek ve tüzelkişilere kredi açamazlar. Ancak aşağıda belirtilen iştirak ve kredilere bu hü
küm uygulanmaz. 

a) Yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin in
şaat taahhüdü ile uğraşan ortaklıklara bankalarca yapılan iştirakler; 

b) Yukarıda 2 (a) bendinde belirtilen konularda iş yapan banka iştiraklerine ve diğer gerçek ya da 
tüzelkişilere yalnızca bu alanlarda kullanılmak üzere açılan krediler; 

e) 'Kendisine ya da eşine ait konutu bulunmayanlara satılmak ya da kiralanmak üzere, nüfusu 100 bini 
aşan kentlerin belediye sınırları ya da mücavir alanlar içerisinde, İmar ve İskân Bakanlığınca onanmış pro
jeleri gereğince toplu ve sosyal konut yapacak kamu kuruluşları ile kooperatiflere ya da bunların müteah
hitlerine açılan krediler; 

d) Her çeşit taşınmaz mal yapımının taahhüdü işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilere verilen teminat 
mektupları; 

3. Bankalar; 
a) Tarım, sanayi madencilik, enerji, bayındırlık, ulaştırma, dışsatım ve turizm işleri ile 2/c bendindeki 

toplu Ve sosyal konut yapımına yönelik krediler; 
b) Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun ya da özel şartnamelerinin bükümlerine göre resmî daire ve 

kurumlara, İktisadî Devlet Teşekküllerine ve müesseselerine, kanunla kurulmuş teşekküllere, banka, ortaklık, 
dernek ve vakıflara ihaleye koydukları çeşitli işler için ve ayrıca mahkemelere, vergi ve icra daireleriyle güm
rüklere hitaben bunlar tarafından istenen konular için verilecek teminat mektupları; 

e) Kredi sağlamak amacıyla kalkınma ve yatırım bankalarına ve (a) bendindeki işler için diğer banka
lara 'hitaben verilecek teminat mektupları; 

Dışında taşınmaz mal ipoteği karşılığında kredi açamazlar. 
Yeniden kredi açılmaması koşuluyla, verilen kredilerden tahsili tehlikeye düşenlerin sağlamlaştırılması 

için sonradan ipotek tesis olunabilir. 
4. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları taşınmaz malları, enidme gününden baş

layarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar. Busüre içinde elden çıkarmanın olanaksız olduğunun ya 
da banka için büyük zarar doğuracağının belgelendiği 'hallerde bu süre Maliye Bakanlığı tarafından uzatıla
bilir. 

Bankalara taşınmaz mal üzerine borç verme konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklıdır. İstan
bul Emniyet Sandığı ve bu kanun kapsamına giren bankaların yabancı memleketlerdeki şubelerine 3 üncü fık
ra hükmü uygulanmaz.» 

Hesap uygunluğu 

«Madde 54. — Bankalar, yasal ve yardımcı defterleri ve kayıtları arasında olduğu gibi, şubeleri, yurt için
deki ve dışındaki muhabirleri ile de hesap uygunluğu sağlamadan bilançolarını kapatamazlar.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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Murakabede hükümetin yetkileri 

«Madde 60. — 1. Bankalar Yeminli Murakıpların ca yapılan inceleme sonucunda, bir bankanın yasalara, 
bankacılık ve muhasebe ilkelerine aykırı işlemleri nedeniyle malî bünyesinin ciddî şekilde zayıflamakta ol
duğu anlaşıldığında, 80 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, Maliye Bakanlığı uygun bir süre vere
rek kanuna aykırı durumların düzeltilmesini, bankacılık ve muhasebe ilkelerine uygunluğun sağlanmasını ve 
malî bünyenin güçlendirilmesini isteyebilir. 

2. Verilen süre içinde bankaca gerekli önlemlerin kısmen ya da tamamen alınmaması ve Bankalar Ye
minli Murakıplarınca yapılan incelemeler sonucunda Bankanın malî bünyesinin taahhütlerini karşılayamaya
cak derecede zayıflamış bulunduğunun ya da bu durumun gerçekleşmek üzere olduğunun saptanması halin
de; T. C. Merkez Bankasının da görüşünü alarak geçici bir Yönetim Kurulu oluşturmaya ve gerekli bütün 
önlemleri almaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

Geçici Yönetim Kurulu, göreve başlama gününe göre düzenlenecek ara bilançosunu ve alınması gereken 
önlemlere ilişkin görüş ve önerilerini içeren bir raporu en kısa zamanda Maliye Bakanlığına verir. 

3. Maliye 'Bakanı alınan önlemlere karşın Bankanın çalışmasının sürdürülmesine olanak görmediğinde, 
öncelikle bir başka banka ya da bankalarla birleşme ya da devir olanaklarını araştırır. Bu amaçlar için, 
bankanın aktif ve pasifini devralacak bankaya, bu Kanunun ek birinci maddesi gereğince tesis olunan Ban
kalar Tasfiye Fonundan uzun süreli faizsiz ödünç şeklinde malî yardım yapılabilir. 

Bu durumdaki bankaların ortaklar genel kurulu ancak Maliye Bakanının gerekli görmesi halinde top
lanabilir ve genel kurul kararları Maliye Bakanının onayı ile hüküm ifade eder. 

4. Bankanın birleşme ya da devrine olanak bulunamaması durumunda, Hükümet, Maliye Bakanlığının 
önerisi üzerine tedricen tasfiyesi için Maliye Balkanına yetki verebilir. 

Tedrici tasfiye, Maliye Bakanının belirleyeceği bir bankanın gözetiminde ve bu bankanın malî ve teknik 
yardımı ile yapılır. 

Tedricen tasfiye karar ve işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, icra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatın 
tasfiye ile ilgili hükümleri ile bu Kanunun tasfiyeye ilişkin diğer maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ancak, 
tasfiye memurlarının işlem ve tasarruflarından doğan 
borçları dolayısıyla haciz yoluyla takip yapılabilir. 

Tedricen tasfiye halindeki bankanın ortakları tasfiye işlemlerine herhangi bir biçimde karışamaz ve he
sap isteyemezler. 

Tasfiye kararı gününden başlayarak mevduata ve bankanın rehin ile temin edilmemiş borçlarına faiz 
yürütülmez. 

Tedrici tasfiyeye giren bankadaki tasarruf mevduatı, tasfiye sonucu beklenmeden ve 'Bankalar Tasfiye 
Fonundan gereksinme oranında verilecek avanslarla karşılanmak suretiyle, en geç 3 yıl içinde hak sahip
lerine geri ödenir. Bu sürenin sonunda sahipleri tarafından aranmayan tasarruf mevduatı hesapları bu Ka
nunun 31 inci maddesi gereğince işlem yapılmak üzere T. C Merkez Bankasına devredilir. 

Tasfiyeye giren bankanın aktifleri, öncelikle tasarruf mevduatının ve tasfiye giderlerinin karşılanması 
amacıyla Fondan alınmış olan avansların geri verilmesine ayrılır. Bankalar Tasfiye Fonu, yukarıdaki fıkra 
gereğince ödediği taasrruf mevduatı için toplamı üzerinden tasfiye halindeki bankanın bütün aktifleri üze
rinde imtiyazlı alacaklı sıfatını kazanır. Maliye Bakanı, Fon adına bankanın iflasını isteyebilir. 

Fondan ödenen tasarruf mevduatının ve tasfiye giderlerinin bankanın aktifleriyle karşılanamayan kısmı, 
tasfiye sonunda kafi ve nihaî açık olarak Fon tarafından yüklenilir. 

5. Bankalar Tasfiye Fonu mevcudunun bu madde gereğince yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmediği 
yıllar için, bankaların Fona bu Kanunun Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince yatırmakla yükümlü 
oldukları tutarların bir katı tutarında ek ödeme yapmalarına, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca karar verilebilir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Bankalar hakkında bu Kanunun 69 uncu 
maddesi hükmü uygulanır. 

6. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği günde tedricen tasfiye halinde olan bankalar 
hakkında 7129 sayılı Kanunun 153 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi hükmünün uygulanmasına devam 
olunur. 
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Bankaların 5 inci fıkra gereğince Fona ödemekle yükümlü oldukları tutarlar kurumlar vergisi matrahı
nın saptanmasında gider sayılır.» 

Bankalar yeminli murakıpları 

«Madde 61. — Bankalar Kanunu ile diğer Kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulamasının ve 
her türlü bankacılık işlemlerinin murakabesi; bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, kâr 
ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm öğelerin tespit ve tahlili 
Maliye Bakanına bağlı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Muavinleri tarafından yapılır. 

Bankalar Yeminli Murakıpları ve Muavinleri; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Hü
kümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgilileri hakkında adı geçen Kanunun Ek 1 inci maddesindeki yet
kilere ve Bankalar Kanununda yazılı görevleri ile kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip olduk
ları gibi Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası ve tüm bankaların kuruluş kanunları hükümleri ile diğer ka
nunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulamasını da murakabeye yetkilidirler. 

Bankalar Yeminli Murakıp ve Muavinleri; bankalar, bankaların iştirak ve müesseseleri ile bunlarla iliş
kisi olan gerçek ve tüzelkişilerden yukarıda yazılı kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri iste
meye, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bunlar da istenilen bilgileri vermek
le, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler. 

Devlet Daire ve Teşekkülleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve benzeri 
kuruluşlar ile risk santrali teşkilatı istenecek her türlü bilgiyi gizli de olsa Bankalar Yeminli Murakıplarına 
verirler. 

Bankalar Yeminli Murakıp Muavinleri konuları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış adaylar arasın
dan sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. En az üç yıl Bankalar Yeminli Murakıp Muavinliği yaptıktan 
sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler ortak kararla Bankalar Yeminli Murakıbı olarak atanırlar. Banka
lar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanının da Bankalar Yeminli Murakıbı sıfat ve yetkisi vardır. 

Bankalar Yeminli Murakıp ve Muavinleri Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin etmedikçe mu
rakabe yapamazlar. 

Bankalar Yeminli Murakıplarının çalışma yöntemleri bir yönetmelikle düzenlenir.» 

Ceza hükümleri 

«Madde 66. — Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 8 inci maddesinin birinci 
fıkrası ve 13 üncü maddesinde yazılı izinleri almadan bankacılık işlemleri ile uğraşmaya ve mevduat kabu
lüne başlayan ya da 9 uncu ve 24 üncü madde hükümlerine aykırı olarak mevduat kabul eden tüzelkişilerin 
işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri ya da genel müdür, genel müdür yar
dımcıları ya da müdürleri 100 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilmekle birlik
te, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

24 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden gerçek kişiler için de bu madde hükmü uygulanır. 
Ayrıca, Maliye Bakanlığının isteği üzerine bu kuruluş ve teşekküllerin çalışmalarının geçici ya da sürek

li olarak yasaklanmasına mahkemece karar verilebilir.» 
«Madde 68. — Bu Kanunun 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 30, 31, 34, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 54, 

55, 56, 59, 61 ve 65 inci maddeleri ile 15 inci maddesinin son fıkrasında yazılı yükümlülük ve zorunlulukları 
yerine getirmeyen ya da bu yükümlülük ve zorunluluklara uymayan ya da Bankalar Yeminli Murakıpları ve Mu
avinleri ile 62 inci maddede yazılı hususî murakıplarının görevlerini yapmalarına engel olan ya da istenilen 
bilgi ve belgeleri vermeyen bankaların ve diğer tüzelkişilerin Yönetim Kurulu Başkanları ya da üyeleri ile mu
rakıpları, genel müdür, genel müdür yardımcıları, memurları, tasfiye memurları ile gerçek kişiler için görev 
ve ilgilerine göre 50 bin liradan 200 bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunacağı gibi, bu fiilleri banka
nın emin bir biçimde çalışmasını engelleyici nitelikte görülen banka mensuplarının üç yıl süre ile bankalarda 
çalışmaları yasaklanır. 

Ayrıca, 10 uncu maddeye aykırı olarak izin alınmaksızın açılan veya nakledilen şubelerin mahkemece ka
patılmasına karar verilir.» 
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«Madde 69. — Bu Kanunun 28, 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hükümlere ve sınırlara uymayan ban
kalar, Maliye Bakanlığınca bir aydan az olmamak kaydıyla bildirilecek süreler içerisinde bu durumlarını dü
zeltmezlerse bunların Yönetim Kurulu Başkanları ya da üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, me
murları görev ve ilgilerine göre 200 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.» 

«Madde 70. — Bu Kanunun 32, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 63 ve 64 üncü maddelerinde yazılı hükümlere uy
mayan ya da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yazılı yükümlülük ve zorunlulukları sü
resi içinde yerine getirmeyen bankaların ve 50 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işti
raklerin ve iştiraklerin ortak olduğu müesseselerin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili Yönetim Kurulu Baş
kan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve müdürleri görev ve ilgilerine ve fiile katılma de
recelerine göre 100 bin liradan 200 bin liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 6 aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Şu kadarki; yukarıda yazılı maddelerin hükümlerine aykırılık bankaya ya da iştirak ve müesseselerine ya 
da ilgili kişilere yarar sağlamayı hedef tuttuğunda ya da 'bu tür hareketler sonucunda fiilen böyle bir yarar 
sağlandığında, ağır para dezası 200 bin liradan az ctmamak üzere bu yararların 5 katı olarak hükmedilir3 

Bankaların 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak edindikleri taşınır ve taşınmaz malların, mah
kûmiyet hükmü ile birlikte satılarak tasfiyesine karar verilir. 

Satış ve tasfiye İcra ve İflas Kanunu hükümlerine ıgöre adliye icra memurları tarafından yapılır. Satış 
bedelinden saftış ve tasfiye (giderleri indirilerek artanı bankaya verilir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince satış bedelinden indirilecek giderler, önceden Maliye Bakanlığı bütçesinin 
mahkeme harçları tertibinden avans suretiyle ödenir.» 

«Madde 72. — Bu Kanunun 57 ve 58 inci maddelerinde yazılı yükümlülüklere uymayan bankalara uy
gulanacak para cezaları Bankalar 'Birliği Yönetim Kurulunca saptanır ve karara (bağlanır. Bu para cezaları 
200 bin liradan çok olmaz. 

Para cezaları, birliğin yazacağı müzekkere üzerine yetkili Adliye İcra Dairesince tahsil ve birliğe gelir 
kaydolunur. 

Yetkili İcra Dairesi, birliğin merkezinin bulunduğu yer icra dairesidir. 
'Birliğin yazacağı bu müzekkereler İcra ve İflas Kanununun değişik 68 inci maddesinde gösterilen bel

gelerden sayılır.» 
Sahte belge düzenlenmesi, 
«Madde 73. — Maliye ve Ticaret bakanlıkları ile T.C. Merkez Bankasına verilen hesap hülasasında ya 

da yayımlanan ve ilan olunan bilançsolarda yapılan sahte beyanlardan dolayı bunları imza eden kişiler için 
altı aydan beş yıla kadar hapis ve 200 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Sırların saklanması 

«Madde 74. — Sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankaya ya da bankanın müşterilerine ait sır
ları bu konuda yasal olarak açıkça yötkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer. 
görevliler 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin liradan 40 bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı kimseler bu sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklar
larsa, altı aydan 2 yıla kadar hapis ve 20 bin liradan 100 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırıl
makla birlikte, ayrıca, geçici ya da sürekli olarak bankalarda çalıştırılmalarının yasaklanmasına ya da memu
riyetten mahrumiyetlerine de hükmolunur. 

Bu madde hükmü banka mensupları ile diğer görevlilerin işlerinden ayrılmaları halinde de ayrıldıkları ta
rihten başlayarak 3 yıl süre ile uygulanır.» 

Bankalar yeminli murakıplarının sorumlulukları 

«Madde 75. — ÖÖrevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları yetkili mercilerden başkasına açıklayan Banka
lar Yeminli Murakıpları ve Muavinleri için 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 40 bin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezası hükmolunur. 
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Birinci fıkrada yazılı kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, 
bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına ve 100 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
edilmekle birlikte ayrıca, sürekli ya da geçici olarak memuriyetten mahrumiyetlerine ve bankalarda çalıştı
rılmalarının yasaklanmasına da hü'ktaıolunuTi 

Bu madde hükmü yukarıda yazılı kimselerin görevlerinden ayrılmaları halinde de ayrıldıkları tarihten baş
layarak 3 yıl süre ile uygulanır.» 

Asılsız yayın ve haber yayma 

«Madde 76. — Bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir 
hususa neden olan ya da bu yolda asılsız haber yayanlar için üç aydan iki yıla kadar hapis, 10 bin liradan 
100 bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu fiilin Basın Kanununda yazılı yayın araçlarından 'biri ile ya da radyo ve televizyon ile işlenmesi ya da 
nakledilmesi halinde altı aydan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin liradan 200 bin liraya kadar ağır para cezası 
hükmıolunur.» 

GEÇIOl MADDE — IBu Kanun Hükmünde Karar namenin yürürlüğe girdiği tarihten ^başlayarak ban
kalar, anasözleşmelerini iki yıl içinde yeni ve değişen hükümlere uygun duruma getirmek; banka ve banka 
ortakları, 4 üncü maddede belirtilen koşullara uyabilmek için yaipıliması gereken işlemleri iki yıl içinde tamam
lamak; sermaye ve yeideik akçelerini 6 ncı maddede yazılı tutarlara iki yıl içinde çıkarmak; mevduatın 26 ncı 
maddeye göre tasnifini 31^12.1979 gününe kadar tamamlayarak bilanço ve hesap hulasalarında göstermek 
zorundadırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı günümde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünlde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevii 

Devlet Bakanı - Başbakan Yrd. 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Korkut 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

içişleri Bakanı 
H. F. Güneş 

Millî Eğitim Bakam 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
M. Tan 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

işletmeler Bakanı 
K. Bulutoğlu 

imar ve iskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Devlet Bakam - Başbakan Yrd. 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
L. Doğan 

Adalet Bakanı 
Af. Can 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Çetin 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakam 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
A. B, Er soy 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
D. Baykal 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Yıldız 

Yerel Yönetim Bakam 
M. özdemir 

F. S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı - Başbakan Yrd. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Millî Savunma Bakam 
N. Akmandor 
Maliye Bakam 

Z: Müezzinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakam 
G. Öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür Bakam 
A, T. Kışlalı 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 22 . 7 . 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-
1173105596 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan «Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile gerekçesi bu
günkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine göre ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

BANKALAR HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TASARISININ GEREKÇESİ 

I. GENEL GEREKÇE 

1. Bankacılık alanını düzenleyen 23.6.1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kamunu çeyrek yüzyıla ulaşan 
yürürlük dönemi içinde 18, 153, 301, 123, 1211 sayılı Kanunlar ve nihayet 28 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile pek çok değişikliğe uğramış olmakla beraber ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen gelişme
leri bir çok yönden karşılayamaz duruma gelmiştir. 

2. Bilindiği gibi bankacılık alanındaki düzenlemelerin temelde 2 amacı vardır. Birinci amaç bankalara 
tevdi edilen mevduatı, başka bir ifade ile tasarrufları korumaktır. Bankalara yatırılan tasarrufların korunma
sının aynı zamanda onların teşviki sonucunu doğuracağı ise ayrıca izaha gerek olmayan bir gerçektir. Bu ba
kımdan, kanun koyucu, ülkeden ülkeye farklılık arz etmekle beraber, bankalar kanunlarıyla mevduatı doğ
rudan veya dolaylı olarak koruyucu hükümler getirmekte ve bankaların, banka işletmeciliğinin temel ilkeleri 
olan likidite, emniyet ve rantabilite ilkeleri çerçevesinde kurulmalarını, faaliyet göstermelerini ve denetlenme
lerini sağlayacak düzenlemeler yapmaktadır. Bankacılık alanında yapılan düzenlemelerin ikinci amacı ise, ban
ka kaynaklarımın ekonominin ihtiyaç duyduğu miktar ve şartlarda karşılanmasını sağlamaktır. Kanun ko
yucu bu amaçla bankacılık kesiminin teşkilatlanmasına ve kaynaklarının kullnımına müdahalelerde bulunmak
tadır, 

3. Bankalar Hakkında Kanun Hükmümde Kararname tasarısı da temelde bu amaçlarla düzenlemeler getir
mektedir. Tasarısının bu temel amaçlar çerçevesinde getirdiği düzenlemelere geçmeden önce, düzenleme ihtiya
cım doğuran nedenlere kısaca bir göz atmakta yarar vardır. Tasarımını hazırlandığı dönemde bankacılığımı
zın temel karakteristiklerini şu noktalarda toplamak mümkündür. 

a) Gerek özkaynak, yabancı kaynak, gerekse maliyet ve randımanı itibariyle kaynak tahsis dengelerinin 
bozulması, kredilerinin seyyaliyetini giderek kaybetmesi bankalarımızın malî bünyelerinin bozulmasına yol 
açmıştır. 

b) Düşük faiz politikalarının uygulandığı dönemlerde faiz üzerine rekabet etmeyen, rekabeti ilan, reklam, 
lüks lokaller ve binalar kurmak ve çok sayıda şubeler açmak suretiyle yapan, 'pahalı çalışan irrasyonel bir 
bankacılık örgütlenmesi ortaya çıkmıştır. 

c) özel bankaların büyük çoğunluğunun mülkiyet ve yönetimi muayyen ellerde toplanmıştır. Bunun so
nucu olarak, bu bankalar tarafsızlıklarını büyük ölçüde kaybetmiş, gerek yönetim ve gerekse kaynakların kul
lanımında bankacılık ilkelerinden uzaklaşarak mülkiyet ve yönetimlerini ellerinde bulunduranların amaçları 
doğrultusunda faaliyet gösterir hale gelmişlerdir. Bu durum bazı bankalarda önemli yönetim bozuklukları 
ve istismar yaratmıştır. 

d) Bankacılık faaliyetlerinden sapmalar meydanagelmiş ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat ka
bulü hususunda yetkili olmayan kişi ve kuruluşların bankacılık yapmaya başladığı ve mevduat kabul ettiği 
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bankaların da bankacılıkla bağdaşmayan ve tasarruf sahiplerini ızrar eden uygulamalara geçtiği gözlenmiş-
tir. 

e) Bankaların malî yapıları ve faaliyet hacimleri arasındaki farklar daha da artmış, temerküz hızlanmış, 
piyasanın homojenliği ve rekabet ortamı daha 4a bozulmuştur. 

f) Ve nihayet bankacılık alanındaki güven giderek azalmaya, bankalara karşı şüphe ve güvensizlik giderek 
artmaya başlamıştır. 

4. Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı bankacılığımızın yukarıda kısaca açıklaınan 
genel rahatsızlık ve bozukluklarını onarmak ve gidermek üzere hazırlanmıştır. Tasarı, bankacılık alanındaki 
düzenlemelerin evrensel ilkeleri olan mevduatın korunması ve banka kaynaklarının ekonominin ihtiyaçlarına 
uygun olarak kullanılması ilkelerinden hareket etmekte ve bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esasla
rım, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini yeniden düzenlemektedir, 

II. MADDE GEREKÇELERİ: 

ıBÜRÎNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

MADDE 1. — Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin amacını belirlemektedir. Amaç yukarıda de* 
ğinildiği üzere mevduatı ve dolayısıyla tasarrufları korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kul
lanılmalarını sağlamaktır. 

MADDE 2. — Kanun hükmümde kararnamenin kapsamını gösteren bu madde yürürlükteki Kanunun 
1 inci maddesinin karşılığı olup idilinin sadeleştirilmesi dışında hiçbir değişiklik yoktur. Buna göre Türkiye'de 
faaliyet gösteren bütün bankalar bu kararname hükümlerine tabi olacaktır, Kalkınma ve yatırım bankaları 
mevduat kabul etmedikleri sürece bazı hükümlerden müstesnadır. 

MADDE 3. — Yürürlükteki Kanunun 2 nci maddesi karşılığı olan bu maddeye diğer maddelere açıklık 
getirmek amacıyla merkez şube ve tekrarları önlemek için özkaynak tanımları eklenmiş, özkaynaklardaki de
ğişmelerin bu kararnamenin uygulamasında 3 aylık dönemler halimde nazara alınması sağlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

(Bankaların Kuruluşu 

MADDE 4. — Banka kurulmasının Bankalar Kurulunun iznine tabi olduğu bu maddede sarih bir şekilde 
ifade edilmiştir Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer almaktadır.-

MADDE 5. — 7129 sayılı Kanunun 4, 7 ve kısmen de 6 nci maddeleri karşılığı olan bu maddede yapılan 
değişikliklerle, banka kurulması için gerekli özkaynak tutarı günün şartlarına göre yükseltilmiş, kuruluştan 
sonra ortakların izlenebilmesi için sermayenin' en az % 75'inin gerçek kişilere veya sermayesine gerçek 
kişilerin sahip olduğu ortaklıklara ait olması şartı getirilmiş, maddenin istisnaları buna göre yeniden düzen
lenmiştir. Böylece 28 sayılı Kanuni Hükmünde Kararname ile getirilen toanka sahipliği sınırlaması kaldırılmakta 
fakat toanka sahiplerinin muteber kimseler olmalarını sağlayacak hükümler getirilmektedir. 

MADDE 6. — iBu maddede yabancı bankaların Türkiye'de şube açma şartları düzenlenmiştir. Birinci 
fıkranın (c) bendi ile ikinci fıkrası dışındaki hükümler 7129 sayılı Kanunda aynen mevcuttur, 

Bankacılığımızın dışa açılma sürecinde ihtiyaç duyulabileceği düşüncesi ile maddenin ikinci fıkrasında, 
Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankaların kuruldukları ülkeler ile mütekabiliyet şartlarının düzenlen
mesine imkân sağlanmıştır. 

MADDE 7. — 7129 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan başvuru şekli, bu maddede dil sadeleş
tirilerek yeniden düzenlerimiştir£ 
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MADDE 8. — îzin verilme usulü, 7129 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki esaslar muhafaza edilerek, 
bu maddede gösterilmiştir. Ayrıca, yabancı bankaların Türkiye'de şube açmak için izin talep etmeleri halin
de, Bakanlar Kuruluna yapılacak öneriye yabancı sermaye mevzuatına göre yetkili daire görüşü eklenmesi 
hükmü getirilmiştir. 

MADDE 9. — Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tekabül etmektedir. 
Yürürlükteki 9 uncu madde hükümleri sadeleştirilerek aynen muhafaza edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Faaliyete Geçmesi 

MADDE 10. — Kuruluştan sonra verilecek beyannameler 7129 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer 
almaktadır. Sadece, yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları ikinci şubeyi açtıktan sonra bunlardan birini 
merkez tayin ederek Maliye Bakanlığına bildirme süresi işlemlerde çabukluk sağlamak için iki aydan bir aya 
indirilmiştir. 

MADDE İl* — Bu madde ile yeni bir hüküm getirilmemiş, 7129 saylı Kanunun 13 üncü maddesinin 
1 ve 2 nci fıkraları, dili sadeleştirilerek yeniden yazılmıştır. 

MADDE 12. — Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde kısmen yer almaktadır. Ancak 
yürürlükteki hükme göre mevduat kabul etmesinde sakınca görülen bir bankanın mevduat kabul yetkisi kal-
dırılabilmekte fakat bankacılık işlemi yapması önlenememekteydi. Yeni metinle, izinle verilen bankacılık iş
lemi yapma yetkisinin, kötüye kullanıldığı hallerde kaldırılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

MADDE 13. — Bu madde 7129 sayılı Bankalar Kanununun 13, 24 ve 25 inci maddelerinin birleştirilmiş 
şeklidir. Yürürlükteki kanunda mevduat tanımının bulunmayışı bazı kişi ve kuruluşların çeşitli adlarla mev
duat toplamasına yol açtığı ve bu durumu hukuken önleme imkânı olmadığı için mevduatın tanımlanması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu maddede yer alan tanımla mevduat olarak adlandırılan ve Devlet tarafından hi
maye ve kontrol edilen fonların kararnamenin öngördüğü usul ve prensipler dışında toplanması ve kullanıl
ması önlenmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şubeler 

MADDE 14. — 7129 sayılı Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde yer alan şubelerle ilgili hususlar bu mad
deden itibaren daha açık ve anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddede şube açmanın izne tabi olduğu belirtilmiş, izin verilen yerde açılan şubelerin daha sonra başka 
yerlere nakledileıek banka şubelerinin belli merkezlerde yoğunlaşmasını önlemek üzere şube naklinin de izne 
tabi olduğu açıkça ifade edilmiştir, 

MADDE 15. — Şube açmaya ilişkin esaslar bu -maddede basitleştirilmiş, daha anlaşılır bir biçimde kaleme 
alınmıştır. „ 

MADDE 16. — 7129 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yer alan şubeler için gerekli öz kaynak tutarları, 
günün şartlarına göre yetersiz kaldığı-ve şube sayısının hızla artırılarak masraflarının banka sisteminin taşı
yamayacağı boyutlara ulaşmasını önleyemediği için yeniden tespit edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ile de şube açmayı gerektirmemekle birlikte banka hizmeti götürülmesinin ya
rarlı olacağı yerlerde TCMB'nın muhabirleri tarafından şubelere bağlı büro açılması kolaylaştırılmıştır. 

MADDE 17. — Bu madde ile bankaların malî bünyeleri ve kanunî yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 
göz önünde bulundurularak rasyonolizasyon ve gereğinde idarî tedbir mülahazası ile banka şubelerinin' birleş
tirilmesine imkân sağlanmaktadır. Faiz oranlarının düşük olduğu dönemde maliyetine bakılmaksızın açılan 
pek çok banka şubesi banka malî bünyelerinde olumsuz etki yapmakla beraber, bankalarca olumsuz tered
dütlere yol açabileceği endişesi ile kapatılamamaktadır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı genel veya banka bazın
da değerlendirme yaparak birleştirme istemek suretiyle banka malî bünyeleri üzerindeki yükleri hafifletebile
cektir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat ve. Organlar 

MADDE 18. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 14 ün
cü maddesine karşılıktır. Bu madde esas itibariyle aynen korunmakta, ancak vekâleten oy kullanmadaki 
hisse tahdidi daha da daraltılarak % 10'dan % l'e düşürülmekte ve denetçiler de vekâleten oy kullanma ya
sağı kapsamına alınmış olmaktadır. Böylece hissedarların banka yönetimi ile daha fazla ilgilenmeleri amaç
lanmaktadır. 

MADDE 19. — Bu madde ile banka genel kurullarında Ticaret Bakanlığı komiseri dışında bir Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin de bulunması suretiyle bankaların genel kurul faaliyetlerinin de gözetim altına alın
ması sağlanmaktadır. 

MADDE 20. — Bu maddenin birinci fıkrası ile getirilen hüküm yenidir. Kararnamenin 63 üncü mad
desine göre yapılan denetlemeler sonunda bir bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıflamakta ol
duğunun tespit edilmesi halinde Maliye Bakanlığı bankadan sermayenin artırılmasını isteyecektir. îşte bu 
halde Türk Ticaret Kanununun genel nisapları karşısında genel kurulların toplanamamasının yaratabileceği 
sakıncalar bu hükümle bertaraf edilmektedir. Hükmün uygulaması istisnaidir. Bankalar sermaye artırımların
da "esas itibariyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası 7129 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasına karşılık olup hefhangi bir 
değişiklik yoktur., 

MADDE 21. — 7129 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde mevcut olan yönetim kurulu üyeleri ile ilgili 
hükme, genel müdürün bulunmadığı hallerde vekilinin yönetim kurulu tabiî üyesi olacağı, hükmü eklenerek 
uygulamada görülen bir tereddüt giderilmiştir. 

Diğer taraftan, açıklık ve uygulama birliği sağlamak üzere 7129 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine yaban
cı bankaların Türkiye şubeleri için öngörülen «İdare uzvu», yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşı
yan müdürler kuruluna dönüştürülmüştür. 

MADDE 22. — Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine tekabül etmektedir. Yapılan değişik
lik, sadece, yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden doğan malî sorumlulukları için teminat niteliği taşıyan 
tevdi yükümlülüğü tutarının günün şartlarına uydurulması şeklinde olmuştur. 

MADDE 23. — 7129 sayılı Kanunda yer alan ve yönetim kurulunun işlerini hafifletmek üzere kurulan 
idare komitesi münhasıran kredi işlemleri ile görevli olduğu için bu maddede kredi komitesi adıyla yeniden 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan, idare komitesi önceden yalnızca anonim ortaklık şeklindeki bankalarda kuru
labiliyor iken, yeni hükümk başka statüdeki bankalara da bu imkân verilmiştir. 

MADDE 24. — önceden mevcut olmayan bu madde hükmü ile banka üst yönetiminin belli bir birikime 
ulaşmış, uzmanlık ve tecrübesi olan kimselerden oluşması ve bu suretle bu kuruluşlarda yönetimden doğan 
problemlerin asgarîye indirilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 25. — 7129 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki denetçilerin ikiden az olamayacağı hükmü 
muhafaza edilmiş, ortaklar genel kurulu adına hareket eden denetçilerin etkin bir denetim yapabilmeleri için 
'bunlarda yükseköğrenim görme, bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olma gibi nitelikler aranması 
öngörülmüştür. 

MADDE 26. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine tekabül etmektedir. Yürürlükteki 
hükme göre murakıplar, Bankalar Kanununa ve banka esas mukavelenamesine aykırı işlemleri gördükleri tak
dirde bunları bir raporla genel kurula bildirmek, raporun bir örneğini de Maliye Bakanlığına göndermekle 
yükümlü idiler. Uygulamada işlemeyen bu usul terkedilmekte, denetçilerin, banka genel kuruluna hitaben 
düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka bankanın kanun ve kararnameler karşısındaki durumu hakkında 
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her üç ayda bir rapor düzenlemeleri öngörülmektedir. Bu raporların ayrıca gereği için ilgili yerlere gönderil
mesi esası getirilmekte, böylece banka genel kurul denetçilerinin daha etkin bir iç denetim yapmasını sağ
layacak bir usul konulmaktadır. 

MADDE 27. — Bu madde ile bankaların, müfettiş çalıştırmaları kanunî bir esasa bağlanmaktadır. 

MADDE 28. — Banka yöneticilerinin yemin etme yükümlülüğü 7129 sayılı Kanunun 18 inci maddesin
de mevcuttur. Görev ve statüleri esas alınarak denetçilerin de yemin etmesi gerektiği düşünüldüğünden yü
rürlükteki hüküm, sadece bu konuda yapılan bir ek ile muhafaza edilmiştir. Diğer taraftan maddeye eklenen 
bir hükümle de yemin etmekle yükümlü kişilerin aynı göreve tekrar seçilmeleri ve atanmalarında yeniden 
yemin etmeleri şeklinde bugün mevcut uygulama kaldırılmış, böylece ilgili mahkemelerin hayli yüklü olan iş
lerinin hafifletilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 29. — Bankalar, tasarrufların toplandığı ve ülkenin ekonomik kalkınmasında kullanıldığı önemli 
malî kuruluşlardır. Banka yöneticiliği de bu açıdan önem kazanmaktadır. Banka sisteminin güven ve is
tikrar içerisinde faaliyet gösterebilmesi için banka yöneticilerinin mal beyanında bulunması meslekî disip
linin sağlanması bakımından yararlı görülmüştür. 

MADDE 30. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 21 inci maddesine tekabül etmektedir. Ancak madde 
yeniden düzenlenirken, kredi komitesi karar defterine ek olarak yönetim kurulu, yabancı bankaların müdürler 
kurullarının tutacağı karar defterleri de özel esas ve usule tabi tutulmuştur. 

MADDE 31. — 7129 sayılı Kanunun 15 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan bankalarda çalıştırıla-
mayacak kişiler, bir bütünlük arz etmek üzere bu maddede birlikte sayılmış, müeyyidelerin etkinliğini ve böy
lece banka sisteminin disipline edilmesini sağlamak amacıyla yürürlükteki hükümlere ek olarak Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı bir defadan fazla ağır para cezasına mah
kûm olanların önemli görevlerde çalıştırılmasının önlenmesi sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, bankalarda çalışması yasak olan veya sonradan yasak kapsamına giren kişilerin işlerine son 
verilmesi gerektiği maddede açıkça belirtilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yedek Akçeler ve Mevduata Ait Hükümler 

MADDE 32. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 35 inci maddesine tekabül etmektedir. Eski hüküm dili 
sadeleştirilerek aynen muhafaza edilmiştir. 

MADDE 33. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddesinin karşılığıdır, Yürürlükteki Ka
nunda yer alan hükümler yedek akçeler karşılığında tahvil alınmasını ve muhafazasını amirdir Denetiminin 
arz ettiği güçlük yanında tahvillerin aynen muhafazasının yarattığı külfet göz önünde bulundurularak yedek 
akçeler karşılığında tahvil bulundurma yükümlülüğü kaldırılmış, bu yükümlülüğün Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası nezdindeki tahvil hesabına nakden yatırılmak suretiyle yerine getirilmesi esası benimsen
miştir, 

MADDE 34. — Kararnamenin birinci derecede korumaya aldığı mevduat tasarruf mevduatıdır. Bu amaç
la tasarruf mevduatı tanımlanmış ve diğer mevduatın tasnifi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit 
olunacak esaslara tabi tutulmuştur. Böylece mevduatın günün şart ve gereklerine göre tasnifine imkân veren 
esnek bir usul getirilmiştir. 

MADDE 35. — Yürürlükteki Kanunun 30 uncu maddesine tekabül etmektedir. Dilinin sadeleştirilmesi 
dışında herhangi bir değişiklik yoktur. 

MADDE 36. — 71'29 sayılı Kanunun 31 inci maddesine karşılıktır. Yürürlükteki Kanuna göre değişik 
olan hükümler şunlardır : 
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Birinci değişiklik maddedeki 1 000 liralık sınırın 5 000 liraya çıkarılması ile ilgilidir. 
İkinci değişiklik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilen paraların 5 yıl yerine bir yıl saklan-

maşıdır. 
Böylece bu iki değişiklikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu işlemlerden doğan iş yükü ha-

fifletilmektedir. 
Üçüncü değişiklik, zamanaşımına uğrayan ve sahipleri bulunamayan paraların Hazine yerine tasarruf 

mevduatı sahiplerinin haklarını korumak üzere kurulmuş olan tasarruf mevduatı sigorta fonuna gelir kayde-
dilmesidir, 

MADDE 37. — Hailen 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan mev
duat faiz oranlarını tespit yetkisi bankalara ait, özel bir düzenlemede yer alması daha uygun olacağından 
bu Kararnameyle düzenlenmiştir. Esasen mevduat kabul yetkisi münhasıraın bankalara ait bulunduğundan 
konunun yanlış anlama ve uygulamaları ortadan kaldırmak bakımından bankalarla ilgili ıbir düzenleme kapsa
mında bulunması bir zorunluluktur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Krediler ve Diğer Yatırımlar 

MADDE 38. — 1. Bu madde 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 ve 38 inci maddelerini bünyesinde 
mezcetmektedir. Şöyleki 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 inci maddesinde bankaların özkaynakları ile 
kabul ettikleri tasarruf mevduatı arasında bir salvobilite oranı tesis edilmiş iken, tasarıda, özkaynaklarla 
tasarruf mevduatı arasındaki bir salvobilite oranının yetersizliği göz önünde tutularak daha kapsam
lı bir salvobilite ilişkisinin kurulması yoluna gidilmiştir. Buna göre bir bankanın nakdî ve gayri nakdî kredi
lerinin toplamı özkaynaklarının 20 katı ile sınırlandırılmıştır. Kredilerin genel sınırını teşkil eden bu sınır 
hiç şüphesiz dönük bir sınır değildir. Bu sınıra ulaşan bankalar daha fazla kredi verebilmek için ya özkay
naklarını artıracaklar, ya da topladıkları kaynakları tamamen risksiz görülen kredilere veya diğer bankalara 
tahsis edeceklerdir. Böylece özkaynaklarını artırmayan bankaların artan kaynakları ya risksiz kredilere ya da 
diğer bankalara yönelecek, bu bankaların plasmanlarının artması onları özkaynaklarını artırmak durumunda 
bırakacaktır. Bu süreç içinde bankalararası fon hareketleri artacağı gibi sistemin özkaynakları sürekli artacak
tır. . 

2.- Maddenin 2 fnci fıkrasında bir bankanın bir gerçek veya tüzelkişiye açabileceği kredilerin azamî sı
nırı belirlenmektedir. Buna göre, bir bankanın bir gerçek veya tüzelkişiye verebileceği azamî kredi miktarı genel 
olarak kendi özkaynaklarının % 10'u ile sınırlıdır. Bu oran ekonomik gelişme bakımından önem arz eden 
ihracat kredilerinde % 25'e kadar çıkarılabilecektir. Tabiî ki, kredilerin fiilen ihracatta kullanıldığı belgelen
mek zorundadır. Bir kişiye verilecek genel azamî kredi sınırı olan % 10'a getirilen ikinci istisna Bakanlar Ku
rulunca belirlenecek sektör ve yörelerde yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere açılan kredi
lidir. Bu alanda yapılacak yatırımların finansmanı için açılan ve fiilen bu alanda kullanıldığı tevsik olunan 
bir kişiye açılacak kredinin tutarı, bankanın özkaynakları toplamının % 75'ine kadar çıkarılabilecektir. Ancak 
5 büyük kredinin tutarı banka özkaynaklarınnn 3 katını ve toplam büyük krediler de banka özkaynaklarının 10 
katını aşamayacaktır. Buna göre, 5 büyük kredi açan bir bankanın vereceği her büyük kredinin tutarı, özkay-
nakların % 60'ı ile sınırlı olacak, toplam1 büyük krediler de özkaynakların 10 katını ve 20/1 olan kredi özkay-
nak ilişkisi içinde bankanın toplam kredilerinin % 50'sini aşmayacaktır. Büyük kredi uygulaması kalkınan ekono
minin ihtiyaç duyduğu büyük ölçekli yatırımların finansmanına yöneliktir. Uygulama şekil olarak yenilik arz 
ediyorsa da esas itibariyle yeni değildir. 7129 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde de teşvik mülahazası ile şahsî 
kredi haddi % 30 ve 40 oranlarına kadar çıkarabilmektedir. Yenilik usuldedir. Bankalar, büyük kredileri açıl
malarını izleyen 1 hafta içinde denetleme mercilerine bildirecek, bu suretle büyük 'krediler daha yakından 
kontrol altında tutulacaktır. 
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3. Yürürlükteki Kanundan farklı olarak tasarı dolaylı kredr ilişkisi kapsamına giren bir ilişkili kişi ve 
kuruluşlar grubuna açılacak azamî kredi miktarını, kredi sınırından ayırarak ayrı bir sınıra tabi tutmuştur. B.'r 
banka aralarında dolaylı kredi ilişkisi bulunanı bir gruba mensup kişi ve kuruluşlarım tümüne banka özkaynak-
ları tutarında kredi verebilecektir. Ancak, gruba dahil kişi ve kuruluşlar ayrı ayrı ferdî kredi sınırlarına tabi 
olacaktır^ Bu hüküm, tasarıda dolaylı kredi ilişkisinin daha kapsamlı tanımlanmasından doğabilecek tıkanık
lıkları önlemeyi amaçlamaktadır. 

4. Maddedeki kredi sınırlamalarının hesabında gayri nakdî krediler % 40 oranında nazara alınacaktır. 7129 
sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 38 inci maddesinde teminat mektupları ve 
kefaletler % 25 oranında nazara alınmaktadır. Ancak bu oran münhasıran teşvik edilen sektörlere açılan kredi
ler için uygulandığından tasarı bir daraltma getirmemektedir. Ayrıca konsorsiyum suretiyle verilmeleri kaydıyla 
teminat mektuplarına % 20 oranında nazara alınma imkânı sağlanmaktadır. Amaç, riskin mümkün mertebe 
yayılmasını sağlamaktır. 

5. Tasarının 5 nci fıkrasında risksiz işlemler sayılmıştır. 

MADDE 39. — 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 39 uncu mad
desine karşılık olan bu maddede bir yandan kredi sınırlamasına tabi iştiraklerin kapsamı genişletilirken diğer 
yönden gayri nakdî krediler de sınırlama kapsamına alınmıştır. Madde bankaların kendi iştiraklerini finanse eden 
kuruluşlar olmaktan çıkarılarak daha geniş kesimlere kredi imkânı sağlamalarını amaçlamaktadır. Buna 
göre bir bankanın maddede belirtilen nitelikteki iştiraklerinin tümüne açacağı kredilerin toplamı, banka özkay-
naklarının 3 katım ve tabiidir ki, 38 inci maddedeki 20/1 kredi özkaynak ilişkisi içinde toplam kredilerin 
% 15'ini aşamayacaktır. Her bir iştirake açılan 'kredi miktarının 38 inci maddede belirtilen ferdî kredi sı
nırlarına tabi olduğu açıktır. 

MADDE 40. — Bu madde Merî Kanunun 40 inci maddesine karşılıktır. Ancak 2279 sayılı Ödünç Para 
Verme işleri Kanununun 9 uncu maddesindeki bankalarla ilgili yetki de takviye edilerek bu maddeye alın
mıştır. 

MADDE 41. — Bu madde Merî Kanunun 41 inci maddesine karşılıktır. Tasarı ile, Merî Kanundan farklı 
. olarak banka ortaklarına verilecek krediler de sınırlamaya tabi tutulmuştur. Amaç, bankaların daha geniş ke
simleri finanse eden, açık finansman kurumları olmalarını sağlamaktır. Tasarının 1 inci fıkrasuna göre her 
birine açılacak kredi miktarı 38 inci maddedeki ferdî kredi sınırlarına tabi olmak kaydıyla, bir banka, ser
mayesine % 5 ve daha fazla oranda sahip olan ortaklarına ve bunların dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunduk
ları gerçek ve tüzelkişilerim tümüne keuıdi özkaynaklarından fazla kredi veremeyecektir. Tabidir ki 38 inci 
maddede 20/1 olarak öngörülen, toplam kredi - özkaynak ilişkisi içinde toplam kredilerin % 5'i kadardır. 

Tasarı, uygulamadaki boşlukları kapatmak amacıyla banka mensuplarına kredi yasağının kapsamını daha 
da genişletmiştir. 

MADDE 42. — Bu madde 7129 sayılı Bankalar Kanununun 42 nci maddesine tekabül etmektedir. Dilin 
sadeleştirilmesi dışında bu maddede değişiklik yapılmamıştır. 

MADDE 43. — Bu maddede 7129 sayılı Kanunum 43 üncü maddesine karşılıktır. Maddede bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

MADDE 44. — 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 44 üncü mad
desine tekabül eden bu maddede, bir yandan banka organlarının kredi açma yetkileri günün şartlarına uy
gun düzeye çıkarılırken, diğer yandan uygulamada ortaya çıkan sorunların çözülmesi amacıyla, yurt dışı mü
teahhitlik hizmetleri içi», yurt dışına verilen teminat mektuplarının mektup lehdarının kredilendirilmesi şar
tı aranmaksızın 'verilebilmesine imkân sağlanmıştır. 

MADDE 45. — Merî Kanunun 45 inci maddesine karşılık olan bu maddede banka organlarının açık 
kredi açma yetkilerinin' ıgünün şartlarına uygun düzeye çıkarılmasından başka bir değişiklik söz konusu de
ğildir. 
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'MADDE 46. — Merî Kanunun 46 ncı maddesine tekabül eden bu maddede yegân© değişiklik maddenin 
esnek bir yapıya kavuşturulmasından ibarettir. Buna göre, hesap durumu aranmayacak işlemler günün şart ve 
icaplarına göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacaktır. 

MADDE 47. — Bu madde 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 48 inci maddesine karşılıktır. Madde ile merî maddedeki istisnalar kaldırılarak bir bankanın iştirak
lerine tahsis edeceği sermayenin toplamı özkaynakları ile sınırlatfidırıknış'tır. iştiraklere tahsis edilen sermaye 
38 inci maddedeki kredi - özkaynak ilişkisinde kredi gibi mütalaa edilecektir, Amaç bankaların iştiraklerine 
tahsis edecekleri kaynakları sınırlandırarak ekonomide daha geniş kesimlere hizmet etmelerini sağlamaktır, 

Maddenin 2 nci fıkrası, banka ortakları ile mensuplarına sermaye iştiraki suretiyle kaymak tahsisini önle
meyi amaçlamakta olup Merî Kanunun 48 inci maddesinin 4 üncü fıkrasındaın aynen alınmıştır. 

MADDE 48. — Bu madde Meri Kanunun 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasına karşılıktır. Bankalarla iş
tirakleri arasında sermaye azaltıcı veya sunî sermaye artırıcı işlemler yapılmasını önlemek amacıyla düzen
lenen bu maddede, uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla Meri Kanunundaki % 20 iştirak oranı 
tamamen kaldırılmıştır. Böylece, bankaların iştirakleri, iştirak oranı ne olursa olsun banka sermayesine işti
rak edemeyecektir. -

MADDE 49. — Meri Kanunun 49 uncu maddesine karşılık olan bu maddede dilinin sadeleştirilmesi 
dışında bir değişiklik yapılmamıştır. 

MADDE 50. — Meri Kanunun 50 inci maddesine tekabül eden bu maddede 1, 3 ve 4/c fıkraları dı
şında bir değişiklik yoktur. 

1 inci fıkrada, bir bankanın gayri menkullere yatıracağı kaynakları özkaynakları ile sınırlandırılmıştır. 
Bu sınırlama aslında yeni değildir. Halen Banka Kredileri Tanzim Komitesinin yürürlükte olan 105 sayılı Ka
ran ile bankaların bankacılık işleriyle ilgili olarak sahip olacakları gayrimenkullerin defter kıymetleri top-

* lamı özkaynaklarla sınırlıdır. Bu bakımdan getirilen hüküm, bir bakıma mevcut kararın kararname metnine 
ithali mahiyetindedir. Hükmün amacı, bankaların topladıkları mevduatı gayrimenkullere yatırarak dondur
malarını ve gayrimenkul spekülasyonunu önlemektir. 

3 üncü fıkradaki değişiklik, bankaların iştiraklerinin gayrimenkul edinmelerinin daha etkin şekilde disip
line edilmesine yöneliktir. Meri Kanunun 50 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hüküm, iştirak 
oranlarının açıkça belirtilmesi suretiyle netleştirilmiştir. 

4 üncü maddenin (c) bendindeki değişiklik bankaların konut finansmanında daha etkin bir rol oynama
larını sağlamaya yöneliktir. Açılacak konut kredilerinin esas ve şartlarının özel kanununda belirtilmesi daha 
uygun olacağından kredi verilecek konutlara ilişkin esas ve şartlar metinden çıkarılmış, özel kanunlarındaki 
esas ve şartlar dahilinde yapan ve yaptıranlar dışında sosyal konut edinmek isteyenlere de kredi verilmesine 
imkân sağlanmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Hesap ve Kayıt Düzeni 

MADDE 51. — Maddenin birinci fıkrası hükmü ilk olarak bu Kanun Hükmünde Kararname ile geti
rilmektedir. Hesap döneminin takvim yılı olarak tespiti ile uygulamada birlik sağlanmaktadır. 

Tip bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve bunların izahnameye göre düzenlenmesini amir ikinci fıkra hükmü 
7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde mevcuttur. Bu hükme, hesapları ihtiva ettiği işlemlere göre tasnif 
edebilmek, böylece resmî mercilere gönderilen cetvel ve hesap özetlerinin veya yayımlanarak ilan edilen bilan
ço ve kâr ve zarar cetvellerinin gerçeğe uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, bu belgeler üzerinden yapı
lacak değerlendirmelere göre bankaların malî bünyelerini yakından izleyebilmek amacıyla, hesapların, Türki
ye Bankalar Birliğince düzenlenerek Maliye Bakanlığınca uygun görülecek tek tip hesap planına göre tutulma
sı hükmü eklenmiştir. 
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Maddenin üçüncü fıkrası 7129 sayılı Kanunun 52 nci maddesini karşılamaktadır. Yabancı bankalara ait 
cetvel ve bilançolarla ilgili hükümler, değişiklik yapılmaksızın bu fıkrada ve 54 üncü maddede düzenlenmiş
tir. 

Maddenin son fıkrası hükmü 7129 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine tekabül etmektedir. Ancak, uygu
lamaya açıklık getirmek üzere kâr ve zarar cetvellerinin de Türk Parası üzerinden düzenleneceği hükmü 
eklenmiş, hesap ve işlem kolaylığı sağlamak için de gerek bilançoların, gerekse kâr ve zarar cetvellerinin, 
kuruşlar atılarak düzenlenmesi imkânı sağlanmıştır. 

MADDE 52. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 54 
üncü maddesinin karşılığıdır. Yürürlükteki hükme, bankaların, işlemlerini kayıt dışı bırakamayacakları ve 
gerçek mahiyetlerine uygun- düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremeyecekleri hükmü eklenerek hesap ve iş
lemlerin kontrol dışı bırakılmaması amaçlanmakta ve kanundaki bir boşluk giderilmektedir. 

MADDE 53. — Madde 7129 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin karşılığıdır, Yürürlükteki hüküm dili 
sadeleştirilerek yeniden düzenlenirken, bankaların yazdıkları mektupları ciltlettirme yükümlülüğü kaldırılmış, 
böylece bankalar önemlice bir masraf ve külfetten kurtarılmıştır. Diğer taraftan saklama zorunluluğu olan 
defter ve belgelerin fazlalığının yarattığı arşiv genişlemesinin yükünü azaltmak üzere, bunların Maliye Ba
kanlığının tespit edeceği şartlara göre mikrofilm olarak saklanması imkânı getirilmiştir. 

MADDE 54. — Bu maddede 7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesine tekabül etmektedir. Yürürlükteki 
hükme göre yapılan değişiklikler şöyledir. 

Birincisi, bilançoların mahallî gazetelerde yayımlanarak mevduat sahipleri ve diğer kişilerin bilgisinden 
uzak tutulmasını önlemek amacıyla, yurt çapında yayın yapan bir gazete ile ilanı şart koşulmuştur. 

İkincisi, gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin Maliye Bakanlığının tali
matı ile yeniden yayımlanması suretiyle kamuoyunun gerçeğe uygun olmayan bilgilerle yanıltılmasının önü
ne geçilmektedir. 

Diğer taraftan 7129 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde mevcut olan yabancı bankalara ait bilançolar
la bunların yayımlanmasına ilişkin esaslar, bu maddenin 2 nci fıkrası olarak bu hükümlerde değişiklik yapıl
maksızın düzenlenmiştir. 

MADDE 55. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 56 inci maddesine tekabül etmektedir. Yürürlükteki 
madde dili sadeleştirilerek aynen muhafaza edilmiştir. 

MADDE 56. — 7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki üç aylık hesap özetlerine bu maddede yer 
verilmiştir. Maddede üç aylık hesap özetlerinin düzenleneceği tarihler ile kimler tarafından imzalanacağı açık
ça ifade edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı denetim ve izleme amacıyla bankalardan tespit edilecek ör
neklere uygun cetvel ve raporlar istemeye yetkili kılınmıştır. 7129 sayılı Kanunun yürürlükteki 51 inci mad
desinde de bankaların Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına aylık kre
di ve mevduat cetveli vermesi zorunludur. Bu kerre yeni hükümle cetvel adı zikredilmeyerek uygulamaya 
esneklik verilmiştir. 

Maddenin getirdiği bir yenilik ve Maliye Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye 
Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak, bankaların malî bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart 
rasyolar tespit edebilmesidir. Bu hüküm de uygulama ve kontrolde esneklik sağlayacak, ekonomik konjonk
türe göre, bankaların varlıklarını sıhhatli bir şekilde sürdürmesine, risklerinin kontrol altında tutulmasına im
kân verecektir. Örnek olarak, kambiyo tahditlerinin kaldırılması halinde bu hükme dayanarak bankaların 
döviz spekülasyonu yapmaları önlenebilecek veya mevcutlarının tümünün uzun vadeli olarak plase edilmesi
ne imkân verilmeyerek mevduatın geri çekilmesi garanti altına alınabilecektir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Meslekî Disiplin ile Denetime İlişkin Hükümler 

MADDE 57. — Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun- 57 inci maddesine tekabül etmektedir. Yürürlükteki 
hükme göre hiçbir değişiklik yoktur. 

MADDE 58. — Bu maddenin ikinci 7129 sayılı Kanunun 57 inci maddesinde mevcuttur. Yürürlükteki 
hüküm, Bankalar Birliğinin görevleri arasına, bankaların ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmaları
nı sağlamak hususu da eklenerek dili sadeleştirilmek suretiyle aynen alınmıştır. 

Maddenin ikinci^ fıkrası yenidir. Bankacılık mevzuatının dağınıklığını önlemek, bankalar ile Maliye Bakan
lığı arasında iletişim imkânlarını geliştirmek amacıyla öngörülmüştür. 

MADDE 59. — Bankalar Birliğinin tüzüğüne ilişkin bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 57 inci madde
sinde mevcuttur. 

MADDE 60. — Bu hüküm, 7129 sayılı Kanunun 58 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki hü
küm dili sadeleştirilerek aynen alınmıştır. 

MADDE 61. — Bu madde esas itibariyle 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile değişik 61 inci maddesinin aynıdır. Ancak geçmiş tecrübelerden yararlanılarak murakıpların 'bilgi isteme 
ve inceleme yetkisi üçüncü fıkra ile genişletilmiştir. Blilindiği gibi mevduat kabul edemeyecek kişiler bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde sayılmış ve mevduatın tanımı yapılmıştır. Geçmiş yıl
larda Kanunun bu boşluğundan yararlanarak izin almaksızın mevduat toplayan ve bankacılık İşlemi yapan 
kişi ve kuruluşların bu faaliyetlerinden bilgi edinilmesi ve Kanuna aykırı işlemlerin derhal durdurulması, 
bankalar yeminli murakıplarının bu kliği ve kuruluşlardan bilgi, isteme veya onları inceleme yetkisinin bulun
maması dolayısıyla mümkün olamamıştır. Bu hüküm, Kanuna aykırı olarak mevduat toplayan veya banka
cılık işlemi yapanların denetimi için gerekli görülmüştür. 

Maddede yapılan diğer bir değişiklik, üçüncü fıkrada bankalar yeminli murakıp yardımcılarının incele
meleri ile ilgili görecekleri bilgileri ilgili mercilerden talep etme yetkisinin açıklığa kavuşturulmasıdır. Mu
rakıp sıfat ve yetkisini haiz olan bankalar yeminli murakıp yardımcılarının yapacakları incelemelerde bazen 
gerekli bilgileri temin edememeleri dolayısıyla incelemenin eksik kalması ya da gecikmesi bu suretle ön
lenmektedir. » 

MADDE 62. — Bu madde denetleme merciine daha etkin bir denetim imkânı yaratmak üzere düzenlen
miştir. Birinci fıkra hükmüne göre yapılan denetlemeler sonucunda bu Kanun Hükmünde Kararname ve İl
gili diğer mevzuata aykırı ve bankanın emin 'bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte İşlemleri 
tespit olunan banka mensuplarının bir yandan haklarında cezaî kovuşturma yapılmakla beraber Maliye Ba
kanlığının talebi üzerine bankalarca görevlerine son verilmesi ile ilgilidir. Uygulamada bu kabil işlemleri 
görülen banka mensupları hakkında cezaî kovuşturma yapılmakla beraber bu davaların çok uzun süreler al
dığı ve bu süre içinde bu kimselerin görevde kalmasının banka malî bünyesini tahrip ettiği görülmüştür. Tasa
rı ile bir idarî tedbir mahiyetinde bu kimselerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesi banka malî bünyesi 
üzerindeki tahripkâr davranışların önlenmesi bakımından zorunlu bulunmaktadır. Görevleri ile ilişkisi kesi
len bu kimseler Maliye Baikanlıgının izni olmadıkça bir başka bankada da çalıştırılamayacaklardır. Fıkra 
hükmü yönetim kurulu ve denetim kurulu dışındaki banka mensuplarını kapsamaktadır. Aynı mahiyetteki 
işlemleri banka yönetim kuruluna ait olması hali 63 üncü maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata aykırı işlemleri tespit 
olunan bankaların bu işlemlerini Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde düzeltmemeleri ve mevzuata ay
kırılıkların giderilmesi ve önlenmesi konusunda bu Bakanlıkça alınması istenen tedbirleri almamaları halin
de Maliye Bakanlığının bildirimi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu bankalarla olan ilişkileri 
kredi çerçevesinde kredilerin dondurulması, tasfiyesi, kısıtlanması gibi tedbirleri alabilecektir. Sorumlular hak
kında cezaî kovuşturma saklıdır. Bu suretle denetim etkinliği daha da artmış olacaktır. 
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Üçüncü fıkra hükmü kamu düzeni ile ilgilidir. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye veya özel kanunları
na göre yetkili olmadıkları halde bankacılık veya mevduat kabulü faaliyetine girişenlerin haklarında kanunî 
kovuşturma yapılmalkla birlikte gecikmesinde sakınca görülen hallerde mahkeme kararından önce işyerleri 
geçici olarak kapatılabilecek, ilan veya reklamları dur durulabilecek veya toplatılabilecektir. Böylece bu gi
bi davranışların topluma zarar vermesi önlenmiş olacaktır. 

MADDE 63. — Yürürlükteki Kanunun 61 inci maddesine karşılıktır. Madde uygulamada görülen aksaklık 
ve boşluklar göz önünde bulundurularak takviye edilmiştir. 

Birinci fıkra, bir bankanın malî bünyesinin zayıflamakta olduğunun tespiti halinde malî bünyesinin güç
lendirilmesine yöneliktir. 

îk'inc'i fıkra, birinci fıkraya göre alınması istenen malî bünyeyi güçlendirici tedbirlerin alınmaması veya 
malî bünyeyi zayıflatan karar ve işlemlerin yönetim kuruluna ait olması halinde banka yönetimine geçici 
bir yönetim kurulu teşkili suretiyle devletçe el konulmasını* düzenlemektedir. Böylece yürürlükteki madde
den farklı olarak banka malî bünyesi tamamen tahrip olmadan müdahale imkânı sağlanmaktadır. 

Üç ve dördüncü fıkralar bankanın taahhütlerini karşılayamayacak derecede zaafa düştüğü hallerde alına
cak tedbirleri düzenlemektedir. Bu konuda duruma önce yönetime el konularak harikanın' malî bünyesini 
güçlendirici ve ayakta kalmasını sağlayıcı tedbirler alınması konusunda Maliye Balkanına yetki verilmekte
dir. Bankanın malî bünyesinin bu tedbirlerle güçlendirilmesine imkân görülmeyen hallerde ise mevduat sa
hiplerinin haklarını korumak ve tasfiyenin yaratacağı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak bakımından ban
kanın devir veya birleştirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

MADDE 64. — Bankalara duyulan güveni artırmak suretiyle tasarrufları korumak ve Türk malî sistemine 
istikrar kazandırmak amacıyla bu Kararname ile ilk olarak mevduat sigortası uygulaması getirilmektedir. 
Mevduat sigortası uygulaması tasarruf mevduatı ile sınırlı tutulmaktadır. Bunun gerekçesi tasarruf mevdua
tı dışında kalan mevduat sahiplerinin basiretli davranmaları gerektiğidir. Bu kişiler yayımlanan bilançolara 
kâr ve zarar cetvellerine bakarak mevduat hesabı açtı racakları bankayı isa'betle seçmek durumundadırlar. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ayrı bir mal varlığına ve önemli yetkilere sahip olacağından tüzelkişi ni
teliği bulunacaktır. Fon yönetmelik çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca idare ve temsil olu
nacaktır. 

MADDE 65. — Bu madde- Fonun kaymaklarını düzenlemektedir. Fonun kaynakları normal ve olağanüstü 
olmak üzere iki türlüdür. Normal kaynakları esas itibarîyle bankalarca ödenecek primlerdir. Ayrıca Ban
kalar Tasfiye Fonu Fona devredilecek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı fiiller dolayısıyla hükmo-
lunacak para cezaları, 36 ncı maddeye göre zamanaşımına uğrayan paralar Fona gelir kaydolunacaktır. Fo
nun olağanüstü kaynağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Baknasından sağlanacak avanslardır. 

MADDE 66. — Tasarruf mevduatının sigorta ettirilmesi zorunludur. Bir bankadaki bir kişiye ait en 
çok 3 milyon lira sigorta kapsamındadır. Bu miktar 76 ncı madde çerçevesinde Bakanlar Kurulunca artırıla
bilecektir. 

Maddenin Üçüncü fıkrası, muhtemel suiistimalleri önlemeye yöneliktir. 

MADDE 67. — Bir bankanın malî bünyesinin taahhütlerini karşılayamayacak derecede zayıflaması halin
de 63 üncü madde uygulanarak malî bünyesinin güçlendirilmesi ve devir veya birleştirilmesine imkân gö
rülmediği takdirde bankanın mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi Bakanlar Kurulunca kaldı
rılacak ve tasarruf mevduatı, Maliye Bakanlığınca gösterilecek bir bankaya devrolunacaktır. Devredilen ta
sarruf mevduatının karşılığı Fon tarafından devralan bankaya yatırılmak suretiyle bu devirle tasarruf sahip
lerinin halkları bankanın değişmesi dışında aynı şartlarla devam edecektir. 

Bu şekilde tasarruf mevduatı bir başka bankaya devredilen bankanın tasfiyesi için yürürlükteki Kanun
dan farklı olarak özel bir tasfiye rejimi öngörülmemekte, banka iflas hükümlerine tâbi tutulmaktadır. 
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MADDE 68. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 78 inci maddesine karşılıktır. Yürürlükteki Kanuna göre 
yapılan değişiklikler şahsî sorumluluğun iflas dışında 63 üncü maddeye göre hükümetin müdahale etmesi 
halinde de uygulanması ve sorumlulukları görüldüğü takdirde ortakların da şahsî sorumlulukları yoluna gi
dilmesinden ibaretir. Bu hüküm ile yürürlükteki Kanunun şahsî sorumluluğu münhasıran iflasa 'bağlaması 
ve 60 inci maddede sonradan yapılan değişikliklerle iflasın uygulanamaz hale gelmesinden doğan boşluk dol
durulmakta ve hükümet müdahalesi halinde de şahsî sorumluluklarına başvurulmasına imkân verilmesi su
retiyle yönetimdeki sorumsuzluk ortadan 'kaldırılmaktadır. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Devir, Birleşme ve Tasfiye 

MADDE 69. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine karşılıktır. Yapılan değişiklik ilandan 
itibaren 3 ay bekleme usulünün kaldırılmak suretiyle devir ve birleşme sürecinin kısaltılması ve kolaylaştırılıma-
sından ibarettir. 

MADDE 70. — Yürürlükteki Kanunun 64 üncü maddesine karşılık olan bu maddede herhangi bir de
ğişiklik'söz'konusu değildir. 

MADDE 71. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 65 inci maddesine karşılıktır. Maddede iflas veya tasfiye 
memurlarının rapor verme yükümlülüğü, daha esnek bir esasa bağlamak amacıyla ayda bir yerine Maliye 
Bakanlığınca uygun görülen sürelere bağlanmıştır. 

ONİKtNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

MADDE 72. — Bu madde, bankacılığımızın, banka kaynaklarının plan ve program hedeflerine uygun 
olarak; kullanılmasını, ve selekCif kredi politikasının daha etkin bir şekilde uygulanmasına imkân verecek bir 
şekilde teşkilatlandırılabilmesi amacıyla'düzenlenmiştir. 

MADDE 73. — Bu madde, 7129 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine karşılıktır. Türkiye'de 'kurulan 
bankaların hariçte şube açmaları halen 7129 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle Türk Parası Kıymetini Ko
ruma Mevzuatına göre yürütülmektedir. Temsilcilik açmak ise sadece Türk Parası Kıymetini Koruma mevzua
tı çerçevesinde düzenlenmiş ve izne tabi tutulmuştur. Uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve ban
kacılığımızın dışa açıldığı bir dönemde konuyu bankalara özel bir düzenleme kapsamına almakta yarar gö
rüldüğünden dışarıda şube ve temsilcilik açılması bu maddede ayrıca düzenlenmiştir. Maddenin 2 nci fıkra
sı yürürlükteki 59 uncu maddenin 2 nci fıkrasına tekabül etmekte olup bir değişiklik söz konusu değildir. 

MADDE 74. - — Her türlü bankacılık faaliyetinin tek bir kanunî metinde düzenlenmesi esas olduğundan, 
bugüne 'kadar 1567 sayılı Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karar uyarınca tebliğlerle düzenle
nen yabancı bankaların Türkiye'de temsilcilik açmak suretiyle faaliyeti, bu maddede düzenlenmiştir. 

MADDE 75..— Bankaların aralarındaki rekabeti daha çok ilan ve reklamlarla sürdürmek eğilimi göz 
önüne alınarak, maliyetlerini yükselten bu faaliyetlerin bankacılık vakar ve ciddiyeti içerisinde yürütülmesini 
sağlamak üzere bu hüküm getirilmiştir. Bankacılık sektörünün iç disiplinini sağlayıcı nitelikte bir hükümdür. 

MADDE 76. — Bu hükümle, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ihtiva ettiği parasal miktar ve sınırların 
zamanla aşınmasını önlemek ve günün şartlarına intibak ettirilmesini sağlamak suretiyle sık sık kanun de
ğişikliği yapmak gereğini ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. 
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 77. — Bu maddenin birinci fıkrası 7129 sayılı Kanunun 67 nci ikinci fıkrası 73 üncü, üçüncü 
fıkrası da 69 uncu maddelerinin karşılığıdır. Cezalar günün şartlarına göre yükseltilmiş ve uygulamada orta
ya çıkan boşlukları gidermek üzere gerçeğe aykırı belge düzenlenmesine ilişkin ikinci fıkra hükmü daha kap
samlı bir şekilde düzenlenmiştir. 

MADDE 78. — Bu madde 7129 sayılı Kanunun 70 inci maddesine karşılıktır. Maddedeki birinci deği
şiklik cezaların günün koşullarına uydurulması amacıyla yapılmıştır. 

Diğer taraftan yeminli murakıpların görevlerini yapmalarına engel olunması veya istedikleri bilgi ve bel
gelerin verilmemesi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ve ilgili diğer mevzuatın uygulamasının denetimini 
imkânsız kılacağından Meri Kanunda öngörülenden daha vahim bir suçtur. Bu bakımdan, daha ağır bir 
müeyyide altına almak amacıyla yeminli murakıpların görevlerini yapmalarına engel olunması ve istedikleri 
bilgi ve belgelerin verilmemesi hu madde kapsamında düzenlenmiştir. 

MADDE 79. — Bu taadde 7129 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine tekabül etmektedir. Maddedeki para 
cezaları günün şartlarına uydurulmuş, diğer hükümler de değişiklik yapılmamıştır. 

MADDE 80. — Bu madde yürürlükteki Kanunun 68 inci maddesine tekabül etmektedir. Maddedeki pa
ra cezası günün şartlarına göre yeniden tespit olunmuştur. Banka müfettişleri ile ilgili 27 ve mal bildirimi üe 
ilgili 29 uncu maddelerin müeyyidesi de bu maddede gösterilmiştir. Ayrıca Bankalar Birliğine üye olmayan 
bankalar hakkındaki cezaların bu maddeye.göre verilmesi öngörülmüştür. 

MADDE 81. — Bu madde yürürlükteki Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 72 
nci maddesinin karşılığıdır. Bu maddeye göre eskiden olduğu gibi Barikalar Birliğince verilebilecek meslekî 
disiplinle ilgili para cezaları günün şartlarına göre yükseltilmekle 'birlikte Bankalar Birliğine, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna gelir kaydedilmesi esası konulmuştur. 

MAÖDE 82. — Bu hüküm 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 74 
üncü maddesinin karşılığıdır. Eski hüküm ve para cezaları günün şartlarına uydurularak muhafaza edilmiş
tir. 

MADDE 83. — Bu hüküm yürürlükteki Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değiş
tirilen 76 ncı maddesine karşılıktır. Yapılan değişiklik para cezalan günün şartlarına göre yükseltilmesi ve 
teknolojik gelişmeler dikkate alınarak ikinci fıkraya video'nun eklenmesi ile sınırlıdır. 

MADDE 84. — 7129 sayılı Kanunun 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 75 inci maddesi
nin karşılığıdır. Eski hüküm para cezası günün şartlarına uydurularak aynen alınmıştır. 

MADDE 85. — Bu maddenin birinci fıkrası 7129 sayılı Kanunun 77 nci ikinci fıkrası 79.uncu maddeleri
nin karşılığıdır. Eski hükümler dili sadeleştirilerek aynen muhafaza edilmiştir. 

MADDE 86. — Bu maddenin 'birinci, ikinci ve üçüncü fikraları 7129 sayılı Kanunun 80 inci maddele
rinde yer almaktadır. 

Açılacak davaların bu Kanuna aykırı fiillerde ihtisaslaşmış bir mahkemede görülmesi, müeyyidelerin 
önleyici etkin'ilğini artıracağından, bu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili davaların banka merkezlerinin 
bulunduğu yerlerde görülmesi ve bu yerlerde birden fazla Asliye Ceza Mahkemesi varsa davalara 2 nu
maralı Asliye Ceza Mahkemelerince bakılması esası getirilmiştir. 

Diğer taraftan, maddenin son fıkrası ile de mahkemeler koğuşturma ve duruşmalarda bilirkişi teşkilini 
gerekli gördükleri takdirde özel uzmanlık isteyen bankacılık konusunda mütalaa verecek bu bilirkişilerin res
mî bilirkişi listelerinden seçilmesi esası getirilmiştir. Böylece bilirkişi müessesesinin daha etkili biçimde mah
kemelere hizmet vermesi sağlanmıştır. 
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MADDE 87. — Bu hüküm 7129 sayılı Bankalar Kanununun 81 inci maddesinin karşılığıdır. Yürürlük-
'teki hüküm dili sadeleştirilerek aynen muhafaza edilmiştir. 

MADDE 88. — Bu maddede yer alan hükümler 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun 68 inci ve 2279 sayılı ödünç Para Verme işleri Kanununun 17 nci maddesinde yer alan ve 7129 
sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerdir. 7129 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldığında söz konusu maddelerin 
müeyyidesiz kalmaması için, mevcut hükümlerde hiçbir değişildik yapılmaksızın bu madde ile 'intibak sağ
lanmaktadır. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İstisnalar, Saklı ve Kaldırılan Hükümler 

MADDE 89. — Bu maddenin birinci fıkrası 7129 sayılı Kanuna 123 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 
4'ün karşılığıdır. Kalkınma ve yatırım harikaları mevduat kabul etmedikçe bu Kanun Hükmünde Kararna
menin mevduat ve 'kredilerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 'bulunan ve maddede sayılmayan hükümleri 
uygulanmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası 7129 sayılı Kanunun 26 nci maddesinin son fıkrasında yer alan hükmün aynen 
muhafaza edilmiş şekildir. 

MADDE 90. — Bankacılık: sistemi geliştikçe malî piyasalarda 'bankaların dışında ve bunlara benzer ni
telikleri olan kuruluşlar da faaliyete geçmektedir. Avrupa ve Amerika ülkelerindeki kredi kira ortaklıkları, 
yakın ilişkilerde 'bulunduğumuz Orta Doğu Ülkelerindeki kâr ve zarar ortaklığına dayanan teşebbüsler bu tür 
kuruluşlardır. İleride ülkemizde faaliyet gösterebilecek bu tür kuruluşların faaliyetleri bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile düzenlenmemiştir. Ancak muhtemel gelişmeler göz önüne alınarak bankaflar dışındaki bu tür 
benzeri malî kuruluşların faaliyetlerinin Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlenmesi öngörülmüştür. 

MADDE 91. — Bu maddede yer alan hükümlerin karşılıkları 7129 sayılı Kanunun 6, 29, 46 ve 50 nci 
maddelerinde yer almaktaydı. Çeşitli maddelere dağılmış olan istisnaî hükümler, bu Kanun Hükmünde Ka
rarname 'M tek bir maddede toplanmış, sandığın sermayesi bulunmadığından, kredilerin azami sınırı ba
kımından, bağlı bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Zira at Bankasının kredileri ile birlikte sınırlamaya tabi tu
tulması esası getirilmiştir. 

MADDE 92. — Bu maddede, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırı
lacak hükümleri yer almaktadır. 

MADDE 93. — Kararnamenin uygulama esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerle düzen
lenmesi öngörülmüştür. 

, GEÇİCİ MADDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — Bu maddelerde yeni esaslara geçiş hükümleri düzenlenmiş
tir. 

MADDE 94. — Bu madde yürürlük maddesidir. 

MADDE 95. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 27Ji. 1984 

Ticaret Komisyonu 
Esas No.: 1/16-1/17 

Katar No*.: 6, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 'MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 26.9.1978 günlü ve 2171 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca düzenlenen 23.7.1979 tarih ve 28 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bankalar Hakkında 5.4.1983 tarih ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca düzenlenen 28.6.1983 tarih ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Sanayii ve Tica
ret Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 
19.6.1984, 20.6.1984 ve 2U6.1984 tarihlerinde yaptığı 7, 8 ve 9 uncu birleşimlerinde yaptığı toplantılarda 
İncelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz aynı konuları esas alan (iki kararnamenin birleştirilerek görüşülmesini karar altına,al
mıştır. 

Ancak 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 28 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name; 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7129 sayılı Bankalar Kanununu yürür
lükten kaldırması dolayısıyla, Komisyonumuz halen yürürlükte bulunan 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameyi incelemelerinde esas almıştır. 'Kararnamenin gerekçesi uygun görülerek maddeleri 
ayrı ayrı tartışılmış, maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır, 

I. - Kararnamenin 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 23, 26, 31, 33, 38, 56, 61, 62, 63, 65, 76, 89, 90, 91, 92 Geçici 
Madde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 93, 94, 95 inci maddelerindeki düzenlemelerin kanunla gerçekleştirilebilme
si sebebi ile Kanun Hükmünde Kararnameye yapılan atıf, kanuna atıf biçiminde düzeltilmiştir. 

H< -ı Kararnamenin 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 38, 44, 46, 49, 
50, 51» 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 88 
Geçici Madde 5, 10 ve 93 üncü maddelerinde yer alan Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tabirlerinde 14 
Aralık 1983 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde kararnameler ile gerçekleştirilen yeni dü
zenlemeye uygun olarak gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

III. - Kararnamenin 3 üncü maddesine 1 inci fık ra olarak maddelerdeki tekrarları önlemek (içtin «Bakanlık 
tanımı» eklenmiştir. 

Ayrıca aynı maddenin 5 inci fıkrasında yapılan değişiklikle yedek akçelerin tanımı basitleştirilerek daha 
önce kanunun uygulanmasında dikkate alınmayan ihtiyarî yedek akçelerin hesaba katılması suretiyle usulüne 
uygun olarak ayrılmış her türlü yedek akçenin özkaynak sayılmasına 'imkân verilmıiştir. 

IV. - Kararnamen'in 5 inci maddesinin' 1 inci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikle bankaların ser
maye sahiplerindin yetkili organlarca biliınrnesini sağlamak ve pay sahibi sermaye şirketlerinin kimlere ait ol
duğunun ortak çoğunluğu yerine; sermaye çoğunluğu ile tespitli sağlaruraıştır. 

Maddenin 2 nci fıkrasının (d) bendi ile (f) bendi birleştirilerek; pay sahipliği esasen kontrol altımda tutulan 
bir bankanın başka bir bankayı kontrolü altında bulun durabilmesinle Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hal
lerde izıin verebilmesini sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

V. - Kararnamenin 12 nci maddesine; Bakanlar Kurulunca kaldırılan bir yetkinin sakuıcanın ortadan kalk
ması halinde ilgili müsteşarlık yerine yine Bakanlar Kurulunca verilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek 
2 neti bir fıkra eklenmiştir. 

VI. J Kararnamenin 13 üncü maddesine; kalkınma ve yatırım bankalarının kullanacakları bazı araçlar do
layısıyla mevduat kabul ettikleri gerekçesi ile Kanunun bütün hükümlerine uymak zorunda bırakılmalarına 
imkân vereceği düşüncesiyle 4 üncü fıkra ilave edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 



— ş o 
v u . i Kararnamenin 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi mevduatın vadesinin tespitini ta

mamen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına bırakmak ve böylelikle konjoktüre göre faiz politikasının yü
rütülmesinde vade tespitine esneklik sağlamak için me tinden çıkarılmıştır. 

VIII. J Kararnamenin 38 inci maddesinin 2 - b bendi; ülke kalkınmasında büyük 'ümitler bağlanan yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve ihracatın desteklenmesi amacıyla gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Aynı maddenin 3/b - (ii) bendinde % 10 featıikna rası bankaların yıllık olarak yayınladıkları bilanço ile 
diğer bir firmada hâkimiyet sağlanmayacağı göz önüne alınarak oranın % 25'e yükseltilmesi öngörülmüştür. 

IX. - Kararnamenin 43 üncü maddesi banka personelinin iştiraklerde bankayı temsilen görev alması
nın, diğer maddelerle aykırılık teşkil etmeyeceği dü şüncesiyle değiştirilmiştir. 

X. - Kararnamenin 50 nci maddesinin 5 inci fıkrası ipotek alacaklısı yerine borçluyu himaye eder du
rumda bulunması ve ipotek yasayı uygulamasının bankaların takdirine bırakılmasını sağlamak amacıyla me
tinden çıkarılmıştır. 

XI. - Kararnamenin 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası bankaların yıllık olarak yayınladıkları bilanço ile 
kâr ve zarar cetvelinden başka, ilgili makamlarca gerek İliğinde üç ayda bir malî tablolar veya standart ras-
yolar düzenlenmesini ve yayımlanmasını istemeye imkân vermek için yeniden düzenlenmiştir. 

XII. - Kararnamenin 57 nci maddesinde yapılan değişiklikle Anayasanın 135 inci maddesine uygun
luğu sağlanmıştır, 

XIII. - Kararınıamenıin 59 uncu maddesi; kamu ku rumu ^niteliğindeki meslek kuruluşu statüsü taşıyan Tür
kiye Bankalar Birliği organ seçimileri ile ilgili esasların Anayasaya uygun olarak düzenlenmesini sağlamak 
amacıyla madde başlığıyla birilikte yeniden kaleme alınmıştır. 

XIV. - Kararnamenin 63 üncü maddesinde banka cılık sektörünün son derece hassas ve söylentilerden aşırı 
ölçüde etkileneceği göz önüne alınarak, bankaların malî bünyesinde zaaf unsurları görüldüğü takdirde şüyu 
bulmadan hükümetçe her türlü tedbirin alınması ve bunun içinde gerekli enıstürümanların sağlanmasının ge
rektiği aksi halde zaafa düştüğü şüyu bulan bir bankanın tekrar düze çıkarılması son derece güç; bazı hal
lerde ise imkânsız olacağı düşünülerek maddede yapılan değişikliklerle hükümet yetkilerine bazı ilaveler yapıl
mıştır.-
• Ayrıca Bakanlıkça, bir bankanın genel kurulundan, malî bünyesinin iyi olmadığımı ileri sürerek yönetim 
kurulunu değiştirmesini istemesi uygulamada çalıştırılması mümkün olmayan bir hükümdür ve madde met
ninden çıkarılmıştır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden, dolayı 63 üncü maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları, 1 ve 2 nci fıkra 
olarak yeniden tanzim edilmiştir. 

XV. - Kararnamenin 64 üncü maddesinin 3 üncü bendinde yer alan 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale Kanunu tabiri 2886 sayılı Devlet İhale Kanu nuyla yürürlükten kaldırılması dolayısıyla madde metni 
yeniden düzenlenmiştir. 

XVI - Kararnamenin 67 nci maddesi; iflasına hükmiolunan bir bankanın, îcra, iflas Kanunu hükümleri
ne göre dalha hızlı bir şekilde tasfiyesi suretiyle, sigortaya tabi tasarruf mevduatı dışında alacakları olanla
rın, alacaklarını biran önce tahsili; bankanın yönetiminin geçici bir süre için tasarruf mevduatı, sigorta fo
nu veya başka b'ir bankaya verilmesi ive icraî takipleri iflas talebine kadar durdurulması suretiyle bütün 
alacaklar İçin eşit işlem yapılması imkânlarını getirecek şekilde düzenlenmiştir. 

XVII - Kararnamenin 68 inci maddesinin 4 üncü satırındaki 2 ve 3 üncü fıkralarının ibaresi; 2 veya 3 
üncü fıkralarının ibaresi olarak düzeltilmiş ayrıca maddedeki fıkralardan biri dolayısıyla dava açmayı kolay
laştırmak üzere maddeye 2 nci bir fıkra eklenmiştir. 

XVIII - Kararnamenin 88 inci maddesinin 2 nci satırındaki hakaret kelimesi haraket olarak düzeltilmiş
tir. 

XIX - Kararnamenin 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yapılan değişiklikle kalkınma ve yatırım banka
larının kanunun 40/3, 41/1 inci maddelerine tabi olmaması, buna karşılık 43, 58, 59, 60 mcı maddelerine tabi 
tutulması sağlanmaktadır. 

îkinci fıkrada yapılan değişiklikle de kalkınma ve yatırım bankalarının, bankalardan kaynak sağlaması ve 
kredi verdikleri firmalardan para kabulü imkânı getirilmiştir. 
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XX - Kararnamenin 90 inci maddesi; bankalar dışında inans kurumları teşkili için Bakanlar Kuruluna 
düzenleme yetkisi vermektedir. Bu maddeye göre kurulacak fimans kurumları için yapılacak düzenlemeler 
Türk Ticaret .Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine göıe özel hüküm niteliğinde olduğu takdirde de Ba
kanlar Kurulu kararında esas olan hükümlerin, Balkanlar Kurulu kararında temas edilmeyen konularda iso 
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanun hükmünün uygulanması gerektiği için 2 nci fıkra yeniden düzenlen-
miş'tir. 

XXI - Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi, bankaların hesap ve işlemlerini tek düzen hesap planına 
göre yürütülmelerini, (bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile üç aylık hesap özetleri ve aylık mevduat ve kredi 
cetvellerini tespit edilecek bir formüle göre düzenlenmesini hükme bağlamıştır. 1.1.1985'te yürürlüğe gire
cek olan bu ibelge ve formüllerin hazırlıkları halen sürdürülmektedir. Yapılan Ihazırlılkların tamamlanması ve 
olgunlaştjrılması için yürürlüğe girme tarihinin bir yıl ertelenmesi yararlı görülmektedir. 

XXII - Kararnamenin 94 üncü maddesi Anayasanın 91 inci maddesi hükümleri gereğince yeniden tan
zim edilmiştir. 

XXIII - Kararnamenin 4, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 52, 60, 66, 
70, 81, 82, 83, 84, 85, 87 ve geçici 2 ndi maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir* 

İşbu raporumuz Plan ve 'Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Kâtip 
Gürbüz Şakranh 

Manisa 

Üye 
Turgut Yaşar Gülez 

Bolu 

Üye 
îsmet Oktay 

Eskişehir 
{İmzada bulunamadı) 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kastamonu 

Üye 
Faruk Dirik 

Nevşehir 

Başkanvekili 
Cevdet Karakurt 

Diyarbakır 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Kemal tğrek 

Bursa 

Üye 
Mustafa Kemal Togay 

İsparta 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Nabi Poyraz 

Ordu 
(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Seyit Hüsamettin Konuksever 

Edirne 

Üye 
Mucip Ataklı 

İstanbul 

Üye 
İsmet Turhangil 

Manisa 

Üye 
Berati Erdoğan 

Samsun. 

Üye Üye 
Cemal Özdemir Bahri Karakeçili 

Tokat Urfa 
(İmzada bulunamadı) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu ! •* ı 4 E 1985 

Esas No, : 1/16-1/17 
Karar No, : 107. 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECUÜSI BAŞKANLIĞINA 

26.9.1978 tari'h ve 2171 sayılı «Yetki Kanunu» çerçevesinde Bakanlar Kurulunca hazırlanıp, Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe konulan ve aynı tarihte Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sevk edilen «7129 sayılı Bankalar Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname» ile «5.4.1983 tarih ve 2810 sayılı Yetki Kanunu»na dayanıla
rak hazırlanan «28.6.1983 tarih ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname», ön havalesi uyarınca «Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komfeyonu» tarafından değiştirilerek kabul edilen yeni metni ve raporu Komisyo
numuzun 13 Mart 1985 - 3 Nisan 1985 tarihleri arasında yapılan 9 birleşimde ilgili hükümet temsilcileri
nin de katılmasıyla görüşüldü. 

Bilindiği ıgibi bankacılık alanındaki düzenlemelerin iki amacı vardır. Bu amaçlardan birincisi bankalara 
tevdi edilen mevduatı korumaktır. Bu amaçla kanun koyucu, Banikalar Kanunu mevduatı doğrudan veya do
laylı olarak koruyucu hükümler getirmekte ve bam'kalarin, banka işletmeciliğinin temel ilkeleri olan likidite, 
emniyet ive rantabilite ilkeleri çerçevesinde kullanılmalarını, faaliyet göstermelerini ve denetlenmelerini sağ
layacak düzenlemeler yapmaktadır, ikincisi ise, banka kaynaklarının ekonominin ihtiyaç duyduğu miktar ve 
şartlarda karşılanmasını sağlamaktır. Kanun koyucu bu amaçla bankacılık kesiminki teşkilatlanmasına ve 
kaynaklarının kullanımına müdahalelerde bulunımalkta&ur. 

Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler temelde bu amaçlarla 'düzenleme getirmektedir. Ay
rıca bankacılığımızın genel rahatsızlık ve bozukluklarını onarmak ve gidermek yanında, bankacılık alanın
daki düzenlemelerin evrensel ilkeleri olan mevduatın korunması ve harika kaynaklarımın ekonominin ihti
yaçlarına uygun olarak kullanılması ilkelerinden hareketle, bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esas
larını, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini yen'iden düzenlemektedir! 

Komisyonda söz alan üyeler; 
Bazı bankaların kuruluş amaçları dışında kredi kullandırdıkları; Türkiye'de bankacılığın millileştirilmesi 

hususuna çok dikkat edildiği ve bu sebeple zaman içinde yabancı bankaların tasfiyesine gidildiğini hatırlata
rak, şimdi ise bunların teşvik edildiğini ileri sürerek bunun bankacılık sistemimizi olumsuz yönde etkileye
ceği endişesinde olduklarını; bankaların televizyonda reklam vermelerine izin verilmesinin doğru olmaya
cağını, zira ülkemizde zaten pahalı olan banka hizmetlerinin bu sebeple daha da pahahlaşacağını; kendi ban
kalarımızı «Bankalar Kanunu» ile sıkı bir denetim altına alırken yabancı finans kuruluşlarını bu denetimden 
ayrı tutmanın doğru olmadığını, onların da «Bankalar Kanunu» kapsamına alınmasının doğru olacağını; ül
kemizde kısa bir süre önce yaşanan bankerler krizi dikkate alınarak, bankaların içine düştüğü zaafların ve 
banker krizini doğuran faktörlerin neler olduğunun tespit edilerek bu tespitler doğrultusunda kararnamelerin 
tadil edilmesi gerektiğini; kararnamenin bankacılık sisteminin bir hastalığı haline gelen holdingleşmeyi önle
meye yeterli olamayacağını, oysa holding bankalarının halktan topladıkları tasarrufları kendi kuruluşlarına 
kaydırarak haksız rekabete sebebiyet verdiğini; banka yönetim kurullarının meslekten olmayan kişilerden oluş
tuğunu ve bunun engellenmesinin gerektiğini; her ne kadar banka faizlerinin yüksek olduğundan bahsedili-
yorsa da, bunun enflasyon karşısında gerçek faiz olmadığını ifade ederlerken; diğer bir görüşe göre de karar
name bankaların özkaynaklarını artırmasını öngörmesi, kredi kaynaklarını memleket ihtiyaçlarına göre yön
lendirmesi açısından olduğu gibi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ihdas etmesi açısından da son derece 
isabetli yenilikler getirdiği bu sebeple kararnameyi olumlu bulduklarını açıklamışlardır. 

Bu görüşler doğrultusunda söz alan Hükümet temsilcileri, tasarı ile holdinglere bankalarca açılan kredi
lere bir sınırlamanın getirildiğini; bankaların sıkı bir denetim altına alındığını; banka reklamlarına, yanıl
tıcı olmaması şartı ile izin verilmesinin düşünüldüğünü, yabancı bankalara verilecek çalışma izinlerinde Türk 
ekonomisine yapacakları katkının dikkate alınacağını; yüksek faizin banka kâr haddini menfî yönde etkile-
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mediğini; tasarı ile, açılacak kredilere sınırlamalar getirildiğini, bankaların malî tablolarının gerçeği yansıtması 
konusunda da yenilikler öngörüldüğünü ifade etmişlerdir, 

Kararnamelerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; ekonomide önemli yer işgal eden bu sektör temsil
cilerinin görüşlerini öğrenmek ve konuyu bütün boyutlarıyla değerlendirebilmek amacıyla gerek Bankalar Bir
liği temsilcileri ve gerekse kamu ve özel sektör bankalarından temsilciler davet edilmek suretiyle görüşleri din
lenmiş ve daha isabetli karar verilmesine çalışılmıştır. 

Daha sonra «Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu» metni esas alınmak suretiyle maddelerin görü
şülmesine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 1, 4, 6, 12, 13, 18, 22, 23, 27, 34, 36, 39, 40, 42, 
43, 45, 47, 48, 52, 62 ve geçici 2 nci maddeleri aynen; metne ilave edilen ve çıkartılan maddeler nedeniyle 
65, 66, 69, 70, 72, 79, 82, 85, 87, 90, 92, 93, 94, 95 ve geçici 6 ncı maddeler; 66, 67, 70, 71, 73, 80, 83, 86, 
88, 96, 97, 98, 99, 100 ve geçici 4 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiş, metne yeni eklenen ve çıkartı
lan maddeler nedeniyle 64, 73, 74 ve 75 inci maddeler; 65, 75, 76 ve 77 nci maddeler olarak değiştirilmiş, bu 
maddeler üe 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 28, 29, 30, 33, 38, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 ve 58 inci maddeler
de yer alan «Bakanlığın, Bakanlığa, Bakanlık, Bakanlıklarca, Bakanlıkça, Bakanlıkları, Bakanlıklarına ve Bakan
lıktan» ibareleri 13.12.1983 tarih ve 188 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile paralellik sağlamak amacıyla «Müsteşarlığın, Müsteşarlığa, Müsteşarlık, 
Bakanlığınca, Müsteşarlıkça, Bakanlığı, Bakanlığına ve Müsteşarlıktan» şeklinde değiştirilmiş, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası, fıkraya açıklık getiril
mesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmuş ve «... kanunlarındaki hükümler...» ibaresi «... kanunlarında yer alan 
hükümler...» şeklinde değiştirilmiş, 

Tanımlara ilişkin 3 üncü madde, 13.12.1983 tarih ve 188 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Müsteşarlık tanımının yapılmasının 
gerekliliği göz önüne alınarak, sözkonusu Müsteşarlık tanımı yeni 2 nci fıkra olarak madde metnine eklen
miş ve takip eden fıkra numaraları yeniden düzenlen mişf 

Tasarının 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasını «e» bendi müktesep hakları zedeleyeceği, beklenen faydayı sağ
layamayacağı ve bankaların bu maddeye uyumunu zorlaştıracağı gerekçesi ile, ve buna ilişkin istisnaları dü
zenleyen 2 nci fıkrası madde metninden çıkartılmış 3 üncü fıkrada yer alan «Bakanlığın» kelimesi «Müste
şarlığın» şeklinde değiştirilmiş, 

Tasarının 9 uncu maddesine, maddeye açıklık getirmek amacıyla, «... en az 1 yıl süre ile ara veren...» iba
resinden sonra «veya kuruluş kararnamesindeki şartları yerine getiremeyen» ibaresi eklenmiş,-

Tasarının 16 ncı maddesi redaksiyona tabi tutularak 1 inci fıkra sonunda yer alan «ayrıca» kelimesi «en 
az» şeklinde değiştirilmiş, 

Tasarının 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında «... bir hafta içinde» ibaresinden sonra gelen «anılan» keli
mesi, tasarıda daha önce geçen «Maliye Bakanlığı» kelimesinin «Bakanlık» şeklinde değiştirilmesi nedeniyle 
gereksiz görülerek madde metninden çıkartılmış, maddede yer alan «Bakanlığa, Bakanlık, Bakanlıklarınca ve 
Bakanlıkça» ifadeleri, «Müsteşarlığa, Müsteşarlık, Bakanlığınca ve Müsteşarlıkça» şeklinde değiştirilmiş, 

Tasarının 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna, günümüzde bankacılığın artık özel ihtisası gerektiren 
bir meslek olduğu ve yöneticilerinde de bazı önlüklerin bulunmasının gerektiği görüşü ile, banka genel mü
dürleri için aranan şartların yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası için de aranmasını öngören'bir 
cümle eklenmiş, 

Tasarının 24 üncü maddesine, artık bir ihtisas dalı haline gelen işletmeciliğin banka üst yöneticilerinin va
sıfları arasında bulunması gerektiği görüşü ile, madde metninde yer alan «iktisat,» ibaresinden sonra «işlet
mecilik» ibaresi eklenmiş, -

Tasarının 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan, «... görmüş ve bankacılık konusunda...» ibaresi, de
netçilerde bankacılık dışında muhasebe konusunda da bilgi ve tecrübe aramanın gerektiği görüşü ile «... gör
müş bankacılık ve muhasebe konusunda...» şeklinde değiştirilmiş, 
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Tasarının 26 nci maddesinde rakamla ifade edilen süreler, kanun tekniğine uygun hale getirilmek ama
cıyla yazı ile ifade edilmiş, ayrıca ımaıd'de metninde yer alan «Bakanlığa» tabiri «Müsteşarlığa» şeklimde dü
zeltilmiş, 

Tasarının 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi, Bakanlar Kurulunun 2.1G.1984 gün ve 84/8581 
sayılı kararı ile kabul edilen «Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yö
netmelik» hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 32 nci maddesine, hangi kredilerin, hangi oranda ve ne zaman karşılığa tabi tutulması gerek
tiği hususunun usul ve esaslarının tespitini Bakanlar Kumluna bırakan yeni bir fıkra eklenmiş, 

Tasarının 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hükmün günümüzde faiz kararnamesinin etkin
liğinin azalmasına yol açtığı gerekçesi ile fıkra bu konuya adil bir çözüm getirecek şekilde yeniden düzenlen
miş, 

Tasarının 37 nci maddesinin 1 inci fıkrasının sonundaki «yetkilidir» ibaresinin yerine, mevduata verilecek 
asgarî veya azamî faiz oranlarının ve temin edilecek diğer menfaatlerin tespitine, mevduat faiz oranları
nın kısmen veya tamamen serbest bırakılmasına ve bunların yürürlük zamanını tespite, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına Bakanlar Kurulunun yetki devrede bilmesini sağlamak amacıyla «veya Bakanlar Kurulu
nun salahiyetli kılması hüinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir» ibaresi eklenmiş, ayrıca fık
rada yapılan bu düzenleme paralelinde 2 nci fıkrada yer alan «Bakanlar Kurulunca» ibaresi metinden çıkar
tılmış, 

Tasarının 41 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kredi işlemlerine açıklık getirmek amacıyla «.. öz 
kaynaklarını ve herhalde.» ibaresi «öz kaynaklarını veya» şeklinde değiştirilmiş, madde metnine ayrıca ih
racata dönük büyük tarımsal işletmelere sahip çok ortaklı Tarım Satış Kredi ve Üretim Kooperatif ve Bir
liklerinin hissedar oldukları bankaların imkânlarından Hükümetin destekleme ve para - kredi politikasına 
paralel olarak istifade ettirilmesini amaçlayan yeni bir 5 inci fıkra eklenmiş, 

Tasarının 57 nci maddesi, Bankalar Birliğine üyelik başvurusunun başlangıcını kurulma tarihi yerine 
faaliyetine izin verildiği tarih olarak öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 59 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «tüzüğünde» ibaresi ile 4 üncü fıkrada yer 
alan «Tüzüğüne» ibaresini, Bankalar Birliğinin çalışma esaslarında ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların Bakanlar 
Kurulu kararlarıyla süratle karşılanmasını mümkün kılmak amacıyla «Statüsünde» ve «Statüsüne» şeklinde de
ğiştirilmiş, tasarının 60 inci maddesinde yer alan «Tüzük gereğince» ifadesi de aynı gerekçe ile «statü gere
ğince» şeklinde düzeltilmiş, 

Tasarının 61 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «öğelerin» ibaresi «unsurların» şeklinde değiştiril
miş, ayrıca 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile uyum sağlamak amacıyla «Baka
na bağlı bir kurul teşkil eden» ibaresi metinden çıkartılmış, 

Tasarıya «İdarî denetim» başlığı altında, 63 üncü madde olarak, mevduat toplamı belirli bir miktarı aşan 
bankalarda, mevcut denetçilere ilave olmak üzere, Devletçe atanacak denetçi ile denetim kadrosunun kamu 
ağırlıklı olarak desteklenmesi ve belirli bir faaliyet dönemi içindeki işlemlerin mevzuat açısından etkili bir 
biçimde denetlenmesine imkân sağlamak amacıyla yeni bir madde eklenmiş, 

Tasarının 63 üncü maddesi 64 üncü madde olarak ve 3 üncü-fıkrasının son paragrafı, devralman banka
lardaki kamu /ararlarının asgariye düşürülmesini sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş, 

Tasarının 67 nci maddesi 68 inci madde olarak ve 1 inci fıkrasında yer alan «63» üncü madde «64» ola* 
rak, 5 inci fıkrasında yer alan «Bakanlıkça» ibaresi «Müsteşarlıkça» ve 7 nci fıkrasında yer alan «68» inci 
madde «69» olarak değiştirilmiş, 

Tasarının 68 inci maddesi 69 uncu madde olarak ve 1 inci fıkrasında yer alan «63» üncü madde «64» 
olarak değiştirilmiş, ayrıca banka ile ilgili olarak iflasına karar verilen kişilerle ilgili takibatı, o,bankayı 
devralan banka veya banka iflas idaresinin yürütülmesini öngören yeni bir fıkra 2 nci fıkra olarak ilave edil
miş ve fıkra numaraları buna göre yeniden sıralanmış, 

Tasarının 71 inci maddesi 72 nci madde olarak ve 1 inci fıkrasında yer alan «.. hakkında Bakanlığa bu 
bakanlığın..» iba/esi «hakkında müsteşarlığa bu müsteşarlığın..» şeklinde değiştirilmiş, 2 nci fıkranın başında 
yer alan «Bakanlık» ibares. «Müsteşarlık» olarak değiştirilmiş ve «murakıpları» ibaresinden sonra «ve yar
dımcıları» ibaresi eklenmiş, 
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Tasarıya madde 74 olarak serbest bölgelerde bankacılık faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yeni bir 
madde eklenmiş, 

Tasarının 76 ncı maddesi 78 inci madde olarak ve 1 inci fıkrasında yer alan «Bakanlıkça» ibaresi «Müs
teşarlıkça» şeklinde değiştirilmiş, ayrıca «1983 yılı» ibaresi de, esas alınacak bazı açık bir şekilde belirle
mek amacıyla «1 Ocak 1983 tarihi» şeklinde değiştirilmiş, 2 nci fıkrada yer alan «Bakanlığın» ibaresi de 
«Müsteşarlığın» şeklinde düzeltilmiş, 

Tasarının 77 ve 78 inci maddeleri «Ağır para cezası ve hapis cezası başlığı altında 79 uncu madde ola
rak, 77 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 3 üncü fıkrasının yerleri değiştirilmiş ve 78 inci maddedeki fıkra nu
maraları buna göre yeniden düzenlenmiş, 4 üncü fıkrada yer alan 41 inci maddeyi takiben 47 nci madde ek
lenmiş ve yeni madde düzenlemesi uyarınca 63, 69 ve 70 inci maddeler 64, 70 ve 71 inci maddeler şeklinde 
değiştirilmiş, 7 nci fıkrada yer alan «hakkında da birinci» ibaresi yapılan yeni düzenleme nedeniyle «hak
kında da dördüncü» olarak değiştirilmiş, 

Tasarının 80 inci maddesi 81 inci madde olarak ve 1 inci fıkrasında yer alan 66, 71, 72, 73, 74 ve 75 inci 
maddeler, 67, 72, 73, 75. 76 ve 77 nci maddeler şeklinde değiştirilmiş, 

Bankalar Birliğince verilecek cezalara ilişkin 81 insi madde 82 nci madde olarak değiştirilmiş ve 2 nci 
fıkrasının sonuna «ve bası • yoluyla ilan eder» ibaresi eklenmiş, 

Tasarının 83 üncü maddesi 84 üncü madde olarak değiştirilmiş ve bankalar hakkında asılsız yalan haber 
yayılmasında kasıt unsurunun aranmasının gerektiği görüşü iile «..; bir hususa» ibaresinden sonra «kasten» 
kelimesi ilave edilmiş, 

Tasarının 84 üncü maddesi 85 inci madde olarak kabul edilmiş ve 82 nci madde ile paralellik arz etmek 
amacı ile 3 üncü fıkrası madde metninden çıkartılmış, •• 

Tasarının 86 ncı maddesi 87 nci madde olarak ve 3 üncü fıkrasında yer alan «82 ve 83 üncü maddeler» 
«83 ve 84 üncü maddeler» şeklinde değiştirilmiş, 

Tasarının 88 inci maddesi 89 uncu madde olarak ve 1 inci fıkrasında yer alan 77 ve 78 inci maddeleri 
daha önce yapılan madde numaralan değişikliği sebebiyle, 80 inci madde ise, 92 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile bu tasarı arasında paraldlik sağlamak amacıyla 19 uncu madde olarak değiştirilmiş, ayrıca 
2 noi fıkrada yer alan 86 ve 87 nci maddeler 87 ve 88 inci madde olanak, 3 üncü fıkradaki 82 nci madde 83 
üncü madde olarak ve 4 üncü fıkradaki 86 ncı madde de 87 nci madde olarak düzeltilmiş, 

Tasarıya «Ondördüncü Bölüm, 'Bankaların Kredi işlemlerinden doğan alacaklarının tahsilinin hızlandı
rılması» anabaşlığı altında yeni bir bölüm eklenmiş, 

90 inci madde olarak, müşterinin hesap özetine zamanında itiraz ötmesini sağlamak, böylece takip aşa
masına geçilmeden, daha normal kredi ilişkileri sürerken, yani kaynakta çekişmeleri önleyerek, ileride or
taya çıkabilecek takiplerin süratle bitirilmesini ve alacaklı ile borçlunun menfaatleri arasında uzun zamandır 
özlenen uyumu sağlamak amacıyla yeni bir madde ekienmiş, 

91 inci madde olarak, ipoteğin paraya çevrilmesi ve icra takibinde uygulanacak yolu ifade eden yeni 
bir madde eklenmiş, 

92 nci madde olarak kanunî. takibe maruz kalan kötü niyetli borçlunun, her türlü takibi sürüncemede 
bırakarak zaman kazanmak yolundaki girişimlerini etkisiz kılmak amacıyla, tasarıya «Borçlunun Müracaa-
tıyla İflas» başlığı altında yeni bir madde eklenmiş, 

93 üncü madde olarak, iflasla ilgili kanunî düzenlemeler getirmek ve kötü niyetli kişilerin girişimlerini 
önlemek amacıyla yeni bir madde ilave edilmiş, 

özel görevli bankaların ipotekli alacakları tahsilini öngören yeni bir madde, 'Madde 94 olarak tasarıya 
eklenmiş, 

Tasarının «Ondördünoü Bölümü» yeni ilave edilen bölüm nedeniyle «Onbeşinci Bölüm» olarak değiştiril
miş ve bu bölümde «Kalkınma ve yatırım bankaları» başlığı altında 89 uncu madde 95 inci madde olarak 
ve 1 inci fıkrasında yer alan «73 üncü» madde «75 inci» madde şeklinde düzdtilmiş, 

Tasarının «İstanbul Emniyet Sandığı» başlıklı 91 inci maddesi, adı geçen sandığın 10.10.1983 tarih ve 107 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına dev
redilmesi nedeniyle, tasarı ımeitninden çıkartılmış, 
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Geçici Madde l'de yer alsın «.. yayımını izleyen 2 yıl içinde..» ibaresi, 70 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile tanınan sürenin 'bitimi olan «22.7.1985 Itarihine kadar» şeklinde değiştirilmiş, 

Geçici Madde 3'ün başında yer alan «Bankalar, bu Kanunun yayımını izleyen 2 yıl içinde özkaynakiarı-
nın» ibaresi aynı gerekçe ile «Banikaiar, 22.7.1985 tarihine kadar özkaynaklarını» şeklinde düzeltilmiş. 

Tasarının 4 üncü ve 5 inci Geçici maddeleri, tanınan sürenin dolması nedeniyle gereksiz görülerek tasarı 
metninden çıkartılmış, ' 

Tasarının Geçici 7 ve 8 inci maddeleri Geçici 5 ve <6 nci maddeler olarak ve 2 nci fıkralarında yer alan 
iki yıllık süreler «22.7.1985 tarihine kadar» sekilinde düzeltilmiş, 

Tasarının Geçici 9 uncu maddesi Geçici 7 nci madde olanak ve «tek düzen hesapları..» .ibaresi redaksiyona 
tabi tutularak «tek düzen hesap planı..» şeklinde değiştirilmiş, 

Geçici Madde 10, Geçici Madde 8 alarak ve 1 inci fıkrası madde mdtninden çıkartılmış, ıtalkip eden fıifcra 
numaraları 'buna göre yeniden düzenlenmiş ve yeni düzenlenen 2 nci fıkranın son cümlesi verilen sürenin so
na ermesi nedeniyle gereksiz görülerek çıkartılmış, 

Tasarıya Geçici Mıadde 9 alarak, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 64 üncü maddesine göre dev
ralınan bankaların alacaklarının, devralan bankalarca 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edebilmelerini sağlaya
bilmek amacıyla yeni (bir madde eklenmiş, 

Ayrıca kanun tasarısının başlığı «Bankalar Kanunu Tasarısı (7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 tarihli ve 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hak
kında 22.7.1983 tarihli ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısı)» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya. 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Muhalefet şerhi eklidir. 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

Tümüne muhalifim, 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Tümüne karşıyım. 

Metin Yaman 
Erzincan 

Başkanvekili 
Ayçan Çakır oğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal • 
Ankara 

Tümüne karşıyım. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 
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Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Karşı oy yazım eklidir. 

İbrahim Özbıyıik 
Kayseri 

İmzada bulunamadı. 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Muhalefet şerhim ektedir. 
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M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tümüne muhalifim. 

Fikret Ertan 
İzmir 

Tümüne muhalefetim. 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

İmzada bulunamadı. 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Karşı oy yazım ektedir. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Karşı oy yazımız eklidir. 

H. Barış Can 
Sinop 

İmzada bulunamadı. 

Ferit Melen 
Van 

Tümüne muhalifim. 
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KARŞI OY YAZISI 

Bankalar hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun tasarısı : 
1. Bankalara pahalı çalışma kapılarını açan reklama ve mevduat sahibine faizden başka menfaatler sağ

lamaya müsaade etmektedir. 
2. Kamu idarelerinin tasarruflarının kamu bankalarına yatırılmasına ve bunların banka muamelelerinin 

özellikle kamu bankalarında yapılmasına dair bir hüküm ihtiva etmemektedir. 
3. Bankalarda çalışan personelin, her bankada ayrı ücret statüsüne tabi olmasını önleyici bir hüküm ge

tirmemektedir. 
4. Holding bankacılığını tümü ile önlemeye imkân vermemektedir. 
5. Küçük esnaf ve küçük çiftçi için kredi almayı yine uzun formalitelere bağlı tutmaktadır. 
6. iflas durumuna gelmekte olan bir bankanın bir başka . banka ile birleşmesi veya bir başka bankaya 

devri sözkonusu olduğunda, iflas durumuna gelen bankayı devralacak bankanın mutabakatının alınmasını 
sağlamamaktadır. 

7. Banka kredilerinin süratle geri dönüşünün sağlanmasına yönelik tedbirleri öngörmemektedir. 
8. Kanun Tasarısında birçok maddede belirli TL. değerleri vardır. Enflasyonist bir dönemde bu değerler 

devamlı düşmekte ve etkinliğini kaybetmektedir. Yasanın ilgili maddelerinin Bakanlar Kurulunca sürekli de
ğiştirilmesi ise pratik değildir. Bu hususlarda kanunda değişken bir sistem, getirilmemiştir. 

Bu nedenlerle, kanun tasarısının yukarıda belirtilen konuları düzenleyen maddelerine karşıyız. 

Tülay Öney Ayhan Fırat Erol Ağagil 
İstanbul Malatya Kırklareli 

Enver Özcan A. Sırrı Özbek 
Tokat Adıyaman 

MUHALEFET ŞERHİ 

70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Komisyonlarda yapılan değişiklikler genelde çok detaya in
miştir. Bankalar Kanunu espirisi kaybolmuştur. 

Bu itibarla yapılan değişikliklere genelde karşıyım. 
Cafer Tayyar Sadıklar 

Çanakkale 
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/70 

Bankaların kuruluş, yönetim, çalışma esasları, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerinin yeni
den düzenlenmesi 5.4.1983 tarih ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
28.6.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel (Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamemin! amacı, tasarrufları korumak ve ekonomik kalkın
manın gereklerine göre kullanılmalarım sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esasları
nı, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini düzenlemektir. 

Kapsam 

'MADDE 2. — 1. Türkiye'de kurulmuş ve kırulacak bankalar (ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup 
da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya bundan sonra Türkiye'de şube açarak faaliyete 
geçecek olan bankalar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir. 

2. özel kanunlarla kurulan bankalar da kanunlarındaki hükümler dışında bu Kanun Hükmünde Karar
name hükümlerine tabidir. -

3. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede açıklık olmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 3j — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin] uygulanmasında; 

1< 'Millî banka; Türk kanunlarına göre kurulan, sermayesi Türk parası olarak konulan ve sermayesinin 
çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere ait olan bankaları» 

2. Banka şubesi; ayrıca belirtilmesine gerek kalmaksızın bankaların şube, ajans ve banka işlemleri ve
ya mevduat kabulü ile uğraşan sabit ya da seyyar büroları gibi her 'türlü mahallî teşkilatını, 

3. Merkez şube; bankaların bu ad altında merkezlerinin bulunduğu yerde açtıkları şubelerini, 
4. ödenmiş sermaye; bankaların, üç aylık hesap özetlerindeki fiilen ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1, — Bu 'Kanunun amacı, 'tasarrufları 
korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine gö
re kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların ku
ruluşumu* yönetimini, çalışma esaslarını, devir, bir
leşme ve tasfiyeleri fe denetlenmelerini düzenlemek
tir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 1. Türkiye'de kurulmuş ve kurula
cak bankalar ıile yabancı ülkelerde kurulmuş olup 
da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulu
nan veya bundan sonra Türkiye'de şube açarak faa
liyete geçecek olian bankalar bu Kanun hükümlerine 
tabidir. 

2. Özel kanunlarla kurulan bankalar da kanun
lardaki hükümler dışında bu Kanun hükümlerine 
tabidif. 

3. Bu Kanunda açıklık olmayan haillerde genel 
hükümler uygulanır. 

Tarumkm 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
1. Bakanlık, Hazine ve Dış Ticaret 'Müsteşar

lığının bağlı bulunduğu 'bakanlığı, 
2. Milî banka; Türk kanunlarına göre kuru

lan, sermayesi Türk parası olarak konulan ve ser
mayesinin çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere 
ait olan bankalar, 

Türkiye Büyük Millet M 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Bankalar Kanuna Tasarısı 

(7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname İle Bankalar Hak
kında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabultt Hakkında 

Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler; 

Amaç 

IMADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — 1 . Türkiye'de kurulmuş ve kurula
cak bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup da 
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan 
veya buradan sonra Türkiye'de şube açarak faali
yete geçecek olan bankalar bu Kanun hükümlerine 
tabidir. 

% Özel kanunlarla kurulan bankalar da kanun
larında yer alan hükümler dışında bu Kanun hü
kümlerine tabidir. 

3. Bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
1. Bakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar

lığının bağlı bulunduğu bakanlığı, 
2. Müsteşarlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar

lığını* 
33 Millî banka; Türk kanunlarına göre kurulan, 

sermayesi Türk parası olarak konulan ve sermaye
c i (S, Sayısı: 276) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile yabancı ül
kelerdeki şubelerine ayırdığı sermaye düşüldükten sonra kalan bakiyeyi, 

5. Yedek akçeler; tou Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine Türk Ticaret Kanununun 466 
ve 467 nci maddelerine ve ıbanlkalann anasözleşmelerine göre ayrılan ve bankanın üç aylık hesap özetlerinde 
görülen yedek akçeler toplamından, varsa, bilanço zararımın düşülmesi sonunda elde edilen bakiyeyi, 

6. özkaynak; bankaların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin toplamını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bankaların Kuruluşu 

Kuruluş izni 

MADDE 4. — Türkiye'de bir bankanın kurulması veya yahancı ülkelerde kurulmuş bir bankanın Tür
kiye'de şube açması için Bakanlar Kurulundan izin alınması şarttır., 

Kuruluş şartları 

İMADDE 5. — 1. Türkiye'deki bankaların; 
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
b) Ortak sayısının 100'den az olmaması, 
c) Kurucularının müflis olmaması veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyetlerinin bulunmaması, 
d) Hisse senetlerinin tamamının ada yazılı olması, nakit karşılığı çıkarılması, itibarî değerlerinin 100 

bin lirayı geçmemesi ve menkul kıymetler ve kambiyo borsasına kote edilmesi, 
e) Sermayelerinin en az % 75'inin gerçek kişilere veya şahıs şirketleriyle sermayedeki payları % 10'u 

aşmamak kaydıyla hisse senetleri ada yazılı ve ortaklarının en az % 51'i gerçek kişi olan sermaye şirket
lerine ait olması, 

f) Merkez şube dışındaki her şu'be için sahip olmaları gerekli özkaynak tutarı hariç olmak üzere, öz-
kaynaklarının 1 milyar liradan az olmaması, 

g) Anasözleşmelerinin hu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olması, 
' Şarttır, 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

3. ıBankia şubesi; ayrıca belirtilmesine gerek kal
maksızın bankaların şube, ajans ve banka işlemleri 
veya mevduait kabulü ile uğraşan sabit ya da sey
yar büroları gibi (her 'türlü matoalilî teşkilatını, 

4. Merkez şube; bankaların bu ad altında mer
kezlerinin bulunduğu yerde açtıkları şubelerini, 

5< Ödenmiş sermaye; bankaların, üç aylık hesap 
özetlerıindefci Men ödenmiş veya Türkiye'ye ayrıl-: 
mış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen 
zararın yedek akçelerle karşılanmayan 'kısmı ile ya
bana ülkelerdeki şubelerine ayırdığı sermaye düşül
dükten sonra kalan bakliyeyi, 

6. Yedek akçeler : Bu Kanunun 32 nci maddesi
ne, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar üe ban
kaların anasözlesjmelerine, göre ayrılan ve bankanın 
üç aylak hesap özetlerinde görülen yedek akçeler 
(toplamından, varsa bilanço zararının düşülmesi so
nucunda elde edilen 'bakiyeyi, 

7. Özk'ayhak; bankaların ödenmiş veya Türki
ye'ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin top
lamını, 

ifade eder. 

ÎKİNOİ IBöUÜM 
Bankaların (Kuruluşu 

Kuruluş izni 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 4 üncü maddesi Komisyonumuzda aynen kabul 
edilmiştir. 

Kuruluş sırttan 

MADDE 5. — 1. Türkiye'deki bankaların; 
a) Anonim oriJakMc sekilinde kurulmaları, 
b) Ortak sayısının lOO'den az olmaması, 
c) Kumcuların müfis olmaması veya yüz kızar

tıcı suçlardan mahkumiyetllerinıiın bulunmaması, 

d) Hisse senetlerinim tamamının ada yazılı ol
ması, nakit karşılığı çıkarılması, itibarî değerlerinin 
100 btin lirayı geçmemesi ve menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasına kote edilmesi, 

e) Sermayelerinin en az % 75 inin gerçek kişi
lere veya şahıs şirketleriyle her birinin banka serma-

Türîoiye Büyük Millet & 
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sinin çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere 
ait olan bankaları, 

4. Banka şubesi; ayrıca belirtilmesine gerek kal
maksızın bankaların şube, ajans ve banka işlemleri 
veya mevduat kabulü ile uğraşan sabit ya da seyyar 
büroları gîbi her türlü mahallî teşkilatını, 

5. Merkez şube; bankaların bu ad altında mer
kezlerinin bulunduğu yerde açtıkları şubelerini, 

i6. Ödenmiş sermaye; bankaların, üç aylık hesap 
Özetlerindeki fiilen ödenmiş veya Türkiye'ye ayrıl
mış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen 
zararın yedek akçelerle karşılanmayan kısmı ile ya
bancı ülkelerdeki şubelerine ayırdığı sermaye düşül
dükten sonra kalan bakiyeyi, 

7. Yedek akçeler: Bu Kanunun 32 nci maddesi
ne, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ban
kaların anasözleşnıelerine göre ayrılan ve bankanın 
üç aylılk hesap özetlerinde görülen yedek akçeler top-
lanrndan, varsa bilanço zararının düşülmesi sonu
cunda elde edilen bakiyeyi, 

8. özkaynak; bankalarım ödenmiş veya Türkiye' 
ye ayrılmış sermayeleri ile yedek akçelerinin topla
mını, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bankaların Kuruluşu 

Kuruluş izni 

MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 4 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kuruluş Sutları 

MADDE 5. — 1. Türkiye'deki bankaların; 
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
b) Ortak sayısının 100'den az olmaması, 
c) Kurucularının müflis olmaması veya yüz kı

zartıcı suçlardan mahkûmiyetlerinin bulunmaması, 
d) Hisse senetlerinin tamamının ada yazılı ol* 

ması, nakit karşılığı çıkarılması, itibarî değerlerinin 
100 bin lirayı geçmemesi ve menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasına kote edilmesi, 

e) Merkez şube dışındaki her şube için sahip 
olmaları gerekli özkaynalk tutarı hariç olmak üzere, 
özkaynaklarının 1 milyar liradan az olmaması, 

clisi (S. Sayısı: 276) 



— 44 -

(Kanun Hükmünde Kararname) 

2. Bıirinci fıkranın (e) bendi hülkmü; 
a) Genel ve katma bütçeli idarelere, 
b) iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese ve bağlı ortaklıklarına, 
c) Tarım satış, kredi ve üretim kooperatiflerine, 
d) Sermayenin j % 20'sini aşmamak kaydıyla mevduat kabul eden millî bankalara, 
e) Sermayenin % 40'ını aşmamak kaydıyla banka mensuplarının çoğunluğunun kurduğu sendikalar île 

yardım ve sosyal güvenlik vakıfları, dernekleri ve sandıklarına, 
f) Bakanlar Kurulunca uygun görülen yabancı ofltaklara, ait sermaye payları hakkında uygulanmaz. 
3. İktisadî devlet teşekkülleri veya kamu iktisadî kuruluşlarının bağlı ortaklığı şeklindeki bankalar 

1 inci fıkranın (b) bendi hükmüne tabi değildir. 
4. Sermayenin ;% 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oran» aşma

sı sonucunu veren hisse senedi devirleri Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Sermayenin % 10 ve daha faz
lasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar 
temettü dışındaki ortaklılk haklarından yararlanamaZj Bu halde, diğer ortaklık haklan Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu tarafından kullanılır^ 

5. Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine yol açan işlemler ile 4 üncü fıkraya göre izin alınmadan ya
pılan devirler pay defterine kaydolunmaz. 

6. Hisse senetlerinin ada yazdı olması şartı özel kanunla veya özel kanuna dayanılarak kurulan ban
kalar hakkında da uygulanır. 

Yabancı bankaların Türkiye'de şube açma şartları 

MADDE 6,*— 1. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankaların; 
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yesindeki payı % 10'u aşmamak kaydıyla hisse se
netleri ada yazılı ve sermayelerimin en az % 51'ıi 
gerçek kişilere ait olan sermaye şirketlerine ait ol
ması. 

f) Merkez şube dışındaki her şube için sahip ol
maları gerekli özkaynak tatarı hariç olmak üzere, 
özkayınakiarının 1 milyar liradan az olmaması, 

g) Anasözteşmdednin bu Kanun hükümlerine 
uygun olması, 
şarttır. 

2. Birinci fıkranın (e) bendi hükmü; 
a) Genel ve katma bütçeli idarelere, 
b) İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî 

kuruluşları ile bunların müessese ve bağlı ortaklıkla
rına, 

c) Tarım satış,. kredi ve üretim kooperatifleri
ne* 

d) Bakanlar Kurutaca uygun görülecek mev
duat kabul eden milî bankalar ile yabancı ortaklara, 

e) Sermayenin % 40'ını aşmamak kaydıyla ban
ka mensuplarının çoğunluğunun kurduğu sendikallar 
ile yardım ve sosyal güvenlik vakıfları, dernekleri 
ve sandıklarına ait sermaye payları hakkında uygu
lanmaz; 

3. İktisadî devlet ıfeşekküiferi veya kamu İkti
sadî kuruluşlarının bağlı ortaklığı şeklindeki banka
lar l'inci fıkranın (b) bendi hükmüne tabi değildir. 

4. Sermayenin % 10 ve daha fazlasını temsil 
eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı 
aşması sonucunu veren hisse senedi devirleri Bakan 
lığın iznıine tabidir. Sermayenin % 10 ve daha faz 
lasına sahip olan ortakların kurucularda aranan ni 
(teltikleri ıtaşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden or 
taklar temettü dışındaki ontaküak haklarından yarar 
lanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Tasar 
ruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 

5. Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine yol 
açan işlemler ile 4'ünoü fıkraya göre izin alınmadan 
yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz. 

6. Hisse senetlerinin ada yazılı olması şartı özel 
kanunflia veya özel kanuna dayanılarak kurulan ban
kalar hakkında da uygulanır. 

Yabancı bankaların Türkiye'de şube açma şartları 
MADDE 6. — 1. Türkiye'de şube açmak sure

tiyle faaliyet gösteren yabancı bankaların, 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

f) Anasözleşmelerittin bu Kanun hükümlerine 
uygun ofonasıl, 

Şarttır. 
2. İktisadî devlet teşekkülleri veya kamu iktisadî 

kuruluşlarının bağlı ortaklığı şeklindeki bankalar 
1 inci fıkranın (b) ve (d) bendi hükümlerine tabi de
ğildir. 

3 4 Sermayenin % 10 ve daha fazlasını temsil 
eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aş
ması sonucunu veren hisse senedi devirleri müsteşar
lığın iznine tabidir. Sermayenin % 10 ve daha faz
lasına sahip olan ortakların kurucularda aranan ni
telikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden or
taklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yarar
lanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 

4. Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine yol 
açan işlemler ile 3 ündü fıkraya göre izin alınmadan 
yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz. 

5, Hisse senetlerinin ada yazdı olması şartı özel 
kanunla veya özel kanuna dayanılarak kurulan ban
kalar hakkında da uygulanır. 

Yabancı bankaların Türkiye'de şube açma şartları 
MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir.. 
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ja) Sermayesinin tamamına yabancı bir devletin sahip olduğu ıbankalar hariç, uyruğunu taşıdıkları ülke 
kanunlarına göre anonim ortaklık veya eşiti bir statüye sahip olmaları, 

b) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 5 inci maddede belirtilen miktardan az olmaması, 
c) Anasözleşmelerinin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümler taşımaması, 
d) Kuruldukları veya faaliyette 'bulundukları ülkelerde mevzuata aykırı hareketlerinden dolayı mevduat 

kabul veya bankacılık işlemleri ile uğraşmaktan men edilmiş olmaları), 
e) Yönetim merkezi müdürü ile şube müdürlerinin veya bunların yardımcılarının Türkiye'de mukim 

veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 
f) Bakanlar Kurulunca gerekli görülecek diğer şartları taşımaları, 
Şartta*. 
2. Türkiye'de şube açan veya açacak olan yabancı bankaların kuruldukları ülkelerde, millî bankaların 

şube açarak faaliyet göstermek listemeleri halinde, o ülkeler mevzuatına göre tabi olacalkları şartlar, bu Kanun 
Hülkmünde Kararnamenin yabancı ıbankalar için koyduğu şartlardan daha ağır olduğu veya sonradan ağır-
laştığı takdirde, Bakanlar Kurulu karşılık olarak ilgilf yabancı bankalardan aym şartlan yerine getirmelerini 
isteyebilir ve bu talebe uymayanların izinlerini iptal edebilir. 

Başvuru 

MADDE 7. — Türkiye'de banka kurmak veya yabancı ülkede kurulmuş bankalarca Türkiye'de şube aç
mak üzere Maliye Bakanlığına verilecek başvuru dilekçelerine; 

1. Banka kurulmasında; 
a) Kurucuların, Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca hazırlanmış örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda 

düzenleyip imza edecekleri birer beyannamenin, 
b) Ortaklık anasözleşmesinin, 
c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı alarak gösteren bir raporun, 
d) Maliye »Bakanlığı tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin, 
2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmalarında ilgili ülke resmî makamlarınca onaylı; 
a) Banka anasözleşmesinin, 
b) Türkiye'de şube açılması nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir raporun, 
c) Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kâr - zarar cetvelleri ile Maliye Bakanlığınca istenecek diğer bil

gi ve belgelerin, 
Eklenmesi gerekir. 
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a) Sermayesinin tamamına yabancı bir Devletin 
sahip olduğu bankalar hariç, uyruğunu taşıdıkları ül
ke kanunlarına göre anonim ortaklık veya eşiti bir 
statüye sahip olmaları, 

b) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin 5 
inci maddede belirtilen miktardan az olmaması, 

c) Anasözleşmelerinin bu Kanuna aykırı hü
kümler taşımaması, 

d) Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ül
kelerde mevzuata. aykırı hareketlerinden dolayı mev
duat kabul veya bankacılık işlemleri ile uğraşmaktan 
men edilmemiş olmaları, 

e) Yönetim merkezi müdürü ile şube müdürle
rinin veya bunların yardımcılarının Türkiye'de mu
kim veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

f) Bakanlar Kurulunca gerekli görülecek diğer 
şartlan taşımaları, 

Şarttır. 
2. Türkiye'de şube açan veya açacak olan ya

bancı bankaların kuruldukları ülkelerde, millî banka
ların şube açarak faaliyet göstermek istemeleri halin
de, o ülkeler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, 
bu Kanunun yabancı bankalar için koyduğu şartlar
dan daha ağır olduğu veya sonradan ağırlaştığı tak
dirde, Bakanlar Kurulu karşılık olarak ilgili yabancı 
bankalardan aynı şartları yerine getirmelerini iste
yebilir ve bu talebe uymayanların izinlerini iptal ede
bilir. 

Başvuru 

MADDE 7. — Türkiye'de banka kurmak veya 
yabancı ülkede kurulmuş bankalarca Türkiye'de şu
be açmak üzere Bakanlığa verilecek başvuru dilek
çelerine; 

1. Banka kurulmasında; 
a) Kurucuların, Bakanlık ve Sanayi ve-Ticaret 

bakanlıklarınca hazırlanmış örneğe uygun şekilde ve 
noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer be
yannamenin, 

b) Ortaklık anasözleşmesinin, 

c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı ola
rak gösteren bir raporun, 

d) Bakanlık tarafından gerekli görülecek diğer 
bilgi ve belgelerin, 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmala
rında ilgili ülke resmî makamlarınca onaylı; 

(Plan ve ©ütçe Komisyonu Metni) 

Başvuru 

MADDE 7. — Türkiye'de banka 'kurmak veya 
yabancı ülkede kurulmuş bankalarca Türkiye'de şu
be açmak üzere Müsteşarlığa verilecek başvuru di
lekçelerine;1 

1. Banlka kurulmasında; 
a) Kurucuların, Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca hazırlanmış örneğe uygun şekilde ve 
oioter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer 
beyannamenin, 

ib) Ortaklık anasözleşmesinin, 

c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı ola-
rar cetvelleri ile Müsteşarlukça istenecek diğer bilgi 

d) Müsteşarlı'k tarafından gerekli görülecek di
ğer bilgi ve belgelerin, 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmala
rında ilgili ülke resmî makamlarınca onaylı; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı: 276) 
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İzin verilme usulü 

MADDE 8. — 1. Maliye Bakanlığı 7 ncıi maddeye göre yapılan başvuruları inceledikten sonra izin is
temini uygun gördüğü takdirde, başvuru dilekçelerini ekleri ile birlikte Ticaret Bakanlığına gönderir, tzin 
istemi Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun görüldüğü takdirde, Maliye Bakanlığı izin verilmesini Bakanlar 
Kuruluna önerir. 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmalarına izin verilmesi için Balkanlar Kuruluna yapılacak öneri
lere, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuata göre yetkili merciin uygun görüşü 
eklenir. 

3, Verilen izinlere ilişkin Balkanlar Kurulu Kararları Resmî Gazetede yayınlanır, Yabancı bankaların 
Türikiye'de şube açmaları için özel şartlar öngörüldüğü takdirde, bunlar kararlarda gösterilir. 

Kuruluş izninin iptali _ 

MADDE 9. — Kuruluşuna veya Türkiye'de şube açmasına izin verilen bankalardan, izin verilmesine 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yayımından itibaren 1 yıl içinde faaliyete geçmeyen veya herhangi bir 
şekilde faaliyetlerine sürekli olarak en az 1 yıl süre ile ara veren bankaların bu izinleri Maliye Bakanlığının 
önerisi üzerine 'Bakanlar Kurulunca iptal olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Faaliyete Geçmesi 

Kuruluştan sonra verilecek beyannameler 

MADDE 10. — 1. Kuruluş izni alan bankalardan, Türikiye'de kurulanlar, Ticaret Mahkemesince kuru
luşları onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ve ilan edildikten; yabancı ülkelerde kurulan bankaların Tür
kiye'deki şubeleri ise ticaret siciline tescil ve ilan edildikten ve Türkiye'ye ayrılan özkaynakları döviz olarak 
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a) 'Banka anasözleşmesinin, 
b) Türkiye'de şube açılması nedenlerini ayrıntılı 

olarak açıklayan bir raporun, 
c) Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kâr - zarar 

cetvelleri ile Bakanlıkça istenecek diğer bilgi ve bel
gelerin, 

Eklenmesi gerekir. 

İzin verilme usulü 

MADDE 8. — 1. Bakanlık 7 nci maddeye göre 
yapılan başvuruları inceledikten sonra izin istemini 
uygun gördüğü takdirde, başvuru dilekçelerini ekleri 
ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir. 
tzin istemi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 
uygun görüldüğü takdirde, Bakanlık izin verilmesini 
Bakanlar Kuruluna önerir. 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmala
rına izin verilmesi için Bakanlar Kuruluna yapılacak 
önerilere, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu ve ilgili mevzuata göre yetkili merciin uygun 
görüşü eklenir. 

3. Verilen izinlere ilişkin Bakanlar Kurulu Ka
rarları Resmî Gazetede yayınlanır. Yabancı banka
ların Türkiye'de şube açmaları için özel şartlar ön
görüldüğü takdirde, bunlar kararlarda gösterilir. 

Kuruluş izninin iptali 

MADDE 9. — Kuruluşuna veya Türkiye'de şube 
açmasına izin verilen bankalardan, izin verilmesine 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yayımından itiba
ren 1 yıl içinde faaliyete geçmeyen veya herhangi bir 
şekilde faaliyetlerine sürekli olarak en az 1 yıl süre 
ile ara veren bankaların bu izinleri Bakanlığın öne
risi üzerine Bakanlar Kurulunca iptal olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Faaliyete Geçmesi 

Kuruluştan sonra verilecek beyannameler 

MADDE 10. — 1. Kuruluş izni alan bankalar
dan, Türkiye'de kurulanlar, Ticaret Mahkemesince 
kuruluşları onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ve 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

a) Banka anasözleşmesinin, 
ib) Türkiye'de şube açılması nedenlerini ayrıntılı 

olarak açıklayan bir raporun, 
c) Bankanın son 5 yıla ait (bilanço ve kâr-za

rar cetvelleri ile müsteşarlıkça istenecek diğer bilgi 
ve belgelerin, 

Eklenmesi gerekir. 

İzin verilme usulü 

MADDE 18. — 1. Müsteşarlık 7 nci maddeye 
göre yapılan başvuruları inceledikten sonra izin iste
mini uygun gördüğü takdirde, başvuru dilekçelerini 
ekleri ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gön
derir. tzin istemi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara
fından da uygun görüldüğü takdirde, Bakanlık izin 
verilmesini Bakanlar Kuruluna önerir. 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmala
rında izfn verilmesi için Bakanlar Kuruluna yapı
lacak önerilere, 62214 saydı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu ve ilgili mevzuata ıgöre yetkili merciin 
uygun görüşü eklenir. 

3.) Verilen izinlere ilişkin Bakanlar Kurulu ka
rarları Resmî Gazetede yayınlanır. Yabancı banka
ların Türkiye'de şube açmaları için özel şartlar ön
görüldüğü takdirde, bunlar kararlarda gösterilir. 

Kuruluş izninin iptali 

MADDE 9. — Kuruluşuna veya Türkiye'de şu
be açmasına izin verilen bankalardan izin verilmesi
ne ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımından iti
baren 1 yıl içinde faaliyete geçmeyen veya herhangi 
bir şekilde faaliyetlerine sürekli olarak en az 1 yıl 
süre ile ara veren veya kuruluş kararnamesindeki 
şartları yerine (getirmeyen bankaların bu izinleri Ba
kanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca iptal 
olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Faaliyete Geçmesi 

Kuruluştan sonra verilecek beyannameler 

MADDE 10. — 1. Kuruluş izni alan bankalar
dan, Türkiye'de kurulanlar, Ticaret Mahkemesince 
kuruluşları onaylanıldıktan ve ticaret siciline tescil ve 
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getirilip Tiirlkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satılarak karşılığı igdli hesaplara geçirildikten sonra Ma
liye ve Ticaret (bakanlıklarına birer beyanname verirler. 

2. Türk kanunlarına göre kurulan bankaların beyannamelerinde; 
a) Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
b) Bankanın merkezi ve şubderiniin bulunduğu yerlerin adresleri, 
c) Sermaye millotarı ile bunun ne kadarının ödenmiş, ne kadarının henüz ödenmemiş olduğu, 
d) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarları, 
e) Bankanın yapacağı işlem türleri, 
Gösterilir ve bu beyannameye bankanın kuruluşuna ait belgelerin noterce onaylı örnekleri ile kuruluş 

bilançosu bağlanır,| , 
3. Yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye'de şube açarak faaliyete geçecek olan ibankalar da beyan

namelerinde; 
a) Bankanın unvanı ile hangi ülke kanunlarına göre kurulmuş olduğu ve merkezinin bulunduğu yeri, 
b) Türkiye'deki şubelerinin bulundukları yerlerle bunların açılma tarihlerimi, 
c) Türkiye'deki şubelerine ayırdıkları ve ödedikleri sermaye miktarım, 
d) Uğraştıkları iişlem türlerini, 
e) Bankanın hangi tarihte kurulduğunu, 
f) Bankanın sermaye miktarı ile ne kadarının ödenmiş ve ne kaklarının henüz ödenmemiş bulunduğunu, 
ıg) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarlarını, 
h) Merkezinin bulunduğu ülkede ve varsa diğer ülkelerdeki şubelerinin bulunduğu yerleri, 

- Gösterirler ve Türkiye'deki şubelerin açılmasına ilişkin belgelerin ye son bilançolarının noterce onaylı 
örneklerini bu beyannameye eklerler. 

4. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 'bulunan yabancı bankalar ikinci şubelerini açtıkları tarih
ten itibaren en geç 1 ay içinde Maliye Bakanlığına aynca bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerinden 
birini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu yönetim merkezli olarak göstermek zorundadırlar. 
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ilan- edildikten; yabancı ülkelerde kurulan bankala
rın Türkiye'deki şubeleri ise ticaret siciline tescil ve 
ilan edildikten ve Türkiye'ye ayrılan özkaynakları 
döviz olarak getirilip Türkiye Cunîhuriyet Merkez 
Bankasına satılarak karşılığı ilgili hesaplara geçiril
dikten sonra Bakanlık ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lıklarına birer beyanname verirler. 

2. Türk kanunlarına göre kurulan bankaların 
beyannamelerinde; 

a) Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
b) Bankanın merkezi ve şubelerinin bulunduğu 

yerlerin adresleri, 
c) Sermaye miktarı ile bunun ne kadarının öden

miş, ne kadarının henüz ödenmemiş olduğu, 
d) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarları, 
e) Bankamn yapacağı işlem türleri, 

Gösterilir ve bu beyannameye bankanın kuruluşuna 
ait belgelerin noterce onaylı örnekleri ile kuruluş bi
lançosu bağlanır. 

3. Yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türki
ye'de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar 
da beyannamelerinde; 

a) Bankanın unvanı ile hangi ülke kanunlarına 
göre kurulmuş olduğu ve merkezinin bulunduğu ye
ri, 

b) Türkiye'deki şubelerinin bulundukları yerler
le bunların açılma tarihlerini, 

c) Türkiye'deki şubelerine ayırdıkları ve ödedik
leri sermaye miktarını, 

d) Uğraştıkları işlem türlerini, 
e) Bankanın hangi tarihte kurulduğunu, 
f) Bankanın sermaye miktarı ile ne kadarının 

ödenmiş ve ne kadarının henüz ödenmemiş bulundu
ğunu, 

g) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarları
nı, 

h) Merkezinin bulunduğu ülkede ve varsa diğer 
ülkelerdeki şubelerinin bulunduğu yerleri, 

Gösterirler ve Türkiye'deki şubelerin açılmasına 
ilişkin belgelerin ve son bilançolarının noterce onaylı 
örneklerini bu beyannameye eklerler. 

4. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 
bulunan yabancı bankalar ikinci şubelerini açtıkları 
tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Bakanlığa ayrıca 
bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerinden bi
rini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu yönetim 
merkezi olarak göstermek zorundadırlar. 

y Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ilan edildikten; yabancı ülkelerde (kurulan bankala
rın Türkiye'deki şubeleri ise ticaret siciline tescil ve 
ilan edildikten ve Türkiye'ye ayrılan özkaynakları 
döviz olarak getirilip Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına satılarak karşılığı ilgili hesaplara geçiril
dikten sonra Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına birer beyanname verirler., 

2. Türk kanunlarına göre kurulan bankaların 
beyannamelerinde; 

a) Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
b) Bankanın merkezi ve şubelerinin bulunduğu 

yerlerin adresleri, 
c) Sermaye miktarı 'ile bunun ne kadarının öden

miş me kadarının henüz ödenmemiş olduğu, 
d) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktar

ları, 
e) Bankanın yapacağı işlem türleri, 
Gösterilir ve bu beyannameye bankanın kurulu

şuna ait belgelerin noterce onaylı örnekleri ile ku
ruluş bilançosu bağlanır. 

3. Yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye' 
de şdbe açarak faaliyete geçecek olan bankalar da 
beyannamelerinde; 

a) Bankanın unvanı ile hangi ülke kanunlarına 
göre kurulmuş olduğu ve merkezlinin bulunduğu yeri, 

b) Türkiye'deki şubelerinin bulundukları yerler
le bunların açılma tarihlerini, 

c) Türkiye'deki şubelerine ayırdıkları ve öde
dikleri sermaye miktarını, 

d) Uğraştıkları işlem türlerini, 
e) Bankanın hangi tarihte kurulduğunu, 
f) Bankanın sermaye miktarı ile ne kadarının 

ödenmiş ve ne kadarının henüz ödenmemiş bulundu
ğunu, 

g) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarla
rını, 

b) Merkezinin bulunduğu ülkede ve varsa diğer 
ülkelerdeki şubelerinin bulunduğu yerleri, 

Gösterirler ve Türkiye'deki şubelerin açılmasına 
ilişkin belgelerin ve son bilançolarının noterce onay
lı örneklerini bu beyannameye eklerler. 

4. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette 
bulunan yabancı bankalar ikinci şubelerini açtıkları 
tarihten itibaren en geç 1 ay içinde müsteşarlığa ay
rıca bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerin
den birini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu 
yönetim menkezi olarak göstermek zorundadırlar. 
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Bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne izin 

MADDE l'l. — 1. 10 uncu maddede yazılı beyannamenin alınması üzerine Maliye Bakanlığı, ilgilile
rin 'bu Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı şartları yerine getirip getirmediklerini, bankacılık işlemlerine 
veya mevduat kabulüne 'başlamak üzere Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekli kıldığı nitelikleri taşıyıp 
taşımadıklarını 'inceledikten ve Ticaret Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra durumları uygun bulunanlara 
beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde bankacılık işlemlerine veya mevduat kabulüne 
başlamak üzere izin verir. 

2. Yapılan inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve ek
sikleri tamamlamaları üçin uygun bir süre verilir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında 1 inci fık
ra hükümlerine göre yeniden yapılan inceleme sonunda durumları uygun bulunmayanlara sonuç tebliğ olu
nur ve haklarında 9 uncu maddeye göre işlem yapılır. 

Bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabulü izinlerinin kaldırılması 

MADDE 12. — 11 inci maddede yazılı izinleri almış olan bir bankanın bankacılık işlemleri yapmasında 
veya mevduat kabul etmesinde daha sonra sakınca görülmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu bankanın bankacılık iş
lemleri yapma veya mevduat kabul etme iznini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen ve tüm 
teşkilatını veya gerekli görülecek şubeleri kapsayacak şekilde kaldırabilir,: 

Mevduat kabulüne yetkili olmayanlar 

MADDE 13. — 1. 'Bu Kanun Hükmünde Kararnameye veya özel kanunlarına göre yetkili olanlar dı
şında hiçbir gerçek veya tüzelkişi, aslen veya fer'an meslek edinerek mevduat kabul edemeyeceği ve ban
kacılık işlemleri yapamayacağı gibi ıtücaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlarında banka 
kelimesini ya da mevduat kabul ettikleri veya bankacılık işlemleriyle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiç-
bk kelime veya talbiri kullanamazlar. 
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Bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne izin 

MADDE 11. — 1. 10 uncu maddede yazılı be
yannamenin alınması üzerine Bakanlık, ilgililerin bu 
Kanunda yazılı şartları yerine getirip getirmediklerini, 
»bankacılık işlemlerine veya mevduat kabulüne başla
mak üzere Kanunun gerekli kıldığı nitelikleri taşıyıp 
taşımadıklarını inceledikten ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının görüşünü aldıktan sonra durumları uygun 
bulunanlara beyannamenin verildiği (tarihten itibaren 
en geç iki ay içinde 'bankacılık İşlemlerine veya mev
duat kabulüne başlamak üzere izin verir. 

2'. Yapılan inceleme sonucunda durumları uygun 
bulunmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve ek
sikleri tamamlamaları için uygun bir süre verilir. Bu 
süre içinde yeniden başvuranlar 'hakkında 1 inci fıkra 
hükümlerine göre yeniden yapılan inceleme sonunda 
durumları uygun bulunmayanlara sonuç tebliğ olu
nur ve halklarında 9 uncu maddeye göre işlem yapılır. 

Bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabulü 
izinlerinin kaldırılması , 

MADDE 12. — 1. 11 inci maddede yazılı izin
leri almış olan bir* harikanın bankacılık işlemleri yap
masında veya mevduat kabul etmesinde daha sonra 
sakınca görülmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu bankanın bankacılık 
işlemleri yapma veya mevduat kabul etme iznini geçici 
veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen ve tüm 
teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini kapsaya
cak şekilde kaldırabilir,. 

2. Bu sakıncanın ortadan kalkması halinde mev
duat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 
Bakanlar Kurulunca aynı usulde verilebilir. 

Mevduat kabulüne yetkili olmayanlar 

MADDE 13. — 1. Bu Kanun veya özel ka
nunlarına göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek 
veya tüzelkişi, aslen veya fer'an meslek edinerek 
mevduat 'kabul edemeyeceği ve bankacılık işlemleri 
yapamayacağı gibi ticaret unvanları ve her türlü bel
geleri ile ilan ve reklamlarında banka kelimesini 
ya da mevduat kabul ettikleri veya bankacılık işlem-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne izin 

MADDE 11. — 1. 10 uncu maddede yazılı be
yannamenin alınması üzerine müsteşarlık, ilgililerin 
bu Kanunda yazılı şartları yerine getirip getirmedik
lerini, bankacılık işlemlerine veya mevduat kabulü
ne başlamak üzere kanunun gerekli kıldığı nitelikleri 
taşıyıp taşımadıklarını inceledikten ve Sanayi ve Ti
caret 'Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra durum
ları uygun bulunanlara beyannamenin verildiği tarih
ten itibaren en geç iki ay içinde bankacılık işlemle
rine veya mevduat kabulüne başlamak üzere izin 
verir. 

2. Yapılan inceleme sonucunda durumları uygun 
bulunmayanlara gerekli düzeltmeleri yapmalara ve 
eksikleri tamamlamaları için uygun bir süre verilir. 
Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında 1 inci 
fıkra hükümlerine göre yeniden yapılan inceleme so
nunda durumları uygun bulunmayanlara sonuç teb
liğ olunur ve haklarında 9 uncu maddeye göre işlem 
yapılır. 

Bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabulü 
izinlerinin kaldırılması 

MADDE 12. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştira 

Mevduat kabulüne yetkili olmayanlar 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir., 

Türkiye İBüyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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2. Bu maddenin uygulamasında yazılı veya sözlü olarak veya herhangi bir şekilde, halika duyurulmak 
suretiyle, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığında, istendiğinde veya belli bir vadede 
aynî veya mislî olarak iade edilmek üzere para alınması mevduat kabulü sayılır. 

Kabul edilen para karşılığında mevduat hesap cüzdanı yerine adi veya ticarî senetler veya makbuz ve
rilmesi durumu değiştirmez. Ayrıca, faiz veya her ne ad altonda olursa olsun, bir ivaz taahhüt edilip edil
mediğine bakılmaksızın, menkul kıymetlerin ibrazında veya belli bir vadede geri alınacağı taahhüdünü içeren 
belgeler eşliğinde satılması da mevduat kabulü hükmündedir. 

3. Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, yalnız kendi çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sos
yal yardım, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlanyla kurulan sandıkların münhasıran, kendi- üyelerinden ve bu 
amaçlar için topladıkları paralar mevduat sayılmaz. Bu sandıklar statülerine uygun faaliyette bulunmakla bir
likte, nakit mevcutlarım millî bankalara yatırmak zorundadırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şubeler 

İzin 

MADDE 14. — 1. Bankalar, merkez şubeleri hariç olmak üzere, açacakları veya nakledecekleri her 
şube için Maliye Bakanlığından izin almak zorundadırlar. 

2. Şube açma izinleri Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra verilebilir. 
3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç olmak üzere, özel kanunla kurulan bankalar da bu mad

de hükümlerine tabidir. 

Şube açma izninin usul ve şartları 

MADDE 15. — 1. Bankalarca şube açmak için yapılacak başvurular yılda bir defa olmak üzere ve 
Maliye Bakanlığınca belirlenecek zamanlarda yapılır^ Başvurulara, şube açılacak yerim iktisadî ve ticarî du-

Türfciye Büyük Millet Meclisi ı(S. Sayısı: 276) 
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leriyle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime 
veya tabiri kullanamazlar, 

2. Bu maddenin uygulamasında yazılı veya söz
lü olarak veya herhangi bir şekilde, halka duyurul-
ımak suretiyle, faiz veya her ne ad altında olursa 
olsun bir ivaz karşılığında, istendiğinde veya belli bir 
vadede aynî veya mislî olarak iade edilmek üzere 
para alınması mevduat kabulü sayılır. 

Kabul edilen para karşılığında mevduat hesap cüz
danı yerine adî veya ticarî senetler veya makbuz ve
rilmesi durumu değiştirmez. Ayrıca, faiz veya her ne 
ad altında olursa olsun, bir ivaz taahhüt edilip edil
mediğine bakılmaksızın, menkul kıymetlerin ibrazın
da veya belli bir vadede geri alınacağı taahhüdünü 
içeren belgeler eşliğinde satılması da mevduat kabulü 
hükmündedir. 

3. Resmî ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, 
yalnız kendi çalışanlarına ailt olmak üzere sağlık ve 
sosyal yardım, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçla
rıyla kurulan sandıkların münhasıran kendi üyele
rinden ve bu amaçlar için topladıkları paralar mev
duat sayılmaz. Bu sandıklar statülerine uygun faa
liyette bulunmakla birlikte, nakit mevcutlarını millî 
bankalara yatırmak zorundadırlar. 

4. Kalkınma ve Yatırım Bankalarının genel esas
lar dairesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet 
ve Ikıymetli evrak ihracı suretiyle sermaye piyasasın
dan kaynak sağlamaları mevduat sayılmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şubeler 

İzin 

MADDE 14. — 1. Bankalar, merkez şubeleri 
hariç olmak üzere, açacakları veya na'kledecekleri her 
şube için Bakanlıktan izin almak zorundadırlar. 

2.; Şube açma izinleri Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının uygun görüşü alındıktan sonra verilebilir. 

3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç 
olmak üzere, özel kanunla kurulan bankalar da bu 
madde hükümlerine tabidir. 

Şube açma izninin usûl ve şartları 

»MADDE 15. — 1. Bankalarca şube açmak için ya
pılacak 'başvurular yılda bir defa olmak üzere ve Ba-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Han ve Bütçe Komisyonu Metnli) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şubeler 

İzin 

ıMADDE 14. — 1, Bankalar merkez şubeleri 
hariç olmak üzere, açacakları veya na'kledecekleri 
her şube için müsteşarlıüötatt izin almak zorundadır
lar. 

2. Şube açma izinleri Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının uygun görüşü alındıktan sonra verilebilir. 

3. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hariç 
olmak üzere, özel kanunla kurulan bankalar da bu 
madde hükümlerine tabidir. 

Şube açma izninin usulAre şartları 

MADDE 15. — 1. Bankalarca şube açmak için 
yapılacak başvurular yılda bir defa olmak üzere 
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rumu ile bankanın o yerde şube açmasını gerektiren nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir rapor ile 
Maliye ve Ticaret 'bakanlıklarınca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler eklenir. 

2. Şube açma izninin verilmesinde ayrıca ilgili bankanın malî bünyesi, kanunî yükümlülüklerini yerine 
getirme bakımından genel tutumu, rnevduatındaki gelişme gibi hususlar göz önünde tutulur. 

3. izin tarihinden itibaren .1 yıl içinde açılmayan şubeler için verilmiş olan izinler geçersizdir. 

Şubeler için gerekli özkaynak 

MADDE 16. — 1. Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalarla yabancı ülkelerde kurulmuş olup da 
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya bulunacak bankalar 5 ve 6 ncı maddelere göre sahip 
olmaları gereken özkaynaıklarına ek olarak ayrıca; 

a) Nüfusu 1 milyondan fazla olan şehirlerde açılmış ve açılacak her şube için 100 milyon lira, 
b) Nüfusu 500 binden fazla 1 milyondan az olan şehirlerde açılmış ve açılacak her şube için 50 milyon 

lira, 
c) Nüfusu 500 'binden az şehir ve kasabalarda açılmış ve açılacak her şube için 25 milyon lira, 
özkaynak bulundurmak zorundadırlar. 
2. Bankalar, genel nüfus sayımlarından sonra geçici sonuçların Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlan

masını izleyen 1 yıl içinde şubeleri için bulundurmaları gereken özkaynakların sayım sonuçlarının gerektirdi
ği miktara çıkartmakla yükümlüdürler. 

3. Bankaların şubelerinden biri nam ve hesabına işlem yapmak üzere fuar, konferans ve benzeri yer
lerde açtıkları geçici irtibat büroları ve şanj büroları ile T.C Merkez Bankasının dahili 'muhabirleri tara
fından Devlet daire ve kuruluşları ve askerî kıta ve karargâhlarda açılan sürekli irtibat büroları 1 inci fık
ra hükümlerine ta'bi değildir. 

Şubelerin birleştirilmesi 

MADDE 17. — 1. 'Maliye Bakanlığı, bankalardan, malî 'bünyelerini veya kanunî yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesindeki tutumlarını gözönünde bulundurarak, gerektiğinde belirteceği şubelerin birleştirilme
sini isteyebilir. Bankalar bu şubelerini Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde birleştirmek ve durumu bu 
sürenin bitimini izleyen ibir hafta içinde anılan bakanlığa bildirmek zorundadırlar. 

Türkiye Büyük -Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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kanlıkça beikienecek zamanlarda yapılır. Başvurula
ra, sulbe açılacak yerin iktisadî ve ticarî durumu ile 
(bankanın o yerde şube açmasını gerektiren neden
leri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir rapor ile Ba
kanlık ve Sanayi ve Ticaret bakanlıklarınca gerekli 
görülecek diğer bilgi ve belgeler eklenir. 

2H Şube açma izninin verilmesinde ayrıca ilgili 
bankanın malî bünyesi, kanunî yükümlülüklerini ye
rine getirme bakımından genel tultumu, mevduatındıa-
ki gelişme gibi hususlar göz önünde tutulur. 

3. tzin tarihinden 'itibaren 1 yıl içinde açılma
yan şubeler için verilmiş olan izinler geçersizdir. 

Şubeler için gerekli özkaynafc 

MADDE 16. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edikniştiir. 

Şubelerin birleştirilmesi 

MADDE 17. — 1.; Bakanlık, bankalardan, malî 
bünyelerini veya kanunî yükümlülüklerinin yerine ge
tirilmesindeki tutumlarını göz önünde bulundurarak, 
gerektiğinde belirteceği şubelerin birleştirilmesini iste-

(Plan ve 'Bütçe Komisyonu Metni) 

ve müsteşarlıkça belirlenecek zamanlarda yapılır. 
Başvurulara, şube açılacak yerin iktisadî ve ticarî 
durumu ile bankanın o y*erde sulbe açmasını gerek
tiren nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir ra-

4por ile müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
gerekti görülecek diğer bilgi ve belgeler eklenir. 

2. Sulbe açma izninin verilmesinde ayrıca ilgili 
bankanın malî bünyesi, kanunî yükümlülüklerini ye
rine getirme bakımından genel tutumu, mevduatında-
ki gelişme gibi hususlar göz önünde tutulur. 

3. İzin tarihinden îtibaren 1 yıl içinde açılmayan 
şubeler için verilmiş olan izinler geçersizdir. 

Şubeler için gerekli özkaynak 

IMADDE V6i — T. Türkiye'de kurulmuş ve ku
rulacak bankalarla yabancı ülkelerde kurulmuş olup 
da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulu
nan veya bulunacak bankalar 5 ve 6 ncı maddelere 
göre sahip olmaları gereken özkaynaklarıoa ek ola
rak en az; 

a) Nüfusu 1 milyondan fazla olan şehirlerde 
açılmış ve açılacak her şube için 100 milyon lira, 

Ib) Nüfusu 500 binden fazla 1 milyondan az olan 
şehirlerde açılmış ve açılacak her şube için 50 milyon 
lira, 

c) Nüfusu 500 binden az şehir ye kasabalarda 
açılmış ve açılacak her şube için 25 milyon lira, 

özkaynak bulundurmak zorundadırlar. 
2. Bankalar, genel nüfus sayımlarından sonra 

geçici sonuçların Devlet İstatistik Enstitüsünce ya
yınlanmasını izleyen 1 yıl içinde şubeleri için bulun
durmaları gereken özkaynaklarıını sayım sonuçlarının 
gerektirdiği miktara çıkartmakla yükümlüdürler. 

3. 'Bankaların şubelerinden biri nam ve hesabına 
işlem yapmak üzere fuar, konferans ve 'benzeri yer
lerde açtıkları geçici irtibat büroları ve şanj bürola
rı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dahilî 
muhabirleri tarafından Devlet daire ve kuruluşları 
ve askerî kıta ve karargâ'hlarda açılan sürekli irtibat 
büroları 1 inci fıkra hükümlerine tabi değildir^ 

Şubelerin birleştirilmesi 

MADDE 17. — 1. Müsteşarlık bankalardan, 
malî bünyelerini veya kanunî yükümlülüklerinin yeri
ne getirilmesindeki tutumlarını göz önünde bulundu
rarak, gerektiğinde belirteceği şubelerin birleştifilme-

Türkdye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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2. Şubelerinden 'bir veya bir kaçının faaliyetlerini tatil ve tasfiye etmek İsteyen 'bankalarında durumu, 
bu konudaki kararın alındığı tarihten itibaren 15 'gün içinde Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına bildirmeleri 
şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Organlar 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurul 

Genel kurulda oy hakkı ve kullanılması 

MADDE 18. — 1. Genel Kurulda ortakların, sahip oldukları pay sayısı kadar oy hakları vardır. 
2. Bankaların genel kurullarında, sermayenin % 1 ve daha fazlasına sahip olan ortaklar ile yönetim 

kurulu 'başkan ve üyeleri, denetçiler ve birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar vekil olarak oy kulla
namazlar. 

3. İkinci fıkra dışında kalan kimselerin vekil olarak kullanabilecekleri azamî oy sayısı, toplam oy sa
yısının j % l'ini aşamaz. 

Temsilci 

MADDE 19. — Banka genel kurullarında, Maliye Bakanlığı bir temsilci bulundurur. Temsilci, genel ku
rul tutanağını imzalar. 

Sermaye artırımında özel karar nisabı ve ana sözleşme değişikliği 

MADDE 20. — 1. 63 üncü madde uyarınca, banka sermayesinin arttırılmasında Maliye Bakanlığınca 
zorunluluk olduğu bildirilen hallerde, genel kurulların sermaye arttırımı konusundaki kararları sermayeyi 
temsil eden 'toplam oyların ,% Sl'i ile alınabilir. 

2. Ticaret Bakanlığı tarafından bankaların ana sözleşme değişikliklerine izin verilebilrnesi Maliye Ba
kanlığının uygun görüşünün alınmasına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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yebilir. Bankalar bu şubelerini Bakanlıkça verilecek 
süre içinde birleştirmek ve durumu ıbu sürenin biti
mini izleyen bir hafta içinde anılan Bakanlığa bil
dirmek zorundadırlar, 

2. Şubelerinden "bir veya bir kaçının faaliyetle
rini taltil ve tasfiye etmek isteyen bankaların da du
rumu, bu konudaki kararın alındığı tarihten itiba
ren 15 gün içinde Bakanlık ve Sanayii ve Ticaret ba
kanlıklarına bildirmeleri şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜtM 
Teşkilat ve Organlar 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurul 

Genel Kurulda oy hakkı ve kullanılması 

MADDE 18. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Temsilci 

MADDE 19. — Banka genel kurullarında, Bakan
lık bir temsilci bulundurur. Temsilci, genel kurul tu
tanağını imzalar. 

Sermaye artırımında özel karar nisabı ve anasöz
leşme değişikliği 

•MADDE '20. — 1. 63 üncü madde uyarınca, ban
ka sermayesinin artırılmasında Bakanlıkça zorunlu
luk olduğu bildirilen hallerde, genel kurulların serma
ye artırımı konusundaki kararları sermayeyi temsil 
eden toplam oyların i% 51'i ile alınabilir. 

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından banka
ların anasözleşme değişikliklerine izin verilebilmesi 
Bakanlığın uygun görüşünün alınmasına bağlıdır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

sini isteyebilir. Bankalar bu şubelerini müsteşarlıkça 
verilecek süre içinde birleştirmek ve durumu bu sü
remin bitimini izleyen bir hafta içinde müsteşarlığa 
bildirmek zorundadırlar. 

2. Şubelerinden bir veya birkaçının faaliyetlerini 
tatil ve tasfiye etmek İsteyen bankaların da durumu 
bu konudaki kararın alındığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
bildirmeleri şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Organlar 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurul 

Genel Kurulda oy hakkı ve kullanılması 

MADDE 1(8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin Î8 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Temsilci 

MADDE 19. — Banka genel kurullarında müs
teşarlık bir temsilci bulundurur. Temsilci, genel ku
rul tutanağını imzalar. 

Sermaye artırımında özel karar nisabı ve anasöz-1 

lesme değişikliği 

MADDE 20. — 1. 64 üncü madde uyarınca, ban
ka sermayecinin artırılmasında müsteşarlıkça zorun
luluk olduğu bildirilen hallerde, genel kurulların ser
maye artırımı konusundaki kararları sermayeyi tem
sil eden toplam oyların % 51'i ile alınabilir. 

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ban
kaların anasözleşme değişikliklerine izin verilebil
mesi müsteşarlığın uygun görüşünün alınmasına bağ
l ı k 
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İKtNCt KISIM 
Yönetim Organları 

Yönetim kurulu 

MADDE 21. — 1. Bankaların yönetim kurulları 5 kişiden az olamaz. Banka genel müdürü, bulunma
dığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı harikaların Türkiye'deki yönetim mer
kezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, bankanın merkez müdürünün de dahil oldu
ğu üç kişilik bir müdürler kurulu kurulur. 

Yönetim kumlu üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü 

MADDE 22. — 1. Banka yönetim kurulu başkan ve üyelerinden her birinin banka sermayesinin en az 
% 1 'ini temsil eden hisse senedine sahip olmaları ve yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra bu hisse se
netlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına makbuz karşılığında yatırmaları zorunludur. Ancak, banka sermayesinin !% l'i 10 milyon lirayı aşıyor
sa fazlası aranmaz. 

2. Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların müdürler kurulu başkan ve üyeleri Türkiye'ye 
ayrılan ve fiilen ödenen sermaye miktarı üzerinden hesaplanan meblağı nakten veya Devlet tahvili' olarak 
yatırmak zorundadırlar. 

3. DeVlet daire ve kuruluşları ile bankalar ve diğer kurum ve ortaklıkları temsilen seçilen banka yö
netim kurulu üyelerinin hisse senedi ıtevdi yükümlülüğü temsil ettikleri daire, kuruluş, banka, kurum veya 
ortaklıklar tarafından yerine getirilir. 

4. Yukarıdaki hükümler gereğince tevdi olunan hisse senetleri veya teminat akçeleri bir borca karşılık 
gösterilemez, terhin ve adına tevdi olundukları kişilerin banka yönetim kurulu üyeliği görevinden doğan 
malî sorumlulukları dışında haczedilemez. 

Kredi komitesi 
MADDE 23. — 1. Bankalarda bu Kanun Hükmünde (Kararnamede yazılı görevleri yapmak üzere, 

yönetim kurulu tarafından, üyeler arasından seçilecek iki üye ile banka genel müdür veya vekilinden olu
şan bir kredi komitesi kurulur. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankalarda müdürler kurulu aynı za
manda kredi komitesi görevini görür. 

3. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek 
üye seçilir. 

4. Kredi komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar yöne
tim 'kurulunun onayından sonra uygulanır. 

5. Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerin
den herbiri, kredi komitesinden, komitenin faaliyetleri hakkında her 'türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göre
ceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKtNCt KISIM 
Yönetim Organları 

Yönetim Kurulu 

iMADDE 21. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 21 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmişjtir.. 

Yönetim Kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yü
kümlülüğü 

İMADDE 22. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 22 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul 
edilmiştir. 

Kredi Komitesi 

MADDE 23, — 1. IBankalarda bu Kanunda ya
zılı görevleri yapmak üzere, yönetim kurulu tarafın
dan, üyeler arasından seçilecek iki üye ile banka ge
nel müdür veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi 
kurulur. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gös
teren yabancı bankalarda müdürler kurulu aynı za
manda kredi komitesi görevini görür. 

3. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kre
di komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki ye
dek üye seçilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

İKİNCİ KISIM 
Yönetim Organları 

Yönetim, kurulu 

ıMADDE 21. — 1. IBankalarjn yönetim kurula
rı 5 kişiden az olamaz. Banka genel müdürü, 'bulun
madığı hallerde vekili yönettim kuruHunun taibiî üye
sidir. Bu Kanunun 24 üncü maddesinde genel mü
dür için öngörülen şartlar, süre hariç yönetim kurulu 
üyelerinin yarıdan 'bir fazlası için de aranır. 

2. Türkiyetoe ışübe açmak suretiyle faaliyette 
bulunan yabancı 'bankaların Türkiye'deki yönetim 
merkezlerinde^ yönetim kurulu yetki ve sorumMuk-
larıru taşıyan, bankamın merkez müdürünün de da
h i olduğu üç kişilik 'bir müdürler kurulu kurulur. 

Yönetim kurulu üyelerinin hbse senedi tevdi yü
kümlülüğü 

MADDE 22. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 22 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kredi komitesi 

MADDE 23. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 23 üncü maddesi aynen kabul 

tir. 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

Genel müdür ve yardımcıları 

MADDE 24! — Banka genel müdür ve yardımcılarının, bükük, iktisat, maliye, bankacılık veya mühen
dislik işletmecilik dallarında yükseköğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik dallarında, ge
nel müdürlüğe atanacakların en az 10 yıl, gçnel müdür yardımcılıklarına atanacakların ise en az 7 yıl tecrü
be sahibi olmaları şarttır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
tç Denetim 

Denetçiler 

MADDE 25. — 1. Bankaların denetçileri ikiden az olamaz. 
2. Denetçilerin yükseköğrenim görmüş ve bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kimselerden 

seçilmeleri şarttır. 

Denetçilerin görevleri 

MADDE 26. — Denetçiler Türk Ticaret Kanunu bükümlerine göre banka genel kuruluna hitaben dü
zenleyecekleri yıllık raporlardan başka yılbaşından itibaren her 3 ayda bir bankanın bu Kanun Hükmünde 
Kararname ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri rapor
ları ait olduğu dönemi izleyen 1 ay içinde banka yönetim kuruluna ve Maliye Bakanlığına göndermekle yü
kümlüdürler. 

Banka müfettişleri 

MADDE 27. — Bankaların, işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek 
üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Ka'bul 
Ettiği Metin) 

4. Kredi komitesinin oybirliği ile verdiği karar
lar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar 
yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır. 

5. Yönetim kurulu, 'kredi komitesinin faaliyet
lerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu 
üyelerinden herbiri, kredi komitesinden, komitenin 
faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve 
gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkili
dir. 

Genel Müdür ve yardımcıları 

MADDE 24. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 24 üncü "maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
tç Denetim 

Denetçiler 

MADDE 25. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 25 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Denetçilerin görevleri 

MADDE 26. — Denetçiler Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre banka genel kuruluna hitaben dü
zenleyecekleri yıllık raporlardan başka yılbaşından iti
baren her 3 ayda bir bankanın bu Kanun ve diğer 
mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor dü
zenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu döne
mi izleyen 1 ay içinde banka yönetim kuruluna ve Ba
kanlığa göndermekle yükümlüdürler. 

Banka müfettişleri 

MADDE 27. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 27 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Metni) 

Genel müdür ve yardımcıları 

IMADDE 24. — Banka genel müdür ve yardım
cılarının, hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacı
lık veya mühendislik - istetmedik dallarında yüksek
öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletme
cilik dallarında, gene! müdürlüğe atanacakların en az 
10 yıl genel müdür yardımcılıklarına atanacakların ise 
en az 7 yıl tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
tç Denetim 

Denetçiler 

İMADDE 25. — 1. Bankaların Denetçileri iki
den az olamaz. 

2. Denetçilerin yükseköğrenim görmüş banka-
cjlhk veya muhasebe konusunda bilgi ve tecrübe sa
hihi kimselerden seçilmeleri şarttıtır. 

Denetçilerin görevleri 

MADDE 26. — Denetçiler Türk Ticaret Kanu
nu hükümlerine göre banka genel kuruluna hitaben 
düzenleyecekleri yılık raporlardan başka yılbaşından 
itibaren her üç ayda bir bankanın bu Kanun ve diğer 
mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor dü
zenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dö
nemi izleyen bir ay içinde banka yönetim kuruluna 
ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler. 

Banka müfettişleri 

MADDE 27. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 27 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı: 276) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler 

Yemin 

MADDE 28. — 1. Banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yabancı bankaların müdürler kurulu baş
kan ve üyeleri seçilmeleri veya atamalarından sonra 22 nci maddede yazılı yükümlülüğü yerine getirdikle
rini gösteren belgelerle birlikte mahallî ticaret mahkemesine başvurarak, belirtilecek günde sözü geçen mah
keme huzurunda görevlerini tam bir dikkat ve dürüstlük içinde yapacaklarına, kanun hükümlerine aykırı ha
reket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin etmekle yükümlüdürlerler. Bankaların denetçileri ile 
genel müdür ve yardımcıları da yemin etmek zorundadırlar. 

2. Yemin için yapılan başvurular mahkemelerce acele işlerden sayılır. Yemin tutanaklarının mahkeme
ce onaylı bir örneği bankaca yemin tarihini izleyen bir hafta içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. / 

3. Yemin yükümlülüğüne tabi kimseler yemin etmeden göreve başlayamazlar. Bu kimseltrin yeminli bu
lundukları sürelerin sonunda aynı görevlere tekrar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etme
leri gerekmez. . • 

Mat beyanı 

MADDE 29. — 28 inci maddeye göre yemin yükümlülüğüne tabi olan kimseler ile bankaların Maliye Ba
kanlığınca belirlenen birinci derecede imza yetkisini haiz diğer görevlerinde bulunanlar göreve başladıkları 
ve görevden ayrıldıkları tarihler itibariyle eş ve velayet altındaki çocuklarını da kapsayacak şekilde Maliye 
Bakanlığına, bu Bakanlıkça tespit olunacak örneğe uygun olarak mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Bu 
zorunluluk görev süreleri boyunca 5 yılda bir olmak üzere devam eder. 

Karar defterleri 

MADDE 30. — 1. Bankaların yönetim kurulu ve kredi komiteleri ile yabancı bankaların müdürler ku
rullarının kararları, aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve nu
mara sırasıyla Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa 
numaralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe 
kaydedilir ve her kararın altı üyeler tarafından imza olunur. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul (Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortak Hükümler Ortak Hükümler 

Yemin Yemin 

MADDE 28. — 1. Banka yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri ile yabancı bankaların müdürler kuru
lu başkan ve üyeleri seçilmeleri veya atamalarından 
sonra 22 nci maddede yazılı yükümlülüğü yerine ge
tirdiklerini gösteren belgelerle birlikte mahallî tica
ret mahkemesine başvurarak, belirtilecek günde sö
zü geçen mahkeme huzurunda görevlerini tam, bir 
dikkat ve dürüstlük içinde yapacaklarına, kanun 
hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettir
meyeceklerine dair yemin etmekle yükümlüdürler. 
Bankaların denetçileri ile genel müdür ve yardımcı
ları da yemin etmek zorundadırlar. 

2. Yemin için yapılan başvurular mahkemelerce 
acele işlerden sayılır. Yemıin tutanaklarının mahke
mece onaylı bir örneği bankaca yemin tarihini iz
leyen bir hafta içinde Bakanlığa gönderilir. 

3. Yemin yükümlülüğüne tabi 'kimseler yemin et
meden göreve başlayamazlar. Bu kimselerin, yemin
li bulundukları sürelerin sonunda aynı görevlere tek
rar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden ye
min etmeleri gerekmez. 

Mal beyanı 
MADDE 29. — 28 inci maddeye göre yemin yü

kümlülüğüne tabi olan kimseler ile bankaların Ba
kanlıkça belirlenen birinci derecede imza yetkisini 
haiz diğer görevlerinde bulunanlar göreve başladık
ları ve görevden ayrıldıkları tarihler itibariyle eş ve 
velayet altındaki çocuklarını da kapsayacak, şekilde 
Bakanlığa, bu Bakanlıkça tespit olunacak örneğe 
uygun olarak mal beyanında bulunmak zorundadırlar. 
Bu zorunluluk görev süreleri boyunca 5 yılda 'bîr ol
mak üzere devam eder. 

Karar defterleri 

MADDE 30. — 1. Bankaların yönetim kurulu 
ve kredi komiteleri ile yabancı bankaların müdürler 
kurullarının kararları, aralarında açıklık bırakılma
mak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, ta
rih ve numara sırasıyla Türk Ticaret Kanununun 
defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış mü-

MADDE 28. — 1. ıBanka yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri dle yabancı bankaların müdürler ku
rulu başkan ve üyeleri seçiknderd veya atamaların
dan sonra 22 nci maddede yazılı yükümlülüğü yeri
ne getirdiklerini gösteren belgelerle birlikte ma'haıllî 
/ticaret mahkemesine başvurarak, belirtilecek günde 
sözü geçen mahkeme huzurunda görevlerimi itam bor 
dikkat ve dürüstlük içinde yapacaklarına, kamun hü
kümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirtme-
yecekflerine dair yemıin etmekle yükümlüdürler. 

(Bankaların denetçileri §e genel müdür ve yardım
cıları da yemin etmek zorundadırlar. 

2. Yemin için yapılan başvurular mahkemeler
ce acele işlerden sayılır. Yemin (tutanaklarının mah
kemece onaylı bir örneği bankaca yemin tanühini iz
leyen bir hafta içinde müsteşarlığa gönderilir. 

3. Yemin yükümlülüğüne tabi kimseler yemin 
etmeden göreve başlayamazlar. Bu kimselerin, yemin
li bulundukları sürelerin sonunda aynı görevlere tek
rar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden ye
min etmeleri gerekmez. 

Mal beyanı 

MADDE 29. — 28 inci maddeye göre yemin yü
kümlülüğüne tabi olan kimseler ile bankaların Müs
teşarlıkça belirtilen birinci derecede imza yetkisini 
haiz diğer-görevlerinde bulunanlar göreve başladık
ları ve görevden ayrıldıkları tarihler itibariyle eş ve 
velayet altındaki çocuklarını da kapsayacak şekilde 
Müsteşarlığa, bu Müsteşarlıkça tespit olunacak örne
ğe uygun olarak mal beyanında bulunmak zorunda
dırlar. Bu zorunluluk görev süreleri boyunca 5 yılda 
bir olmak üzere devam eder. 

Karar defterleri 

MADDE 30. — 1. Bankaların yönetim kurulu 
ve kredi komiteleri ile yabancı bankalarm müdürler 
kurullarının kararları, aralarında açıklık bırakılma
mak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, ta
rih ve numara sırasıyla Türk Ticaret Kanununun'def-J 

terlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müte-
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

2. iş hacimleri büyük olan bankalarda Maliye Bakanlığının izni ile ve yıl sonlarında ciltlettirilmeleri kay
dıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli ve müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kullanılması 
caizdir. 

Bankalarda çalışması yasak olanlar 

MADDE 31. — 1. a) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı ha
pis veya bir defadan fazla ağır para cezası ile cezalandırılan, kimseler ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı mah
kûm olanlar ve müflisler, 

b) Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları acentaları ile hisse senetleri ve tahvillerin alım ve satımı ve 
piyasaya ihracı işleriyle uğraşan gerçek kişilerle bankalar dışında bu işlerle uğraşan tüzelkişilerin yönetimin
den sorumlu olan ortaklan veya yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürler, hiçbir bankada yönetim kuru
lu başkanı, üyesi, denetçi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci derece imza yetkisini haiz görevli 
olarak çalıştırılamazlar. 

2. Bankalar bu gibi kimselerin işlerine derhal son vermek zorundadırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yedek Akçeler ve Mevduata Ait Hükümler 

Muhtemel zararlar karşılığı 

MADDE 32. — 1. Bankalar, Türk Ticaret Kanununun ve anasözleşmelerinin ayrılmasını zorunlu kıldığı ye
dek akçelerden başka yıllık safi kârlarının ,% 5'ini ödenmiş sermayeleri tutarına ulaşıncaya kadar «Muhte
mel zararlar karşılığı» olarak ayırmak zorundadırlar. 

2. Bu karşılıklar ancak zararların mahsubunda Kullanılır, Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilin
ceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur, 
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(Sanayi ve Teknoloji ye Ticaret Komisyonunun Kabul 
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teselsil sayfa numaralı ayrı birer defter.; metnin 
doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeye
cek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın 
altı üyeler tarafından imza olunur. 

2. iş hacimleri 'büyük olan bankalarda Bakan
lığın izni ile ve yıl sonlarında ciltlettirilmeleri kay
dıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tas
dikli ve müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kul
lanılması caizdir. 

Bankalarda çalışması yasak olanlar 

MADDE 31.. — 1. a) Bu Kanun hükümlerine 
aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya bir defadan 
fazla ağır para cezası ile cezalandırılan kimseler ile 
yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olanlar ve 
müflisler, 

b) 'Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları acen-
taları ile hisse senetleri ve tahvillerin alım ve satanı 
ve piyasaya ihracı işleriyle uğraşan gerçek kişilerle 
bankalar dışında Ibu işlerle uğraşan tüzelkişilerin yö
netiminden sorumlu olan ortakları veya yönetim ku
rulu başkan ve üyeleri ile müdürler, hiçbir bankada 
yönetim kurulu başkanı, üyesi, denetçi, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı veya 'birinci derece imza yet
kisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. 

2. Bankalar bu gibi kimselerin işlerine derhal 
son vermek zorundadırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yedek Akçeler ve Mevduata Ait Hükümler 

Muhtemel zararlar karşılığı 

MADDE 32. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

CPlan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

selsil sayfa numaralı ayrı birer deftere metnin doğ
ruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeyecek 
şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı 
üyeler tarafından imza olunur. 

2. İş hacimleri büyük olan bankalarda Müste
şarlığın izni ile ve yıl sonlarında ciltlettirilmeleri kay
dıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tas
dikli ve müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kul
lanılması caizdir, 

Bankalarda çalışması yasak olanlar 

MADDE 31. — 1. a) Bu Kanun hükümlerine 
aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya bir defadan 
fazla ağır para cezası ile cezalandırılan kimseler ile 
yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olanlar ve 
müflisler, 

b) Bankalar dışında menkul kıymetler ve kam
biyo borsaları üyesi olan gerçek kişilerle, tüzelkişile
rin yönetiminden sorumlu bulunan ortaklan veya 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürler, hiç
bir bankada yönetim kurulu başkanı, üyesi, denetçi, 
genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci de
recede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırıla
mazlar. 

2. Bankalar bu gibi kimselerin işlerine derhal 
sori vermek zorundadırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yedek Akçeler ve Mevduata Ait Hükümler 

Muhtemel zararlar karşılığı 

MADDE 32. — 1. Bankalar, Türk Ticaret Ka
nununun ve anasözleşmelerinin ayrılmasını zorunlu 
kıldığı yedek akçelerden başka yıllık safi kârlarının 
% 5'ini ödenmiş sermayeleri tutarına ulaşıncaya ka
dar «Muhtemel zararlar karşılığı» olarak ayırmak 
zorundadırlar. 

2. Bu karşılıklar ancak zararların mahsubunda 
kullanılır. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık gi
derilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olu
nur. 

3. Bakanlar Kurulu 1 inci fıkra dışında, banka
larca verilen kredilerin durum ve özelliklerini göz-
önünde bulundurarak doğabilecek muhtemel zararlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı: 276) 
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Yedek akçelerin kullanılması 

MADDE 33. — 1. Bankalar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci ve Türk Ticaret Kanununun 
466 ve 467 nci maddelerine göre ayırdıkları kanunî yedek akçelerine tekabül eden bir meblağı yjllık bilanço
larının genel kurullarınca onaylanmasını izleyen 15 gün içinde kanunî karşılık olarak Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası nezdinde Hazine adına açılacak «Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabına» ya
tırmak zorundadırlar. 

2. Zararların kanunî yedek akçelerle karşılanmasının gerektiği hallerde, zararların kapatılması için kullanı
lan yedek akçelere tekabül eden karşılıklar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili bankaya iade olu
nur. 

3. Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili hesaplarının tabi olacağı şartlar ve uygulama esasları 
Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur. 

Mevduatın tasnifi 

MADDE 34. — 1. Bankalar tasarruf mevduatını diğer mevduat hesaplarından ayırmak ve mevduat he
saplarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zorun
dadırlar. Mevduat hesaplarının vadesi 6 aydan daha kısa tespit edilemez. 

2. Tasarruf mevduatı, gerçek kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve ticarî işlemlere konu olmayan 
mevduattır. Ancak vadesiz tasarruf mevduatı hesapları üzerine münhasıran çek keşide edilmesi ticarî işlem 
sayılmaz. 

Mevduatın çekilmesi 

MADDE 35, — 1. Medenî Kanununun rehinlere ve Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine iliş
kin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mev
duat sahiplerinin mevduatlarını diledikleri anda geri aîmak hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat 
sahibi ile banka arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

2. Ancak, vadeli ve ihbarlı mevduatın vade ve ihbar müddetinden önce çekilmesine bankaların muvafa
kati halinde uygulanacak azami faiz oranı mevduatın yapıldığı tarihle çekiliş tarihleri arasındaki müddete gö
re hesaplanır. Daha önce muçtie ödenmiş veya hesabına tahakkuk ettirilmiş fazla faizler mevduattan indirilir. 

Türkiye ıRüytük Milet Mecisd (S. Sayısı: 276) 
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Yedek akçelerin kullanılması 

MADDE 33. — 1. Bankalar, Bu Kanunun 32 
nci ve Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 nci mad
delerine göre ayırdıkları kanunî yedek akçelerine te
kabül eden bir meblağı yıllık bilançolarının genel 
kurullarınca onaylanmasını izleyen 15 gün içinde Ka
nunî karşılık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Hazine adına açılacak «Kanunî Ye
dek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabına» yatır
mak zorundadırlar. 

2. Zararların kanunî yedök akçelerle karşılan
masının gerektiği hallerde, zararların kapatılması için 
kullanılan yedek akçelere tekabül eden karşılıklar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili ban
kaya iade olunur. 

3. Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tah
vili hesaplarının tabi olacağı şartlar ve uygulama esas
ları Bakanlıkça tespit ve ilan olunur. 

Mevduatın tasnifi 

MADDE 34. — 1. Bankalar tasarruf mevduatını 
diğer mevduat hesaplarından ayırmak ve mevduat 
hesaplarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zo
rundadırlar. 

2. Tasarruf mevduatı, gerçek kişiler tarafından 
'bu nam altında açtırılan ve ticarî işlemlere konu 
olmayan mevduattır. Ancak vadesiz tasarruf mevdua
tı hesapları üzerine münhasıran çek keşide edilmesi 
ticarî işlem sayılmaz. 

Mevduatın çekilmesi 

MADDE 35. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 35 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

için karşılık ayrılmasına ve bunlara ilişkin usul ve 
esasları tespite yetkilidir. Bankaların Bakanlar Ku
rulu kararı uyarınca ayırmak zorunda kaldıkları kar
şılıkların teminatsız kalan kredilere tekabül eden kı
sımları ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahı
nın tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Yedek akçelerin kullanılması 

MADDE 33. — 1. Bankalar, bu Kanunun 32 
nci ve Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 nci mad
delerine göre ayırdıkları kanunî yedek akçelerine te
kabül eden bir meblağı yıllık bilançolarının genel ku
rullarınca onaylanmasını izleyen 15 gün içinde kanu
nî karşılık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdinde Hazine adına açılacak «Kanunî Yedek 
Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabına» yatırmak 
zorundadırlar. 

2, Zararların kanunî yedek akçelerle karşılan
masının gerektiği hallerde zararların kapatılması için 
kullanılan yedek akçelere tekabül eden karşılıklar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili banka
ya İade olunur. 

3, Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tah
vili hesaplarının tabi olacağı şartlar ve uygulama esas
ları Müsteşarlıkça tespit ve ilan olunur. 

Mevduatın tasnifi 

MADDE 34. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metnin'in 34 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiş/tir, 

Mevduatın çekilmesi 

MADDE 35. — 1. Medenî Kanunun rehinlere 
ve Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine iliş
kin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve 
'koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mev
duat sahiplerinin mevduatlarını diledikleri anda geri 
alma hakları hiçhir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat 

Türkiye Büyük Millet Meclisti (S. SayM: 276) 
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Mevduatta zamanaşımı 

MADDE 36. — 1. Bankalar mevduat sahiplerine, aksine yazılı talepleri olmadıkça her yıl ocak ayı için
de birer hesap özeti gönderirler. 

2. Her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan son talep, işlem veya mudiin herhangi bir şekilde yazılı ta
limatı tarihinden başlayarak 10 yıl geçtiği halde sahipleri tarafından aranmamış olanlar, bu sürenin bitimini 
izleyen takvim yılı başından itibaren 6 ay içinde bankalarca sahiplerinin isim, kimlik, adresleri ve haklarının 
faizleri ile ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir cetvel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına devredilir. 

3. ikinci fıkra gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilen mevduat, emanet ve alacak
lardan tutarı veya değeri 5 GOOI lirayı aşmayanlar Bankaca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal ettirilir. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tutar veya değeri 5 000 lirayı aşanları Resmî Gazete ile ilan eder. İlan
dan itibaren 1 yıl içinde sahip veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar bu süre
nin bitiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir kaydedilir. 

4. Küçükler adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, bu maddede yazılı 
zamanaşımı süreleri küçüğün reşit olduğu tarihte işlemeye başlar. 

Mevduata verilecek faizler 

MADDE 37. — 1. Mevduata verilecek asgarî veya azamî faiz oranlarının ve temin edilecek diğer menfaatle
rin tespitine, mevduat faiz oranlarının kısmen veya tamamen serbest bırakılmasına, bunların yürürlük za
manlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bankalar mevduata peşin faiz veremeyecekleri gibi her ne suret ve şekilde olursa olsun mevduat sahip
lerine, yukarıdaki fıkraya göre Bakanlar Kurulunca alınan karar ve tedbirlere aykırı olarak munzam menfaat 
temin edemezler ve bunlara aykırılığa yol açacak işlemler yapamazlar. 

YEDİNCÎ BÖLÜM 
Krediler ve Diğer Yatırımlar 

Genel kredi sınırları 

MADDE 38. — 1. a) Bir bankanın vereceği nakdî krediler ve satın alacağı tahvil ve benzeri menkul kıy
metlerin tutarı ile teminat mektupları, kefaletler, aval.ciro ve kabuller gibi gayri nakdî kredilerin toplamı öz-
kaynaklarının 20 katını aşamaz. 

Tünldye Büyük Millet Mecfei (,S. Sayısı: 276) 
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Mevduatta zamanaşımı 

MADDE 36. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 36 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kaimi 
edilmiştir. 

Mevduata verilecek faizler 

MADDE 37. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 37 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Diğer Yatırımlar 

Genel kredi sınırları 

MADDE 38. — 1. a) Bir 'bankanın vereceği 
nakdî krediler ve satın alacağı tahvil ve benzeri men
kul kıymetlerin tutarı ile teminat mektupları, kefa-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

sahibi ile banka arasında vade ve ihbar süresi hakkın
da kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

2. Ancak vadeli ve ihbarlı mevduatın bankaların 
muvafakati ile vade ve ihbar müddetinden önce çekil
mesi halinde bu. mevduata uygulanacak azamî faiz 
oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mevduatta zamanaşımı 

MADDE 36, — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 36 ncı maddesi aynen kabul 
ddilmiştir, 

Mevduata verilecek faizler 

MADDE 37. — 1. Mevduata verilecek asgarî veya 
azamî faiz oranlarının ve temin edilecek diğer men
faatlerin tespitine, mevduat faiz oranlarının kısmen 
veya tamamen serbest bırakılmasına, bunların yürür
lük zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu veya Bakan
lar Kurulunun selah'iyetl'i kılması halinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir. 

2, Bankalar mevduata peşin faiz vermeyecekleri 
gibi her ne suret ve şekilde olursa olsun mevduat sa
hiplerine, yukarıdaki fıkraya göre alınan karar ve ted
birlere aykırı olarak munzam menfaat tem'in edemez
ler ve bunlara aykırılığa yol açacak işlemler yapa-
mazlar< 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Krediler ve Diğer Yatırımlar 

Genel kredi sınırları 

MADDE 38. — 1, a) 'Bir bankanın vereceği 
nakdî krediler ve satım alacağı tahvil ve benzeri men
kul kıymetlerin tutarı ile teminat mektupları, kefalet-

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı: 276) 



— 72 — 

(Kanun Hükmünde Kararname) 

b) Vadesi geçmiş nakdî krediler ile gayri nakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri kaydedildikleri he
saba bakılmaksızın (a) bendi uygulamasında kredi sayılır. 

2. a) Bir banka gerçek ya da tüzel bir kişiye nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya 
herhangi bir şekil ve surette kendi Özkaynakları toplamının % lO'undan fazla kredi veremez, kefaletlerini ka
bul edemez veya tahvil ve benzeri menkul kıymetlerini satın alamaz. 

b) Bu oran, kalkınma planı yıllık programlarında belirtilen sektörlerdeki işlerde ve ihracatta kullanıl
mak üzere açılan ve fiilen bu işlerde kullanılan kredilerde % 25'dir. 

Türkiye Büyük MıiBet Mecisti (S. Sayısı: 276) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

73 — 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

letler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdî kredi
lerin toplamı özkaynaklannın 20 katini aşamaz. 

b) Vadesi geçmiş nakdî krediler ile gayri nakdî 
kredilerin nakte tahvil olan bedelleri kaydedildikleri 
hesaba ba'kılmaksızın (a) bendi uygulamasında kredi 
sayılır. 

2. a) Bir banka gerçek ya da tüzel bir kişiye na
kit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde ve
ya herhangi bir şekil ve surette kendi özkaynaklan 
toplamının % 10'undan fazla kredi veremez, kefalet
lerini kabul edemez veya tahvil ve benzeri menkul 
kıymetlerini satın alamaz. 

b) iBu oran, kalkınma planı yıllık programların
da belirtilen sektörlerdeki işlerde, ihracatta ve yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 
açılan ve fiilen bu işlerde kullanılan kredilerde % 
25'dir; Bu oran Devlet Planlama Teşkilatının olum
lu görüşü alınmak kaydıyla Bakanlıkça % 40'a ka
dar çıkarılabilir. 

c) Bir ıbanka gerçek veya" tüzel bir kişiye kalkın
ma planı yıllık programlarında gösterilecek sektör ve 
yörelerde yapılacak yatırımların finansmanında kul
lanılmak üzere yukarıdaki oranların üstünde büyük 
krediler verebilir. Ancak 'bir büyük kredinin tutarı 
banka özkaynakları toplamının \% 75'ini, 5 büyük 
kredinin tutarı banka özkaynakları toplamının 3 ka-

• tını ve büyük kredilerin toplamı da banka özkaynak-
larımn 10 katını ve her halde toplam kredilerin ya
rısını aşamaz. Büyük kredilerin açılmalarını izleyen 
1 hafta içinde Bakanlığa ve Türkiye Cumhuriyet Mer-
flcez Bankasına bildirilmesi zorunludur. 

d) Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kre
dilerin fiilen açıldıkları işlerde 'kullanıldığının Ba
kanlıkça belirlenecek esas ve usuller dahilinde belge
lenmesi zorunludur. Yılhk programlarda gösterilen 
sektörlerde değişiklik yapılması halinde 'bu fıkralar
daki oranlardan yararlanan kredilerin durumu değiş
mez. 

3. a) Herbirine açılacak 'kredi miktarı hakkında 
ikinci fıkradaki sınırlar saklı olmak üzere, bir 'ban
kanın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek 
veya tüzelkişilerin tümüne açacağı kredilerin topla
mı banka özkaynaklarını aşamaz. 

b) Bu Kanunun uygulamasında lehlerine kredi 
açılıp açılmadığına bakılmaksızın; 

Türkiye Büyük Millet N, 

ler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdî kredilerin 
toplamı öz kaynaklarının 20 katını aşamaz. 

b) Vadesi geçmiş nakdî krediler ile gayri nakdî 
kredilerin nakde tahvil olan bedelleri kaydedildikleri 
hesaba bakılmaksızın (a) bendi uygulamasında kredi 
sayılır. 

2. a) Bir banka gerçek ya da tüzel bir kişiye 
nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde 
veya herhangi bir şekil ve surette kendi öz kaynak
lan toplamının % 10'undan fazla kredi veremez, ke
faletlerini kabul edemez veya tahvil ve benzeri men
kul kıymetlerini satın alamaz. 

b) ©u oran, kalkınma planı yıllık programların
da belirtilen sektörlerdeki işlerde, ihracatta ve yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere açı
lan ve fiilen bu işlerde kullanılan kredilerde % 25' 
dir. Bu oran Devlet Planlama Teşkilatı'nın olumlu 
görüşü alınmak kaydıyla Bakanlıkça % 40'a kadar 
çıkanlabifc 

c) Bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye kalkın
ma- planı yıllık programlarında gösterilecek sektör 
ve yörelerde yapılacak yatırımların finansmanımda 
kullanılmak üzere yukarıdaki oranların üstünde bü
yük krediler verebilir. Ancak bir büyük kredinin tu
tan banka öz kaynakları toplamının % 75 ini, 5 bü
yük kredinin tutarı banka öz kaynakları toplamının 
3 katını ve büyük kredilerin toplamı da banka öz 
kaynaklarının 10 katını ve her halde toplam kredi
lerin yarısını aşamaz. Büyük kredilerin açılmalarını 
izleyen 1 hafta içinde Müsteşarlığa ve Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına bildirmesi zorunludur. 

d) Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kre
dilerin fiilen açıldıkları işlerde kullanıldığının Müste
şarlıkça belirlenecek esas ve usuller dahilinde belge
lenmesi zorunludur. Yıllık programlarda gösterilen 
sektörlerde değişiklik yapılması halinde bu fıkralar
daki oranlardan yararlanan kredilerin durumu de
ğişmez. 

3. a) Her birine açılacak kredi miktarı hak
kında ikinci fıkradaki sınırlar saklı olmak üzere, bir 
bankanın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek 
veya tüzelkişilerin tümüne açacağı kredilerin toplamı 
banka öz kaynaklarını aşamaz. 

b) Bu Kanunun uygulanmasında lehlerine kredi 
açılıp açılmadığına bakılmaksızın; 
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c) Bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye kalkınma planı yıllık programlarında gösterilecek sektör ve 
yörelerde yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere yukarıdaki oranların üstünde büyük kredi
ler verebilir. Ancak bir büyük kredinin tutarı banka öz koynakları toplamının % 75'ini, 5 büyük kredinin 
tutan banka öz" kaynakları toplamının 3 katını ve büyük kredilerin toplamı da banka öz kaynaklarının 10 
katını ve her halde toplam kredilerin yarısını aşamaz. Büyük kredilerin açılmalarını izleyen 1 hafta içinde 
Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi zorunludur. 

d) Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kredilerin fiilen açıldıkları işlerde kullanıldığının Maliye Ba
kanlığınca belirlenecek esas ve usuller dahilinde belgelenmesi zorunludur. Yıllık programlarda gösterilen sek
törlerde değişiklik yapılması halinde bu fıkralardaki oranlardan yararlanan kredilerin durumu değişmez. 

3. a) Herbirine açılacak kredi miktarı hakkında ikinci fıkradaki sınırlar saklı olmak üzere, bir banka
nın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzelkişilerin tümüne açacağı kredilerin toplamı banka 
öz kaynaklarını aşamaz. 

b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulamasında lehlerine kredi açılıp açılmadığına bakılmaksı
zın; 

(i) Bir gerçek kişi ile eş ve reşit olmayan çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya 
yönetim ve denetimlerinde bulundukları ortaklıklara, 

(ii) Kamu tüzelkişileri hariç olmak üzere bir tüzelkişinin veya (i) bendinde sayılanların sermayelerinin 
doğrudan veya-dolaylı olarak % 10 ve daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 

Açılan krediler bir gerçek veya tüzelkişiye dolaylı olarak verilmiş kredi sayılır. 
c) Dolaylı iştirak oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. 

d) Dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek ya da tüzelkişilerin bu krediler için bankaca kabul edi
len kefaletleri kredi sınırının hesabında dikkate alınmaz. 

4. Gayrinakdî krediler bu maddenin uygulamasında % 40 oranında nazara alınır. Bu oran her bankanın 
riskin en az % 15'ini üstlenmesi ve katılan banka sayısının 3'den az olmaması şartıyla konsorsiyum suretiyle 
verilecek teminat mektuplarında % 20'dir. Yıllık programlarda gösterilen büyük kamu ihaleleri için verilecek 
teminat mektuplarında, bu oranlar Maliye Bakanlığından izin alınmak kaydıyla yarı yarıya nazara alınır. 

5. Aşağıdaki kredi işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir. 
a) özel kanun hükümlerine' göre yapılan işlemler, 

b) Maliye Bakanlığı ile ya da bu Bakanlığın uygun görmesi üzerine iktisadî devlet teşekkülleri, kamu 
iktisadî kuruluşları ve bunların müessese ve bağlı ortaklıklarıyla yapılan işlemler, 

c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan bono ve tahviller karşılığında yapılan işlemler, 
d) Karşılığı nakit olan krediler, 
e) Bankaların kendi aralarındaki kredi işlemleri, 
f) Diğer bankaların kendi kredi sınırları dahilindeki mukabil kefaletleri ile verilen kredilerin bu kefalet

lerle temin edilen kısmı, 
g) Dış kredi işlemlerinde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar, 
h) T. C. Merkez Bankasından sağlanan reeskont ve avans kredileri için verilen cirolar, 
i) T. C. Merkez Bankasının önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca kabul edilecek yabancı banka ve kredi 

kurumlarının bu Bakanlıkça belirlenecek limitler dahilindeki mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen teminat 
mektupları ve kefaletler. 
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(i) Bir gerçek kişi ile eş ve reşit olmayan çocuk
larına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ve
ya yönetim ve denetimlerinde 'bulundukları ortak
lıklara, 

(İi) Kamu tüzelkişileri hariç olmak üzere bir tü
zelkişinin veya (i) bendinde sayılanların sermayeleri
nin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 ve daha faz
lasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 

Açılan krediler, bir gerçek veya tüzelkişiye do
laylı olarak verilmiş kredi sayılır. . 

e) Dolaylı iştirak oranı, iştirak oranlarının «çar
pılması suretiyle hesaplanır.» " 

d) Dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek 
ya da tüzelkişilerin 'bu krediler için bankaca kabul 
edilen kefaletleri kredi sınırının hesabında dikkate 
alınmaz. 

4. Gayri nakdî krediler bu maddenin uygulama
sında % 40 oranında nazara alınır. Bu oran her ban
kanın riskin en az ı% 15'ini üstlenmesi ve katılan 
banka sayısının 3'den az olmaması şartıyla konsorsi
yum suretiyle verilecek teminat mektuplarında % 
20'dir. Yıllık programlarda gösterilen büyük kamu 
ihaleleri için verilecek teminat mektuplarında, hu 
oranlar Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla yarı yarı
ya nazara alınır. 

5. Aşağıdaki kredi işlemleri hu maddedeki sı
nırlamalara tabi değildir. 

a) Özel kanun hükümlerine göre yapılan işlem
ler, 

b) Bakanlık ile ya da bu Bakanlığın uygun gör
mesi üzerine iktisadî devlet teşekkülleri, kamu ikti
sadî kuruluşları ve bunların müessese ve bağlı ortak
lıklarıyla yapılan işlemler, 

c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarı
lan bono ve tahviller 'karşılığında yapılan işlemler, 

•d) Karşılığı nakit olan 'krediler, 
e) Bankaların kendi aralarındaki'kredi işlemleri, . 

f) Diğer bankaların kendi kredi sınırları dahi
lindeki mukabil kefaletleri ile verilen kredilerin bu 
kefaletlerle temin edilen kısmı, 

g) Dış kredi işlemlerinde kur 
doğurduğu artışlar, 

değişikliklerinin 

h) T.C. Merkez Bankasından sağlanan reeskont 
ve aVans kredileri için verilen cirolar, 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

i) Bir gerçek kişi ile eş ve reşit olmayan çocuk
larına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ve
ya yönetim ve denetimlerinde bulundukları ortaklık
lara, 

İi) Kamu tüzelkişileri hariç olmak üzere bir tü
zelkişinin veya (i) bendinde sayılanların sermayeleri
nin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 ve daha faz
lasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 

Açılan krediler, bir gerçek veya tüzelkişiye dolaylı 
olarak verilmiş kredi sayılır. 

c) Dolaylı iştirak oranı, iştirak oranlarının çar
pılması suretiyle hesaplanır. 

d) Dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek ya 
da tüzelkişilerin bu krediler için bankaca kabul edi
len kefaletleri kredi sınırının hesabında dikkate alın
maz; 

4. Gayri nakdî krediler bu maddenin uygulan
masında % 40 oranında nazara alınır. Bu oran her 
bankanın riskin en az % 15 ini üstlenmesi ve katı
lan banka sayısının 3'ten az olmaması şartıyla kon
sorsiyum suretiyle verilecek teminat mektuplarında 
% 20'dir. Yıllık programlarda gösterilen büyük ka
mu ihaleleri için •verilecek teminat mektuplarında, bu 
oranlar Müsteşarlıktan izin alınmak kaydıyla yarı 
yarıya nazara alınır. 

5. Aşağıdaki kredi işlemleri bu maddedeki sınır
lamalara tabi değildir. 

a) özel kanun hükümlerine göre yapılan işlem
ler, 

b) Müsteşarlık ile ya da bu Müsteşarlığın uygun 
görmesi üzerine iktisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu 
İktisadî kuruluşları ve bunların müessese ve bağlı or
taklıklarıyla yapılan işlemler, 

c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkarılan 
bono ve tahviller karşılığında yapılan işlemler, 

d) Karşılığı nakit olan krediler, 
e) Bankaların kendi aralarında kredi işlemleri, 

f) Diğer bankaların kendi kredi sınırları dahi
lindeki mukabil kefaletleri ile verilen kredilerin bu 
kefaletlerle temin edilen kısmı, 

g) Dış kredi işlemlerinde kur değişikliklerinin 
doğurduğu artışlar, 

h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından sağ
lanan reeskont ve avans kredileri için verilen cirolar, 

i) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının öne
risi üzerine Müsteşarlıkça kabul edilecek yabancı ban-
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İştirak kredileri sınırı 

MADDE 39. — 1. 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir bankanın; 
a) Sermayelerinin % 15 ve daha fazlasına sahip olduğu iştirak ve kuruluşlarıyla bunların ayrı ayrı veya 

birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve kuruluşlara, 
b) (a) bendindeki ortaklık ve kuruluşların kefaletiyle diğer gerçek ve tüzelkişilere, 
Vereceği kredilerin toplamı banka özkaynaklarınm 3 katını ve herhalde toplan! kredilerin % 15'ini aşamaz. 
2. iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarının bağlı ortaklıkları şeklindeki iştirakler 1 in

ci fıkradaki sınırlamalara tabi değildir. 

Kredi faizleri 

MADDE 40. — 1. Kredi işlemlerinde alınacak faiz oranları ile temin edilecek diğer menfaatlerin ve 
tahsil olunacak masrafların nitelik ve azamî sınırlarının tespitine, bunların kısmen veya tamamen serbest bı
rakılmasına, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına yönlendirilebilmesi için fon kurmaya, kaldırmaya, 
kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya ve bunların yürürlük zaman
larını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bankalar, her ne şekil ve surette olursa olsun kendilerine kredi açtıkları gerçek ve tüzelkişilerden bi
rinci fıkraya göre belirlenen sınır ve oranlar üzerinde faiz ve masraf tahsil edemezler veya fiilen bu oranlar 
üzerinde faiz tahsiline yol açan işlemler yaparak menfaat sağlayamazlar. 

3. Bir bankanın; 
a) iştirak ve kuruluşlarının, 
b) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdürlerinin ve genel müdür yardımcılarının, 
c) Banka ortaklarının, 

d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanların fiilen yönetim ve denetimleri altında bulunan teşebbüs ve ortaklık
ların, 

Aracılığı veya garantisi ile açılan kredilerde bu teşebbüs ve ortaklıklara ve kişilere garanti komisyonu ve
ya ücreti, iştirak geliri gibi hakların veya her ne ad ile olursa olsun ödenen paraların toplamı, faiz oran ve 
sınırlarını tespit eden kararların uygulaması bakımından bankaca tahsil edilmiş faiz, komisyon ve ücret sayı
lır, 

Banka ortaklarına ve mensuplarına kredi 

MADDE 41. — 1. 38 inci madde hükümleri saklı olmak üzere, bir bankanın sermayesinin % 5 ve daha 
fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzelkişilere vereceği 
kredilerin toplamı banka özkaynaklarını ve .herhalde toplam kredilerin % 5'ini aşamaz. 

2. Bankalar; 
a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür- ve genel müdür yardımcılarına, kredi açmaya yet

kili diğer mensuplarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilere, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına, 

c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek*, sendika veya vakıflara, 
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i) T.C. Merkez Bankasının önerisi üzerine Ba- . 
kanlıkça 'kabul edilecek yabancı banka ve kredi ku-
rumlarmın bu Bakanlıkça belirlenecek limitler da
hilindeki mukabil 'kefaletlerine dayanılarak verilen 
teminat mektupları ve kefaletler. 

İştirak kredileri sınırı 

MADDE 39. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 39 uncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Kredi faizleri 

MADDE 40, — Kanun Hükmünde Kararname
nin 40 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Bartika, ortaklarına ve mensuplarına kredi 

MADDE 41. — Kanun Hükmünde Kararname
n i n d i inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

ka ve kredi kurumlarının bu Müsteşarlıkça belirlene
cek limitler dahilindeki mukabil kefaletlerine daya
nılarak verilen teminat mektuplari ve kefaletler. 

İştirak kredileri sınırı 

MAÖDE 39. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 39 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kredi faizleri 

MıADDE 4Q. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 40 inci maddösi aynen kabul 
edilmiştir. 

Banka ortaklarına ve mensuplarına kredi 

MAÜDE 41, — 1. 38 inci madde^hükümleri sak
lı olmak üzere, bir bankanın sermayesinin % 5 ve 
daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla do
laylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzelkişilere 
vereceği JcrödBerin toplamı banka özkaynaklarını ve
ya toplam kredilerin % 5*ini aşamaz. 

2. Bankalar; 

a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel 
müdür ve genel müdür yardımcılarma kredi açmaya 
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Her ne şekil ve surette olursa olsun kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez ve tahvil ya da benzeri 
menkul kıymetlerini satın alamazlar. 

3. Banka mensuplarına teminat karşılığında ve aylık ücretleri toplamının 3 katım aşmamak üzere veri
lecek krediler ve bu krediler için kabul edilecek kefaletler 2 nci fıkra hükümlerine tabi değüdir. 

4. Sonradan bu maddeye aykırı hale gelen kredilerin 6 ay içinde tasfiye edilmesi zorunludur. Kredinin 
vadesi konusunda önceden tespit olunmuş şartlar saklıdır. 

Yönetim kurulu üyelerinin akrabalarına kredi 

MADDE 42. — Bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselere 
ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler. 

iştirak ve kuruluşlarla işlemler 

MADDE 43. — Bir bankanın iştirak veya kuruluşlarının yönetim kurullarında bulunan kimselerin aynı 
zamanda bu bankanın yönetim kurulunda bulunması, bu iştirak veya kuruluşun banka ile işlem yapmasına 
engel değildir. 

Kredi açma yetkileri 

MADDE 44. — 1. Gerçek ya da tüzel bir kişiye teminat karşılığı verilecek kredilerden; 
a) 10 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüklerce ya da kendilerine verilen yetki içerisinde bölge 

veya şube müdürlüklerince, 
b) 100 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi ve kredi komitesi kararı ile, 
c) 100 milyon liradan fazla olanları, genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile, 
açılabilir. v 
2. Yetki sınırlarının tespitinde bir kişiye ve onun sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açılan kre

dilerin toplamı birlikte dikkate alınır. 
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Yönetim kurulu üyelerinin akrabalarına kredi 

MADDE 42. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 42 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

İştirak ve kuruluşlarla işlemler 

MADDE 43. — Bir bankanın iştirak: veya ku
ruluşlarının yönetim veya denetim kurullarında bu 
lunan kimselerin aynı zamanda bu bankanın men
subu olması bu iştirak veya kuruluşun banka ile iş
lem yapmasına engel değildir. 

Kredi açma yetkileri 

MADDE 44. — 1. Gerçek ya da tüzel bir kişi
ye teminat karşılığı verilecek kredilerden; 

a) 10 milyon liraya kadar olanları genel rnüdür-
lüklerce ya da kendilerine verilen yetki içerisinde böl
ge veya şube müdürlüklerince, 

b) 100 milyon liraya kadar olanları genel mü
dürlüğün yazılı önerisi ve kredi komitesi kararı ile, 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

yetkili diğer mensuplarına ve bunlarla dolaylı kredi 
kapsamına giren gerçek ve tüzelkişilere, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan men
supları ile bunların eş ve velayet altındaki çocukla
rına, 

c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için 
kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara, 

Her ne şekil ve surette olursa olsun kredi vere
mez, kefaletlerini kabul edemez ve tahvil ya da ben
zeri menkul kıymetlerini satın alamazlar. 

3. Banka mensuplarına teminat karşılığında ve 
aylık ücretleri toplamının 3 katını aşmamak üzere ve
rilecek krediler ve bu krediler için kabul edilecek 
kefaletler 2 nci fıkra hükümlerine tabi değildir. 

4. Sonradan bu maddeye aykırı hale gelen kre
dilerin 6 ay içinde tasfiye edilmesi zorunludur. Kre
dinin vadesi* konusunda önceden tespit olunmuş şart
lar saklıdır. 

5. Banka ortağı olan tarım satış, kredi ve üretim 
kooperatif ve birlikleri ile bunların işletme, kuruluş 
ve iştiraklerine Bakanlığın uygun görmesi üzerine ve
rilen krediler birinci fıkra hükmüne tabi değildir. 

Yönetim kurulu üyelerinin akrabalarına kredi 

MADDE 42. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metniriin 42 nci madde'si aynen kabul 
edilmiştir. 

İştirak ve kuruluşlarla işlemler 

MADDE 43. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metniriin 43 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Kredi açma yetkileri 

MADDE 44. — 1. Gerçek ya da tüzel bir kişi
ye teminat karşılığı verilecek kredilerden; 

a) 10 milyon liraya kadar olanların genel mü-
dürlü'klerce ya da kendilerine verilen yetki içerisinde 
bölge veya şube müdürlüklerince, 

b) 100 m'ilyon liraya kadar olanları genel müdür
lüğün yazılı önerisi ve kredi komitesi kararı ile, 
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3. Krediler, yabancı banka ve benzeri kredi kurumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mektupla
rı ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve şartlar dahilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt 
dışına verilen teminat mektupları hariç olmak üzere, ancak adına açıldıkları kişilere kullandırılabilir. 

Açık krediler 

MADDE 45. — 1. Bir gerçek ya da tüzelkişiye kişisel taahhüde dayanan ve tek imza karşılığında ve
rilen açık kredilerden; 

a) 1 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüklerce veya yönetim kurulunca verilen yetki içerisinde, 
bölge veya şube müdürlüklerince, 

b) 10 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine kredi komitesi kararı ile, 
c) 10 milyon liradan fazla olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile, 
açılabilir. 
2. 44 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkrası hükümleri saklıdır. 

Hesap durumu belgesi alınması 

MADDE 46. — 1. Bankalar açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte bu
lunanlardan T. Bankalar Birliğince tespit olunacak örneklerine uygun ve yetkililerin imzalarını taşıyan en son 
hesap durumunu almak zorundadırlar. Bu hesap durumlarının kredilerin kullanıldığı sürece her yıl hesap dö
nemini izleyen 7 ay içinde alınmasına devam edilir. 

2. Hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye Banka
lar Birliğinin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur. 

3. Kurumlar vergisi ya da yıllık beyanname veren gelir vergisi yükümlüsü olan kredi müşterilerine ait 
hesap durumlarında bağlı bulunulan vergi dairesi ve hesap numaralarının gösterilmesi gereklidir. Bu hesap 
durumlarına vergi dairesine verilen bilanço ya da işletme hesap özeti eklenir. 
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c) 100 milyon liradan fazla olanları, genel mü 
dürlüğün yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu kararı 
ile, 

Açılabilir. 
2. Yetki sınırlarının tespitinde bir kişiye ve onun 

sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açdan kre
dilerin toplamı birlikte dikkate alınır. 

3. Krediler, yabancı banka ve benzeri kredi ku
rumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mek
tupları ve Bakanlıkça belirlenecek esas ve şartlar da
hilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt 
dışına verilen teminat mektupları hariç olmak üzere, 
ancak adına açıldıkları kişilere kullandırılabilir. 

Açık krediler 

MADDE 45. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 45 inci maddesi Komisyonumuzca aynen ka'bul 
edilmiştir. 

Hesap durumu belgesi alınması 

MADDE 46. — 1. 'Bankalar açacakları krediler 
ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte 
bulunanlardan T. Bankalar Birliğince tespit olunacak 
örneklerine uygun ve yetkilerin imzalarını taşıyan en 
son hesap durumunu almak zorundadırlar. Bu hesap 
durumlarının kredilerin kullanıldığı sürece her yıl 
hesap dönemini izleyen 7 ay içinde alınmasına de
vam edilir. 

2. Hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası -ile-Türkiye Ban
kalar Birliğinin görüşü alınarak Bakanlıkça tespit ve j 
ilan olunur. 

3. Kurumlar vergisi ya da yıllık beyanname ve
ren gelir vergisi yükümlüsü olan kredi müşterilerine 
ait hesap durumlarında bağlı bulunulan vergi dairesi 
ve hesap numaralarının gösterilmesi gereklidir. Bu he
sap durumlarına vergi dairesine verilen bilanço ya 
da işletme hesap özeti eklenir. I 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

c) 100 milyon liradan fazla olanları, genel mü
dürlüğün yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu kara
rı ile, 

Açılabilir. 
2. Yetki sınırlarının tespitinde bir kişiye ve onun 

sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açılan kre
dilerin toplamı birlikte dikkate alınır. 

3. Krediler, yabancı banka ve benzeri kredi ku
rumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mek
tupları ve Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve şartlar 
dahilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt 
dışına verilen teminat mektupları hariç olmak üzere, 
ancak adına açıldıkları kişilere kullandırılabilir. 

Açık krediler 

MADDE 45. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 45 inci maddes'i aynen kabul 
ddiîm'iştir, 

MADDE 46. — 1. Bankalar açacakları krediler 
ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte 
bulunanlardan Türkiye Bankalar Birliğince tespit olu
nacak örneklerine uygun ve yetkililerin imzalarını taşı
yan en son hesap durumunu almak zorundadırlar. 
Bu hesap durumlarının kredilerin kullanıldığı sürece 
her yıl hesap dönemini izleyen 7 ay içinde alınmasına 
devam edilir. 

2. Hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türkiye 

1 Bankalar Birliğinin görüşü alınarak müsteşarlıkça 
tespit ve ilan olunur. 

3. Kurumlar vergisi ya da yıllık beyanname ve
ren gelir vergisi yükümlüsü olan kredi müşterilerine 
ait hesap durumlarında bağlı bulunan vergi dairesi 
ve hesap numaralarının gösterilmesi gereklidir. Bu he
sap durumlarına vergi dairesine verilen bilanço ya da 
işletme hesap özeti eklenir. 

Hesap durumu belgesi alınması 

Türkiye Büyük Millet Meclsıi (S. Sayısı: 276) 
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İştirakler 

MADDE 47. — 1. 38 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların iştiraklerine 
yatıracakları kaynakların toplam özkaynaklarını aşamaz. 

2. Bankalar ve sermayelerinin % 50'sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri; kamu kuruluşu şeklin
de olanlar hariç banka sermayesinin % lO'undan fazlasına sahip olan ortakların, yönetim kurulu başkanı 
ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin % 25' 
inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler. 

Sermaye azaltıcı işlem yasağı 

MADDE 48. — Bir bankanın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar, sermayelerine iştirak eden bankanın 
hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

Emtia ticareti yapma yasağı 

MADDE 49. — 1. Bankalar ticaret amacı ile emtia alım ve satımı ile uğraşamazlar. Basılı ve külçe ha
linde altın alım ve satımı bu hükmün dışındadır. 

2. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ticarî emtiayı edinme tarihinden itibaren 
dokuz ay içinde elden çıkarırlar. Elden çıkarmanın imkânsız veya banka için büyük zarar doğuracağı haller
de veya haklı sebepler bulunduğu takdirde, bu süre Maliye Bakanlığı tarafından uzatılabilir. 

Gayrimenkul üzerine işlemler 

MADDE 50. — 1. 38 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların gayrimen-
kullere yatıracakları kaynakların toplamı özkaynaklarını geçemez. 

2. Bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım ve satımı ile uğraşamazlar ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasınca alınan kararlara uygun olarak bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sayı ve 
büyüklüğün üstünde herhangi bir şekilde gayrimenkul edinemezler. 

3. Bankaların, sermayesine % 10'un üstünde katıldıkları ortaklıklarla bunların sermayelerinin çoğunlu
ğuna sahip oldukları ortaklık ve kuruluşların iş konularının gerektirdiği işyeri, fabrika, imalathane ve eklen
tileri gibi gayrimenkuller dışında gayrimenkul edinmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iznine 
bağlıdır. 

4. Bankalar, gayrimenkul inşaat veya ticareti ile uğraşan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş ya
pan gerçek ve tüzelkişilere kredi açamazlar. Ancak aşağıda belirtilen iştirak ve kredilere bu hüküm uygulan
maz. 

a) Yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin in
şaat taahhüdü ile uğraşan ortaklıklara bankalarca yapılan iştirakler; 

b) (a) bendinde belirtilen konularda iş yapan banka iştiraklerine ve diğer gerçek ya da tüzelkişilere yal
nız bu alanlarda kullanılmak üzere açılan krediler; 

c) özel kanunlarda belirtilen esas ve şartlar dahilinde sosyal konut edinmek veya bu konutları inşa et
mek ya da ettirmek üzere açılan krediler. 

TtirMye Büyük Millet MecSsi (S. Sayısı: 276) 
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İştirakler 

MADDE 47. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 47 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Sermaye azaltıcı işlem yasağı 

MADDE 48. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 48 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Emtia ticareti yapma yasağı 

MADDE 49. — 1. Bankalar ticaret amacı ile 
emtia alım ve satımı ile uğraşamazlar. Basılı ve kül
çe halinde altın alım ve satımı bu hükmün dışında
dır. 

2. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zo
runda kaldıkları ticarî emtiayı edinme tarihinden iti
baren dokuz ay içinde elden çıkarırlar. Elden çıkar
manın 'imkânsız veya banka için büyük zarar doğura
cağı hallerde veya haklı sebepler bulunduğu takdirde, 
bu süre Bakanlık tarafından uzatılabilir. 

Gayrimenkul üzerine işlemler 

MADDE 50. — 1. 38 inci maddenin 1 inci fık
rasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların gayri-
menkullere yatıracakları kaynakların toplam özkay-
naklarını geçemez. 

2. Bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım 
ve satım ile uğraşamazlar ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca alınan kararlara uygun olarak 
bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduk
ları sayı ve büyüklüğün üstünde herhangi bir şekilde 
gayrimenkul edinemezler. 

3. Bankaların, sermayesine !% 10'un üstünde ka
tıldıkları ortaklıklarla bunların sermayelerinin çoğun
luğuna sahip oldukları ortaklık ve kuruluşların iş ko
nularının gerektirdiği işyeri, fabrika, imalathane ve 
eklentileri gibi gayrirnerikuller dışında gayrimenkul 
edinmeleri Türkiye Cumhuriyet Merfcez Bankasının 
iznine bağlıdır. 

Tüdoiye Büyük Millet ; 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

İştirakler 

MADDE 47. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu meitninin 47 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

Sermaye azaltıcı işlem yasağı 

MADDE 48. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 48 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir* 

Emtia ticareti yapma yasağı 

MADDE 49. — 1. Bankalar ticaret amacı ile 
emtia alım ve satımı ile uğraşamazlar. Basılı ve külçe 
halinde altın alım ve satımı bu hükmün dışındadır. 

2, Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zo
runda kaldıkları ticarî emtiayı edinme tarihinden iti
baren dokuz ay içinde elden çıkarırlar. Elden çıkarma
nın imkânsız veya banka için büyük zarar doğuracağı 
hallerde veya haklı sebepler bulunduğu takdirde, bu 
süre Müsteşarlık tarafından uzatılabilir. 

Gayrimenkul üzerine işlemler 

MADDE 50. — 1. 38 inci maddenin 1 inci fık
rasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların gayri-
menkullere yatıracakları kaynakların toplamı öz kay
naklarını geçemez. 

2. Bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım 
ve satımı ile uğraşamazlar ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca alınan kararlara uygun olarak 
bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduk
ları sayı ve büyüklüğün üstünde herhangi bir şekilde 
gayrimenkul edinemezler. 

3. Bankaların, sermayesine % 10'un üstünde ka
tıldıkları ortaklıklarla bunların sermayelerinin çoğun
luğuna sahip oldukları ortaklık ve kuruluşların iş ko
nularının gerektirdiği işyeri, fabrika, imalathane ve 
eklentileri gibi gayrimenkuller dışında gayrimenkul 
edinmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
iznine bağlıdır. 

olasıi (S. Sayısı: 276) 
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d) Her çeşit taşınmaz mal yapımının taahhüdü işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilere verilen teminat 
mektupları; 

5. Bankalar; 
a) Tarım, sanayi, madencilik, enerji, bayındırlık, ulaştırma, ihracat ve turizm işleri ile 4/c bendindeki 

sosyal konut yapımına yönelik krediler; 
b) Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun ya da özel şartnamelerinin hükümlerine göre resmî daire ve 

kurumlara, İktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müesseseleri ve bağlı ortaklık
larına, kanunla kurulmuş teşekküllere, banka, ortaklık, dernek ve vakıflara ihaleye koydukları çeşitli işler için 
ve ayrıca mahkemelere, vergi ve icra daireleriyle gümrüklere hitaben bunlar tarafından istenen konular için 
verilecek teminat mektupları; 

c) Kredi sağlamak amacıyla kalkınma ve yatırım bankalarına ve (a) bendindeki işler için diğer banka
lara hitaben verilecek teminat mektupları; dışında gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açamazlar. 

Yeniden kredi açılmaması şartıyla, verilen kredilerden tahsili tehlikeye düşenlerin sağlamlaştırılması için 
sonradan ipotek tesis olunabilir. 

6. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları gayrimenkulleri, edinme gününden başla
yarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar. Bu süre içinde elden çıkarmanın imkânsız olduğunun ya 
da banka için büyük zarar doğuracağının belgelendiği hallerde bu süre Maliye Bakanlığı tarafından uzatıla
bilir. ' 

7. Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklıdır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜ.V 
Hesap ve Kayıt Düzeni 

Hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinde yeknesaklık 

MADDE 51. — 1. Bankaların hesap dönemi takvim yılıdır. 
2. Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birliği tara

fından hazırlanıp Maliye Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girecek olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve 
kâr ve zarar cetveli ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tut
mak ve düzenlemek zorundadırlar. 

3. Yabancı bankaların hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri, bunların Türkiye'ye ayırdıkları serma
ye ile Türkiye'deki işlemlerini gösterir. 

4. Bankalar hesaplarını ve bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini kesirleri dikkate almamak suretiyle 
Türk Lirası üzerinden düzenlerler. 

Tiinkıîye Büyük Millet- Mealdsd (S. Sayısı: 276) 
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4. Bankalar, gayrimenkul inşaat; veya ticareti ile 
uğraşan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş 
yapan gerçek ve tüzelkişilere kredi açamazlar. An
cak aşağıda belirtilen iştirak ve kredilere bu hüküm 
uygulanmaz. 

a) Yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gi
bi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin 
inşaat taahhüdü ile uğraşan ortaklıklara bankalarca 
yapılan iştirakler; 

b) (a) bendinde belirtilen konularda iş yapan 
banka iştiraklerine ve diğer gerçek ya da tüzel kişi
lere yalnız bu alanlarda kullanılmak üzere açılan 
•krediler; 

c) özel kanunlarda belirtilen esas ve şartlar da
hilinde sosyal konut edinmeye veya bu konutları inşa 
etmek ya da ettirmek üzere açılan 'krediler. 

d) Her çeşit taşınmaz mal yapımının taahhüdü 
işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilere verilen te
minat mektupları; 

5. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zo
runda kaldıkları gayrimenkulleri, edinme gününden 
başlayarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadır
lar. Bu süre içinde elden çıkarmanın imkânsız oldu
ğunun ya da 'banka için büyük zarar doğuracağının 
belgelendiği hallerde bu süre Bakanlık tarafından 
uzatılabilir. 

6. Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme 
konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklı
dır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Hesap ve Kayıt Düzeni 

Hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinde yekne
saklık 

MADDE 51. — 1. Bankaların hesap dönemi tak
vim yılıdır. 

2. Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile 
kâr ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birliği ta
rafından hazırlanıp B.akanlığm onayı ile yürürlüğe 
girecek olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve 
kâr ve zarar cetveli ile bunların uygulanma ve dü
zenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun ola
rak tutmak ve düzenlemek zorundadırlar. 

4. Bankalar, gayrimenkul inşaat veya ticareti ile 
uğraşan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş 
yapan gerçek ve tüzelkişilere kredi açamazlar Ancak 
aşağıda belirtilen iştirak ve kredilere bu hüküm uygu
lanmaz. 

a) Yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gi
bi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin 
inşaat taahhüdü ile uğraşan ortaklıklara bankalarca 
yapılan iştirakler; 

b) (a) 'bendinde belirtilen konularda iş yapan 
banka iştiraklerine ve diğer gerçek ya da tüzelkişilere 
yalnız bu alanlarda kullanılmak üzere açılan kredi
ler; 

c) Özel kanunlarda belirtilen esas ve şartlar da
hilinde sosyal konut edinmeye veya bu konutları in
şa etmek ya da ettirmek üzere açılan krediler. 

d) Her çeşit taşınmaz mal yapımının taahhüdü 
işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilere verilen temi
nat mektupları; 

5. İBarikalar, alacaklarından dolayı edinmek zo
runda kaldıkları gayrimenkulleri, edinme gününden 
başlayarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar. 
Bu süre içinde elden çıkarmanın imkânsız olduğunun 
ya da banka için büyük zarar doğuracağının belge
lendiği hallerde bu süre müsteşarlık tarafından uzatı
labilir. 

6. Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme 
konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklı
dır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Hesap ve Kayıt Düzeni 

Hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinde yek
nesaklık 

'MADDE 51. — 1. Bankaların hesap dönemi 
takvim yılıdır. 

% 'Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile 
kâr ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birliği ta
ralından hazırlanıp Müsteşarlığın onayı ile yürürlüğe 
girecek olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve 
kâr ve zarar cetveli ile bunların uygulanma ve dü
zenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak 
tutmak ve düzenlemek zorundadırlar. 

Türkiye Büyük MMet Meolasd (S. Sayan: 276) 
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Hesap uygunluğu 

MADDE 52. — Bankalar işlemlerini kayıt dışı bırakamayacakları ve gerçek mahiyetlerine uygun düşme
yen bir şekilde muhasebelestiremeyecekleri gibi kanunî ve yardımcı defterleri ile kayıtları, şubeleri, yurt içi 
ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançolarını kapatamazlar. 

Belgelerin saklanması 

MADDE 53. — Bankalar aldıkları yazılarla faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olma
dığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile alınmış 
suretlerini tarih ve numara sırası ile düzenleyerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. Bunların Ma
liye Bakanlığınca tespit olunacak esas ve şartlar dairesinde mikrofilm şeklinde de saklanmaları mümkün
dür. 

Bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin ilgili mercilere gönderilmesi ve ilanı 

MADDE 54. — 1. Bankalar bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerinin denetçilerince onaylı birer örneğini, 
genel kurullarının toplandığı tarihten itibaren 1 ay içinde yönetim kurulu ve denetçilerinin raporları ile birlik
te Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi ederek Resmî Gazete ve 
yurt çapında yayın yapan bir gazete ile ilan etmek zorundadırlar. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankaların Türkiye'deki faaliyetlerine ait bilanço
ları ile kâr ve zarar hesapları Türkiye'deki yönetim merkezleri tarafından düzenlenir ve müdürler kurulları 
tarafından imzalı olarak merkezlerinin son bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile birlikte 1 inci fıkradaki 
mercilere tevdi ve aynı fıkraya göre ilan olunur. 

3. ilan olunan bir bilanço veya kâr ve zarar cetvelinin gerçeğe aykırı olduğu tespit olunduğu takdirde, 
ilgili banka, Maliye Bakanlığının talimatı üzerine 15 gün içinde düzeltilmiş bilanço veya kâr ve zarar cetve
lini düzeltme beyanı ile birlikte aynı gazetelerle ilan etmek zorundadır. 

Tiirkıiye Büyük Millet Mecliisji (S. Sayısı: 276) 
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3. Yabancı bankaların hesap, bilanço ve kâr ve 
zarar cetvelleri, bunların Türkiye'ye ayırdıkları ser
maye ile Türkiye'deki işlemlerini gösterir. 

4. Bankalar hesaplarını ve bilançoları ile kâr ve 
zarar cetvellerini kesirleri dikkate almamak suretiyle 
Türk lirası üzerinden düzenlerler. 

Hesap uygunluğu 

MADDE 52. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 52 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Belgelerin saklanması 

MADDE 53. — Bankalar aldıkları yazılarla faa
liyetleri ile ilgili belgelerin asıllarım veya mümkün 
olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etme
yecek kopyalarını ve yazdıkları yazüarın makine ile 
alınmış suretlerini tarih ve numara sırası ile düzen
leyerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. 
Bunların Bakanlıkça tespit olunacak esas ve şartlar 
dairesinde mikrofilm şeklinde de saklanmaları müm
kündür. 

Bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin ilgili mercilere 
gönderilmesi ve ilanı 

MADDE 54. — 1. Bankalar bilançoları ile kâr 
ve zarar cetvellerinin denetçilerince onaylı birer ör
neğini, genel kurullarının toplandığı tarihten itibaren 
1 ay içinde yönetim kurulu ve denetçilerinin rapor- I 
lan ile birlikte Bakanlık ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
tevdi ederek Resmî Gazete ile yurt çapında yayın ya
pan bir gazete ile ilan etmek zorundadırlar. I 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bu
lunan bankaların Türkiye'deki faaliyetlerine ait bilan- I 
çoları ile kâr ve zarar hesapları Türkiye'deki yönetim 
merkezleri tarafından düzenlenir ve müdürler kurul
ları tarafından imzalı olarak merkezlerinin son bi- j 
lanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile birlikte 1 inci fık- I 
radaki mercilere tevdi ve aynı fıkraya göre ilan olu- I 
nur. I 

3. İlan olunan bir bilanço, veya kâr ve zarar cet
velinin gerçeğe aykırı olduğu tespit olunduğu takdir
de, ilgili banka, Bakanlığın talimatı üzerine 15 gün 
içinde düzeltilmiş bilanço veya kâr ve zarar cetve-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

3, Yabancı harikaların hesap, bilanço ve kâr ve 
zarar cebelleri, bunların Türkiye'ye ayırdıkları ser
maye ile Türkiye'deki işlemlerini igösterir. 

4. Bankalar hesaplarını ve bilançoları ile kâr ve 
zarar cetvellerini kesirleri dikkate almamak suretiyle 
Türk Orası üzerinden düzenlerler. 

Hesap uygunluğu 

MADDE 52. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 52 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Belgelerin saklanması 

MADDE 53. — Bankalar aldıkları yazılarla fa
aliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün 
olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etme
yecek kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile 
alınmış suretlerini tarih ve numara sırası ile düzenle
yerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. 
Bunların Müsteşarlıkça tespit olunacak esas ve şart
lar dairesinde mikrofilm şeklinde de saklanmaları 
mümkündük 

Bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin ilgili mercilere 
gönderilmesi ve ilanı 

MADDE 54. — 1. (Bankalar bilançoları ile kâr 
ve zarar cetvellerinin denetçilerince onaylı birer ör
neğini genel kurullarının toplandığı tarihten itibaren 
1 ay içinde yönetim kurulu ve denetçilerinin raporları 
ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi 
ederek Resmî Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir 
gazete ile ilan etmek zorundadırlar. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bu
lunan bankaların Türkiyedeki faaliyetlerine ait bilan
çoları ile kâr ve zarar hesapları Türkiye'deki yöne
tim merkezleri tarafından düzenlenir ve müdürler ku
rulları tarafından imzalı olarak merkezlerinin son. 
bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri ile birlikte 1 inci 
fıkradaki mercilere tevdi ve aynı fıkraya göre ilan 
olunur. 

3. İlan olunan bir bilanço veya kâr ve zarar 
cetvelinin gerçeğe aykırı olduğu tespit olunduğu tak
dirde, ilgili banka, Müsteşarlığın talimatı üzerine 15 
gün içinde düzeltilmiş bilanço veya kâr ve zarar cet-

Türiûiye Büyük Milet Meclisli (S. Sbyısı: 276) 
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Yabancı ülkelerdeki şubelerin hesaplan 

MADDE 55. — Türkiye'de kurulan bankalar yabancı ülkelerdeki şubelerine ayırdıkları sermaye ile bu şu
belerin işlem ve hesaplarını gösteren bir cetveli yıllık bilançoları ile birlikte Maliye ve Ticaret Bakanlıkları 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi etmek zorundadırlar. 

Üç aylık hesap özetleri ile diğer cetveller 

MADDE 56. — 1. Bankalar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinin görüşü alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara 
ve örneğe uygun olarak üç aylık hesap özeti düzenlemek zorundadırlar. 

2. Üç aylık hesap özetleri genel müdür ile genel muhasebe müdürü veya sorumlu muhasebeci tarafın
dan imza edilmiş ve mevcutsa denetçiler tarafından onaylanmış olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek sü
reler içinde bu Bakanlığa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir. 

3. Maliye Bakanlığı bu kanun hükmünde kararname uygulamasını izlemek ve denetlemek amacıyla ban
kalardan belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak düzenlenecek cetvel ve raporlar istemeye, malî bün
yeleri ve kaynaklarının kullanımı ije ilgili standart rasyoları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türki
ye Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak tespite yetkilidir. Bankalar istenecek cetvel raporları belirleyeceği 
esaslar ve örneklere göre düzenleyerek Maliye Bakanlığına tevdi etmek ve bu Bakanlığın tespit edeceği ras-
yolara uymak zorundadırlar. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Meslekî Disiplin ile Denetime İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ KESİM 
Türkiye Bankalar Birliği 

Üye olma zorunluluğu 

MADDE 57. — Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalar, tüzelkişiliği haiz Türkiye Bankalar Birliğine 
üye olmak zorundadırlar. Bankalar bu yükümlülüğü kuruldukları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yerine ge
tirirler. 

Tüjrîoiye Büyük MMet Mecfei (S. Sayısı: 276) 
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lini düzeltme beyanı ile birlikte aynı gazetelerle ilan 
etmek zorundadır. 

Yabancı ülkelerdeki şubelerin hesapları 

MADDE 55. — Türkiye'de kurulan bankalar ya
bancı ülkelerdeki şubelerine ayırdıkları sermaye ile bu 
şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren bir cetveli yıl
lık bilançoları ile birlikte Bakanlık ve Sanayi ve Ti
caret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına tevdi etmek zorundadırlar. 

Üç aylık hesap özetleri ile diğer cetveller 

MADDE 56. — 1. Bankalar, Mart, Haziran, Ey
lül ve Aralık ayları sonu itibariyle, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinin görüşü 
alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara ve 
örneğe uygun olarak üç aylık hesap özeti düzenle
mek zorundadırlar. 

2. Üç aylık hesap özetleri genel müdür ile ge
nel muhasebe müdürü veya, sorumlu muhasebeci ta
rafından imza edilmiş ve mevcutsa denetçiler tarafın
dan onaylanmış olarak Bakanlıkça belirlenecek sü
reler içinde bu Bakanlığa ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına gönderilir. 

3. Bakanlık bu Kanun uygulamasını izlemek ama
cıyla bankalardan belirleyeceği esaslar ve örneklere 
uygun olarak cetvel, rapor ve malî tablolar, isteme
ye, malî bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili 
standart rasyoları, bu rasyolar ile malî tabloların ge
rekli görüldüğü takdirde yayımlanmasına ilişkin usul 
ve esasları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak tespite 
yetkilidir. Bankalar bu cetvel, rapor ve malî tablo
ları Bakanlığa tevdi etmek ve tespit edilecek rasyo-
lara uymak zorundadırlar. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Meslekî Disiplin ile Denetime İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Türkiye Bankalar Birliği 

Üye olma zorunluluğu 

MADDE 57. — Türkiye'de faaliyet gösteren bü
tün bankalar kamu kurumu niteliğindeki, tüzelkişili
ği haiz Türkiye Bankalar Birliğine üye olmak zorun- I 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

velini düzeltme beyanı ile birlikte aynı gazetelerle ilan 
etmek zorundadır. 

Yabancı ülkelerdeki şubelerin hesapları 

MADDE 55. — Türkiye'de kurulan bankalar ya
bancı ülkelerdeki şubelerine ayırdıkları sermaye ile 
bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren 'bir cetve
li yıllık 'bilançoları ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına tevdi etmek zorundadırlar. 

Üç aylık hesap özetleri ile diğer cetveller 

'MADDE 56. — 1. Bankalar, mart, haziran, ey
lül ve aralık ayları sonu itibariyle, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinin görüşü 
alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenecek esasla
ra ve örneğe uygun olarak üç aylık hesap özeti dü
zenlemek zorundadırlar. 

2. Üç aylık hesap özetleri genel müdür ile genel 
'muhasebe müdürü veya sorumlu muhasebeci tarafın
dan imza edilmiş ve mevcutsa denetçiler tarafından 
onaylanmış olarak Bakanlıkça belirlenecek süreler 
içinde bu Müsteşarlığa ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına gönderilir. 

3. Müsteşarlık 'bu Kanun uygulamasını izlemek 
amacıyla bankalardan belirleyeceği esaslar ve örnek
lere uygun olarak cetvel, rapor ve malî tablolar iste
meye, malî 'bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile 
ilgili standart rasyoları, 'bu rasyolar ile malî tablo
ların gerekli görüldüğü takdirde yayınlanmasına iliş
kin usul ve esasları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası ve Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini ala
rak tespite yetkilidir, afinkalar bu cetvel rapor ve 
malî tabloları Müsteşarlığa tevdi etmek ve tespit edi
lecek rasyolara uymak zorundadırlar. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
'Meslekî Disiplin ile Denetime İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Türkiye Bankalar Birliği 

Üye olma zorunluluğu 

MADDE 57. — Türkiye'de faaliyet gösteren bü
tün bankalar, tüzelkişiliği haiz Türkiye Bankalar Bir-
liği'ne üye olmak zorundadırlar. Bankalar bu yükürn-

Türkıİye Büyük Millet Meclisi (S. Sayıaı: 276) 
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Birliğin görev ve yetkileri 

MADDE 58. — 1. Türkiye Bankalar Birliği; 
a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek; 
b) Bankaların birlik ve bankacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçla

rına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 
c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek, 
Amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamakla görevli ve yetkilidir. 
2. Birlik bankacılık konusundaki* mevzuatı ve aldığı karar ve tedbirlerin uygulamasını takip eder ve Ma

liye Bakanlığınca alınması istenen tedbirleri alır. 

Tüzük 

MADDE 59. — 1. Birliğin organları ve çalışma esasları, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının görüşleri alındıktan sonra Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konan tüzüğünde gösterilir. 

2. Bankalar Birlik Tüzüğüne ve Birlikçe alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. 

Türkiye Büyük Millet MeaMsd (S. Sayısı: 276) 
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dadırlar. Bankalar bu yükümlülüğü kuruldukları ta
rihten itibaren en geç 3 ay içinde yerine getirirler. 

Birliğin görev ve yetkileri 

MADDE 58. — 1. Türkiye Bankalar Birliği; 
a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek, 

b) Bankaların birlik ve bankacılık mesleğinin ge
rektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaç
larına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek, 
amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygula
makla görevli ve yetkilidir. 

2. Birlik bankacılık konusundaki mevzuatı ve al
dığı karar ve tedbirlerin uygulamasını takip eder ve 
Bakanlıkça alınması istenen tedbirleri alır. 

Organlar ve tüzük 

MADDE 59. — 1. Türkiye Bankalar Birliği or
gan seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçeve
sinde gizli oyla ve yargı gözetim altında gerçekleş
tirilir. 

2. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye ban
kaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının 
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk ol
madığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu
susları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu 
başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi 
yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; bir san
dık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bun
lar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli oy, 
açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresinin so
nunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim 
sandık kurulu başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde 
seçimlere yapılacak her türlü itirazlar hâkim tarafın
dan aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağla
nır, 

3. Birliğin organları ve çalışma esasları, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının görüşleri alındıktan sonra Bakanlığın öne-

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

| lülüğü, hu Kanunun 11 inci maddesine göre banka
cılık işlemlerine başlama iznini aldıkları tarihten iti
baren en geç 3 ay içinde yerine getirirler. 

Birliğin görev ve yetkilen 

MADDE 58. — 1. Türkiye Bankalar Birliği; 
a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin et

mek, 
b) Bankaların birlik ve 'bankacılık mesleğinin 

gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihti
yaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek 
amacıyla, gerekli 'her türlü tedbiri almak ve uygu
lamakla görevli ve yetkilidir. 

2. Birlik bankacılık konusundaki mevzuatı ve .al
dığı karar ve tedbirlerin uygulamasını takip eder ve 
Müsteşarlıkça alınması istenen tedbirleri alır. 

Organlar ve tüzük 

MADDE 59. — 1. Türkiye Bankalar Birliği or
gan seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçe
vesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçek
leştirilir. 

2. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye ban
kaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının 
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk ol
madığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin • 
hususları (belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha ola
rak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim ku
rulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli in
celemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; 
bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üye
si ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme iş
lemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Se
çim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tes
pit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeler ta
rafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden iti
baren iki 'gün içinde seçimlere yapılacak her türlü 
itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve ke
sin olarak karara bağlanır. 

3. Birliğin organları ve çalışma esasları, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının görüşleri alındıktan sonra Bakanlığın öne-

Tiirkıiye Büyük Millet Meclisti (S. Sayısı: 276) 
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Giderlerin karşılanması 

MADDE 60. — Türkiye Bankalar Birliğinin masrafları, her takvim yılı başında, tüzük gereğince tespit 
olunacak oy sayısına göre bankalara dağıtılır. Bankalar, kendilerine düşen masraf paylarını her yıl şubat ayı 
sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezd inde açılacak özel bir hesaba yatırmak zorundadır
lar. 

İKİNCİ KISIM 
Denetim 

Bankalar yeminli murakıpları 

MADDE 61. — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikliklerinin, diğer kanunların ban
kalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü bankacılik işlemlerinin denetimi, bankaların varlıkları, 
alacakları, özkayna'kları, borçlan, kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etki
leyen diğer tüm Öğelerin tespit ve tahlili Maliye Bakanına bağlı bir kurul teşkil eden bankalar yeminli mu
rakıpları ve yardımcıları tarafından yapılır. 

2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümlerine aykırı hareket eden barika ve ilgililer hakkında adı geçen Kanunun Ek 1 inci maddesindeki yet
kilere ve Bankalar Kanununda yazılı görevleri ile kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip olduk
ları gibi Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ve tüm bankaların kuruluş kanunları hükümleri ile diğer ka
nunların harikalarla ilgili hükümlerinin uygulamasını da denetlemeye yetkilidirler. 

3. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; bankalar, bankaların iştirak ve kuruluşları ile diğer 
gerçek ve tüzelkişilerden yukarıda yazılı kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bü'tün bilgileri istemeye, bun
ların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bunlar da istenilen bilgileri vermekle, defter 
kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler. 

4. Devlet daire ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve ben
zeri kuruluşlar ile risk santralı teşkilatı istenecek her türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli murakıp
larına ye yardımcılarına verirler. 

5.j Ban'kalar yeminli murakıp yardımcıları konulan ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış adaylar ara
sından sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. En az üç yıl ban'kalar yeminli murakıp yardımcılığı yaptıktan 
sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler ortak kararla bankalar yeminli murakıbı olarak atanırlar. Banka
lar yeminli murakıpları kurulu 'başkanının da bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisi vardır. 

6. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin etme
dikçe denetim yapamazlar. 

7, Bankalar yeminli murakıplarının çalışma tarzı bir yönetmelikle düzenlenir. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi (S. Sayısı: 276) 
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risi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko
nan tüzüğünde gösterilir. 

4. Bankalar Birlik Tüzüğüne ve Birlikçe alınacak 
karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 60. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 60 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Denetim 

Bankalar yeminli murakıpları 

MADDE 61. — 1. Bu Kanun ile ek ve değişik
liklerinin diğer kanunların bankalarla ilgili hükümle
rinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlem
lerinin denetimi, bankaların varlıkları, alacakları, öz-
kaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları arasındaki 
ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm 
öğelerin tespit ve tahlili Bakana bağlı bir kurul teşkil 
eden bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları ta
rafından yapılır. 

2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer 
hakkında, adıgeçen Kanunun ek 1 inci maddesindeki 
yetkilere ve Bankalar Kanununda yazılı görevleri ile 
kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip ol
dukları gibi Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası 
ve tüm bankalann kuruluş kanunları hükümleri ile 
diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygu
lamasını da, denetlemeye yetkilidirler. 

3. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; 
bankalar, bankaların iştirak ve kuruluşları ile diğer 
gerçek ve tüzelkişilerden yukarıda yazılı kanun hü
kümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, 
bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye 
yetkili olup, bunlar da istenilen bilgileri vermekle, def
ter kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla 
yükümlüdürler. 

4. Devlet daire ve kuruluşları, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve ben-
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risi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konan statüsünde gösterilir. 

4. Bankalar Birlik Statüsüne ve Birlikçe alına
cak karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar. 

Giderlerin karşılanması 

MADDE 60. — Türkiye Bankalar Birliğinin gi
derleri Birlik Statüsü gereğince tespit olunan oy sa
yısına göre bankalara dağıtılır. Bankalar kendilerine 
düşen masraf paylarını statüde 'belirtilen süre için
de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açıla
cak bir hesa'ba yatırmak zorundadırlar. 

İKİNCİ KISIM 
Denetim 

Bankalar yeminli murakıpları 

MADDE 61. — 1. Bu Kanun ile ek ve değişik
liklerinin diğer kanunların 'bankalarla ilgili hüküm
lerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlem
lerinin denetimi, bankaların varlıkları, alacakları, öz-

' kaynaklan, 'borçları, kâr ve zarar hesapları arasın
daki ilgi ve dengelerin ve malî 'bünyeyi etkileyen di
ğer tüm unsurların tespit ve tahlili 'bankalar yeminli 
murakıpları ve yardımcıları tarafından yapılır. 

2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer 
hakkında adı geçen Kanunun Ek 1 inci maddesinde
ki yetkilere ve Bankalar Kanununda yazılı görevleri 
ile kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip 
oldukları gibi Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
ve tüm bankaların kuruluş kanunları hükümleri ile 
diğer kanunların 'bankalarla ilgili hükümlerinin uygu
lamasını da denetlemeye yetkilidirler. 

3. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcı
ları; bankalar, 'bankaların iştirak ve kuruluşları ile 
diğer gerçek ve tüzelkişilerden yukanda yazılı kanun 
hükümleri ile ilgili görecekleri bütün 'bilgileri isteme
ye 'bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incele
meye yetkili olup, 'bunlar da istenilen 'bilgileri ver
mekle, defter kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bu
lundurmakla yükümlüdürler. 

4. Devlet daire ve kuruluşları, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve 
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İdarî tedbirler 

'MADDE 62. — 1. Bankalar yeminli murakıplarınca yapılan denetlemeler sonucunda, bu Kanun Hük
münde Kararname ve ilgili diğer mevzuata aykırı ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşü
recek nitelikte işlemleri tespit olunan banka mensuplarının, haklarında ayrıca kanunî kovuşturma yapıl
makla beraber, Maliye Bakanlığının talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunludur. Bu kimseler, Mali
ye Bakanlığının izini olmadıkça hiç bir bankada çalıştırılamazlar. 

2. Maliye Bakanlığı, bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata aykırı işlemlerini verdiği 
süre içinde düzeltmeyen ve kanuna aykırılıkların giderilmesi ve önlenmesi konusunda alınmasının istediği 
tedbirleri almayan bankaların, sorumlular hakkında yapılacak kanunî kovuşturma saklı olmak üzere, avans 
ve reeskont kredilerinin durdurulmasını, açılan kredilerin geri alınmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından istemeye, yararlandıkları teşvikleri durdurmaya yetkilidir.. 

3. Bu Kanun Hükmünde Kararname veya özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında kalan gerçek 
veya tüzelkişilerin mevduat kabul ettikleri veya bankacılık işlemleri yaptıkları, ticaret unvanları ve her türlü 
belgeleri ile ilan ve reklamlarımda banka kelimesini ya da mevduat kabul ettikleri veya bankacılıkla uğraştık
ları izlenimini veren kelime veya tabirleri kullandıkları tespit olunduğu takdirde, sorumlular hakkında kanunî 
kovuşturmaya geçilmekle beraber, gecikmesinde sakınca görülen hallerde, Maliye Bakanının (talebi üzerine 
valiliklerce, bunların işyerleri geçici olarak kapatılabileceği ve ilan ve reklâmları durdurabileceği gibi kanuna 
aykırı belgelerle ilan ve reklamları toplatılabilir. 
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zeri kuruluşlar ile risk santralı teşkilatı istenecek her 
türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli murakıp
larına ve yardımcılarına verirler. 

5. Bankalar yeminli murakıp yardımcıları konu
ları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış adaylar 
arasından sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. En 
az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı yaptık
tan sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler ortak 
kararla bankalar yeminli murakıbı olarak atanırlar. 
Bankalar yeminli murakıpları kurulu başkanının da 
bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisi vardır. 

6. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları 
Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin et
medikçe denetim yapamazlar. 

7. Bankalar yeminli murakıplarının çalışma tarzı 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

İdarî tedbirler 

MADDE 62. — 1. Bankalar yeminli murakıpla-
rınca yapılan denetlemeler sonucunda, bu Kanun ve 
ilgili diğer mevzuata aykırı ve bankanın emin bir şe
kilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlem
leri tespit olunan banka mensuplarının, haklarında ay
rıca kanunî kovuşturma yapılmakla beraber, Bakan
lığın talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunlu
dur. Bu kimseler, Bakanlığın İzni olmadıkça hiçbir 
bankada çalıştırılamazlar. 

2. Bakanlık, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuata 
aykırı işlemlerini verdiği süre içinde düzeltmeyen ve 
kanuna aykırılıkların giderilmesi ve önlenmesi konu
sunda alınmasını istediği tedbirleri almayan bankala
rın, sorumlular hakkında yapılacak kanunî kovuştur
ma saklı olmak üzere, avans ve reeskont kredilerinin 
durdurulmasını, açılan kredilerin geri, alınmasını Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasından istemeye, ya
rarlandıkları teşvikleri durdurmaya yetkilidir. 

3. Bu Kanun veya özel kanunlarına göre yetkili 
olanlar dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin mev
duat kabul ettikleri veya bankacılık işlemleri yaptık
ları, ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve 
reklamlarında banka kelimesini ya da mevduat kabul 
ettikleri veya bankacılıkla uğraştıkları izlenimini ve
ren kelime veya tabirleri kullandıkları tespit olunduğu 
takdirde, sorumlular hakkında kanunî kovuşturmaya 
geçilmekle beraber, gecikmesinde sakınca görülen hal-
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benzeri kuruluşlar ile risk santralı teşkilatı istenecek 
her türlü 'bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli mura
kıplarına ve yardımcılarına verirler. 

5. Bankalar yeminli murakıp yardımcıları ko
nuları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış aday
lar arasından sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. 
En az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı 
yaptıktan sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler 
ortak kararla bankalar yeminli murakmı olarak ata
nırlar. Bankalar yeminli murakıpları kurulu başka
nının da 'bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisi 
vardır. 

16. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları 
Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin et
medikçe denetim yapamazlar. 

I 7. Bankalar yeminli murakıplarımn çalışma tar-
I zı bir yönetmelikle düzenlenir. 

İdarî tedbirler 
MADDE 62. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonu methinin 62 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Malî bünyenin güçlendirilmesi 

MADDE 63, — 1. Denetlemeler sonucunda bir bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıfla
makta olduğunun tespit edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı, uygun bir süre vererek banka yönetim kuru
lundan; 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin ödenmeyen kısmının tahsilini, 
b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görülen alacaklar için karşılık ayrılmasını, 
c) Masrafların (kısılmasını, yeni personel alımının durdurulmasını, 
d) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plasmanlarının durdurulmasını veya sınırlandırılmasını, 
e) Malî bünyenin güçlendirilmesi için benzeri diğer tedbirlerin alınmasını, 
isteyebilir. Yönetim kurulu bu talimata uymak ve aldığı karar ve tedbirleri aylık raporlar halinde Maliye 

Bakanlığına bildirmek zorundadır. 
2. a) Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata aykırı ve bankanın emin bir şekilde ça

lışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte fiillerin ya da banka malî bünyesini zayıflatan karar ve işlemlerin 
banka yönetim kuruluna ait olması halin'de Maliye Bakanlığı bankanın denetçilerinden yeni bir yönetim kuru
lu teşkili için genel kurulun toplantıya çağrılmasını istemeye yetkilidir. Genel kurul toplanmadığı veya yöne
tim kurulunun değiştirilmesine ıkarar vermediği ya da seçtiği yeni yönetim kurulu 1 inci fıkraya göre veri
lecek talimata uymadığı ta'kdirde Maliye iBakanı yönetim kurulunu feshederek yerine geçici bir yönetim ku
rulu teşkil edebilir. 

b) Bankanın geçici yönetim kurulu tarafından yönetildiği dönemde ortaklar genel kurulu ancak Maliye 
Bakanının gerekli görmesi halinde toplanabilir ve genel kurul kararları Maliye Bakanının onayı ile hüküm 
ifade eder. 

c) Müdahaleyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde geçici yönetim kurulu Maliye Bakanının 
onayını aldıktan sonra genel kurulu toplantıya çağırarak görevini seçilecek yönetim kuruluna devreder. 

d) Geçici yönetim kurulu üyeleri bankalarda çalışanlardan veya bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe 
sahibi kimseler arasından atanır. Bunların ücretleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur ve banka tarafından 
ödenir. , 

3. Bankalar yeminli murakıplarınca yapılan incelemeler sonucunda malî bünyesinin taahhütlerini karşıla
yamayacak derecede zayıflamış bulunduğu ya da bu durumun gerçekleşmek üzere olduğu tespit olunan bir 
bankanın; yönetimini geçici bir yönetim kuruluna veya bir bankaya ya da birden fazla bankanın iştirak etti
ği bir konsorsiyuma tevdi ederek; 

a) Likiditesinin güçlendirilmesi amacıyla iştirak ve gayrimenkuller gibi duran varlıklarının kısmen veya 
tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satın alınmasına, 

b) Kanunî karşılık yükümlülüklerinin, cezaî faizlerini de kaldırmak suretiyle ertelenmesine, 
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lerde, Bakanın talebi üzerine valiliklerce, bunların iş
yerleri geçici olarak kapatılabileceği ve ilan ve rek
lamları durdurabileceği gibi kanuna aykırı belgelerle 
ilan ve reklamları toplatılabilir. 

Malî bünyenin güçlendirilmesi 

MADDE 63. — 1. Denetlemeler sonucunda bir 
bankanın malî bünyesinin ciddî bir şekilde zayıfla
makta olduğunun tespit edilmesi halinde Bakanlık; 
uygun bir süre vererek banka yönetim kurulundan, 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin 
ödenmeyen kısmının tahsilini, 

b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görü
len alacaklar için karşılık ayrılmasını, 

c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel 
alımının durdurulması veya sınırlandırılması suretiyle 
veya benzeri şekilde masrafların kısılmasını, 

d) İştirak veya sabit değerlerin kısmen veya ta
mamen elden çıkarılmasını, 

e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plas
manların durdurulmasını veya sınırlandırılmasını, 

f) Kanun ve kararlara aykırı fiilleri tespit edilen 
personelin bankayı temsil yetkilerinin kaldırılmasını, 

g) Malî bünyenin güçlendirilmesi için benzeri 
diğer tedbirlerin alınmasını, isteyebilir. Yönetim ku
rulu bu talimata uymak ve aldığı karar ve tedbirleri 
aylık raporlar halinde Bakanlığa bildirmek zorunda
dır. 

2. Yönetim kurulu, birinci fıkraya göre alınması 
istenen tedbirleri kısmen veya tamamen almadığı ve
ya birinci fıkrada belirtilen tedbirler alınsa dahi ban
kanın malî bünyesindeki zayıflamanın giderilemeyece
ği sonucuna varıldığı takdirde bakan; 

a) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir 
kısmını veya tamamını görevden alarak veya yönetim 
ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara 
üye atamaya, 

b) likiditenin güçlendirilmesi amacıyla iştirak ve 
gayrimenkuller gibi duran varlıklarının kısmen veya 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

İdarî denetim 

MADDE 63. — Mevduatı toplamı genel mevduat 
hacminin (toplamının) % 3 ünü aşan bankalara Ba
kanlık btir denetçi atayabilir. Bu denetçi, bu Kanun 
ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre denetim
lerini yapar. 

Malî bünyenin güçlendirilmesi 

MADDE 64. — 1. Denetlemeler sonucunda bir 
bankanın malî bünyesinin ciddî ıbir şekilde zayıfla
makta olduğunun tespit edilmesi hallinde Bakanlık; 
uygun bir süre vererek 'banka yönetim' kurulundan, 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin öden
meyen kısmının tahsilini, 

b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görü
len alacaklar için karşılık ayrılmasını, 

c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel 
alımının durduruilması veya sınırlandırılması suretiyle 
veya benzeri, şekilde masrafların kısılmasını, 

d) İştirak veya sabit değerlerin ksmen veya ta
mamen elden çıkarılmasını, 

e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plas
manların durdurulmasını veya smırlandırılmasını, 

ıf) Kanun ve kararlara aykırı fiilileri tespit edilen 
personelin 'bankayı temsil yetkilerinin kaldırılmasını, 

g) Malî bünyenin güçlendirilmesi için benzeri di
ğer tedbirlerin alınmasını, isteyebilir. Yönetim kurulu 
bu talimata uymak ve aldığı karar ve tedbirleri aylık 
raporlar halinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır. 

2. Yönetim kurulu, birinci fıkraya göre alın
ması istenen tedbirleri kısmen veya tamamen alma
dığı veya 'birinci fıkrada belirtilen tedbirler alınsa 
dahi bankanın maılî bünyesindeki zayıflamanın gide
rilemeyeceği sonucuna varıldığı takdirde 'bakan; 

a) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir 
kısmını veya tamamını görevden alarak veya yönetim 
ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara 
üye atamaya, 

ıb) Likiditenin güçlendirilmesi amacıyla iştirak ve 
gayrimenkuller gibi duran varlıklarının kısmen veya 
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c) Hazineye, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, T. C. Merkez Bankasına ve Tasarruf Mevduatı Si
gorta Fonuna olan borçları ile alacaklarını mahsup ve tahkim ile gerektiğinde bunları Hazine iştiraki olarak 
banka sermayesine dönüştürmeye, bu işlemlerin gerektirdiği meblağları bütçeye gelir, gider ve ödenek kay
detmeye, 

d) Malî bünyesinin takviyesi için gerekli göreceği benzeri diğer tedbirleri almaya, 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
4. Yukarıdaki tedbirlerle malî bünyesinin güçlendirilmesine imkân görülemeyen bir bankanın; 
a) Bütün aktif ve pasifi ile mevcut veya kurulacak bir bankaya devredilmesine, 
b) Bir veya birkaç banka ile birleştirilmesine, 
Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu halde devir veya birleştirmeye 

ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulu kararında gösterilir. Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen 
bankalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan malî destek sağlanır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Fonun kuruluşu 

MADDE 64. — 1. Bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla tüzelkişiliği haiz ^Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 

2. Fon, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Fon Yönetmeliği dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından idare ve temsil olunur. Fonun idare ve temsili dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası personeline ayrıca ücret ödenmez. 

3. Fon, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2490.sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 832 
sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

4. Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
5. Maliye Bakanlığı Fonun hesap ve işlemlerin^ denetlemeye ve bu hususta Fondan her türlü bilgiyi is

temeye yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S; Sayısı : 276) 
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tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya başka 
kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınmasına, 

c) Kanunî karşılık yükümlülüklerinin, cezaî faiz
lerini de kaldırmak suretiyle ertelenmesine, 

d) Hazineye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve Tasar
ruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçları ile ala
caklarını mahsup ve tahkim ile gerektiğinde bunları 
Hazine iştiraki olarak banka sermayesine dönüştür
meye, bu işlemlerin gerektirdiği meblağları bütçeye ge
lir, gider ve ödenek kaydetmeye, 

e) Malî bünyesinin takviyesi için gerekli göreceği 
diğer tedbirleri almaya, 

yetkilidir. 
3. Yukarıdaki tedbirlerle malî bünyesinin güçlen

dirilmesine imkân görülemeyen bir bankanın; 
a) Bütün aktif ve pasifi ile mevcut veya kurula

cak bir bankaya devredilmesine, 
b) Bir veya birkaç banka ile birleştirilmesine, 

Bankanın önerisi üzerine Bankalar Kurulunca ka
rar verilebilir. Bu halde devir veya birleştirmeye ilişkin 
esas ve usuller Bakanlar Kurulu kararında gösterilir. 
Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen ban
kalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan malî des
tek sağlanır. 

ONUNCU BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Fonun kuruluşu 

MADDE 64. — 1. Bankalardaki tasarruf mev
duatını sigorta etmek amacıyla tüzelkişiliği haiz Ta
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 

2. Fon, Bakanlıkça hazırlanacak Fon Yönetmeliği 
dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tara
fından idare ve temsil olunur. Fonun idare ve temsili 
dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası per
soneline ayrıca ücret ödenmez. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya (baş
ka kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınmasına, 

c) Kanunî karşılık yükümlülüklerinin, cezaî faiz
lerini de kaldırmak suretiyle ertelenmesine, 

d) Hazineye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve Tasar
ruf Mevduatı Sigorffca Fonuna olan borçları ile ala
caklarını mahsup ve tahkim ile gerektiğinde bunları 
hazine iştiraki olarak banka sermayesine dönüştürme
ye, bu işlemlerin gerektirdiği meblağları bütçeye ge
lir gider ve ödenek kaydetmeye, 

e) Malî 'bünyesinin takviyesi için gerekli göre
ceği diğer tedbirleri almaya, 

(yetkilidir. 
3. Yukarıdaki tedbirlerle malî bünyesinin güç

lendirilmesine imkân görülemeyen bir bankanın; 
a) Bütün aktif ve pasifi ile mevcut veya kuru

lacak bir bankaya devredilmesine, 
ıb) 'Bir veya birkaç banka ile birleştirilmesine, 
Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca ka

rar verilebilir. Bu halde devir veya birleştirmeye iliş
kin esas ve usuller Bakanlar Kurulu kararında gös
terilir. Devir veya birleştirmeden dolayı otftaya çıka
bilecek zararın Hazinece karşılanacağı Bakanlar Ku
rulu kararında belirtilmiş ise, bu bankaların üçüncü 
kişilerdeki hak ve alacaklarının takip, tahsil ve tas
fiyesi hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır. 

Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen 
bankalara Tasarruf Mevduatı 'Sigorta Fonundan malî 
destek sağlanabilir. 

ONUNCU İBÖUÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Fonun kuruluşu 

MADDE 65. — II. Bankalardaki tasarruf mev
duatını sigorta etmek amacıyla tüzelkişiliği haiz Ta
sarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 

2. Fon, Bakanlhkça hazırlanacak Fon Yönet
meliği dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından idare ve temsil olunur. Fonun idare 
ve temsili dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası personeline ayrıca ücret ödenmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 276) 
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Fonun kaynakları 

MADDE 65. — 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonun kaynakları; 
a) Bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf mevduatı tutarı üzerinden, tarifesi ile tahsil zaman ve 

şekilleri Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunacak primlerden, 
b) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı fiiller dolayısıyla hükmolunacak para cezalarından, 
ç) 153 sayılı Kanuna göre kurulan Bankalar Tasfiye Fonundan devralınacak mevcutlardan, 
d) 36 inci maddeye göre zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklardan, 
e) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
oluşur. ' 
2. Fon mevcudunun ihtiyacı karşılamadığı hallerde Maliye Bakanlığının talebi üzerine Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Bu avansın miktarı, vadesi, faizi ve sair şartları Maliye Bakan
lığınca tespit olunur. 

3. Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

4. Fon mevcudunun kullanılış şekil ve esasları Fon yönetmeliğinde gösterilir. 
5. Bankalarca Fona ödenen primler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kabul edilir. 

Sigortanın esasları 

MADDE 66. — 1. Mevduat kabul eden bütün bankalar, tasarruf mevduatlarını sigorta ettirmek zorun
dadır. 

2. Bir bankadaki bir kişiye ait azamî 3 milyon liralık tasarruf mevduatı mevduat sigortasına tabidir. 
3. Bir bankanın sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üye

lerine, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına, kredi açmaya yetkili memurlarına, denetçilerine ve bun
ların eş ve velayet altındaki çocuklarına ait tasarruf mevduatı sigortaya tabi değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <Ŝ  Sayısı : 276) 
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3. Fon, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

4. Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
5. Bakanlık Fonun hesap ve işlemlerini denetle

meye ve bu hususta Fondan her türlü bilgiyi isteme
ye yetkilidir. 

Fonun kaynakları 

MADDE 65. — 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nunun kaynaklan; 

a) Bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf 
mevduatı tutarı üzerinden, tarifesi ile tahsil zaman 
ve şekilleri Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Ku
rulunca tespit olunacak primlerden, 

b) Bu Kanuna aykırı fiiller dolayısıyla hükmo-
lunacak para cezalarından, 

c) 153 sayılı Kanuna göre kurulan Bankalar Tas
fiye Fonundan devralınacak mevcutlardan, 

d) 36 ncı maddeye göre zamanaşımına uğrayan 
mevduat, emanet ve alacaklardan, 

e) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
oluşur. 
2. Fon mevcudunun ihtiyacı karşılamadığı haller

de Bakanlığın talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasınca Fona avans verilir. Bu avansın mik
tarı, vadesi, faizi vesair şartları Bakanlıkça tespit olu
nur. 

3, Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsi Usulü 'Hakkında Kanun hüküm
leri uygulanır. 

- 4. Fon mevcudunun kullanılış şekil ve esasları 
Fon yönetmeliğinde gösterilir, 

5. Bankalarca jFona ödenen primler kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider kabul edilir. 

Sigortanın esasları 

MADDE 66. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 66 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

3. Fon, 1050 (Sayılı Muhasebe-d Umumiye Ka
nunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu i e 832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

4. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaf-
ıfıf, 

5. ıMüsteşarîîk Fonun hesap ve işlemlerini de
netlemeye ve bu hususta Fondan her ıtürlü bilgiyi is
temeye yetkilidir, 

Fonun kaynakları 

ıMADDE 66. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 65 inoi maddesi 66 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiş tir. 

Sigortanın esasları 

MADDE 67. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 66 ncı maddesi 67 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi i(& Sayısı : 276) 
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Sigortanın sonuçları 

MADDE 67. — 1. 63 üncü madde uygulanarak malî bünyesinin güçlendirilmesine ve devir veya birleş
tirilmesine imkân görülmeyen bir bankanın mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 12 nci mad
deye göre kaldırılır. 

2. Mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılan bankanın tasarruf mevduatı aynı şart
larla, karşılığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan ödenmek suretiyle, Maliye Bakanlığınca tayin oluna
cak bir bankaya devrolunur. 

3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ödediği tasarruf mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri yerine 
bankanın iflasını ister ve iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatı ile iştirak eder. 

A> İflasına hükmolunan bankanın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçları, masanın nakit du
rumuna göre icra, ve iflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklen
meksizin ödenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 276) 
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Sigortanın sonuçlan 

MADDE 67. — 1. 63 üncü madde uygulanarak 
malî bünyesinin güçlendirilmesine ve devir veya bir
leştirilmesine imkân görülmeyen bir bankanın mev
duat ikabui ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 12 
nci maddeye göre kaldırılır. 

2. Mevduat kabul ve bankacıkk işlemleri yapma 
yetkisi kaldırılan bankanın tasarruf mevduat, faiz 
ve sair menfaatler bakımından devralan bankanın uy
gulamalarım geçmemek üzere aynı şartlarla, karşılığı 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan ödenmek su
retiyle Bakanlıkça tayin olunacak bir bankaya devre
dilir. 

3. Bakanlık, hakkında 2 inci fukra hükmü uygu
lanan ibir bankanın yönetim ve denetimimi Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna veya bir bankaya geçici 
olarak devredebilir. 

ıBakanlar Kurulunun mevduat kabul ve bankacılık 
işlemleri yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkim ka-
rarm Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 
banka aleyhindeki icra takipleri iflas talebinin kabul 
veya reddine kadar durur. 

4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ödediği ta
sarruf mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri ye
rine bankanın iflasını ister ve iflas masasına imtiyazlı 
alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

5. İflasına hükmolunain bir banka için îcra İflas 
Kanununun 221 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre 
teşkiıl olunacak büro Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
temsilcisi katılmaksızın toplanamaz. Söz konusu hük
mün 2 nci fıkrası iflasına hükmolunan bankalar hak-
ıkında uygulanmaz. İflas İdare Memurları, Tasarruf 
Mevduat Sigorta Fonunca teklif ve Bakanlıkça kabul 
edilen yeter sayıda kişiden oluşur; iflas idaresinin 
toplantı ve karar nisabında çoğunluk esası aranır. 

6. İflasına hükmolunan bankanın Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonuna olan borçları, masanın nakit 
durumuna göre İcra ve İflas Kanununun 232 nci mad
desinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklen
meksizin ödenir.-

7. 5 \e 6 nci fıkra hükümleri 68 inci maddeye 
göre iflasıma karar verilenler hakkında da uygulanır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Sigortanın sonuçlan 

MADDE 68. — 1. 64 üncü madde uygulanarak 
ırraaUî bünyesinin -güçlendıMilmesdne ve devir veya 
birleştirilmesine imkân görülmeyen bir bankanın 
mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yet
kisi 12 nci maddeye göre kaldırılır. 

2. Mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yap
ma yetkisi kaldırılan bankanın tasarruf mevduatı, 
faiz ve sair menfaatüar bakımından devralan ban
kanın uygulamalarını geçmemek üzere aynı şartlar
la, karşılığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 
ödenmek suretiyle Bakanlıkça tayin olunacak bir 
bankaya devredilir. 

3. Bakanlık, hakkında 2 nci fıkra hükmü uygu
lanan bir bankanın yönetim ve denetimini Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna veya bir bankaya geçici 
Olarak devredebiir. 

IBakanlar Kurulunun mevduat kabul ve banka-
cıliik işlemleri yapma yetkisinin kaldmılmasına lişıkin 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itiba
ren banka aleyhindeki icra /takipleri iflas talebinin 
kaW veya reddine kadar durur. 

4. Tasarruf Mevduatı Sigonta Fonu, ödediği ta
sarruf mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri ye
rine bankanın iflasını ister ve iflas masasına imti
yazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

5. İflasına hükmolunan bir banka için İcra İflas 
/Kanununun 221 inci maddesinin 1 inci fıkrasına gö
re teşkil olunacak büro Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu ıtemsikasi katajımaksızın toplanamaz. Söz ko
nusu hükmün 2 noi fıkrası iflasına hükmolunan ban
kalar hakkında uygullanmaz. İflas İdare Memurları, 
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunca teklif ve Müs
teşarlıkça kabul ©dilen yeter sayıda kişiden oluşur; 
iflas idaresinin toplantı ve karar nisabında çoğunttuk 
esası aranır. 

6. lîfilasına hükmolunan bankanın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçlan, masanın 
nakit durumuna göre İcra ve İflas Kanununun 232 
nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleş
mesi beklenmeksizin ödenir. 

7. 5 ve 6 nci fıkra hükümleri 69 uncu maddeye 
göre iflasuna karar verilenler hakkında da uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tfS^ Sayısı : 276) 
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Şahsî sorumluluk 

MADDE 68. — Bir bankanın ortakları, yönetim kurulu ve. kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel mü
dür, genel müdür yardımcıları, müdürleri ve imzaları bankayı ilzam eden memurları kanuna aykırı karar ve 
işlemleri ile bankanın iflasına veya hakkında 63 üncü maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarının uygulanmasına se
bep olmuşlarsa, Maliye Bakanının talebi üzerine, bunların şahsen iflasına mahkemece karar verilebilir. 63 ün
cü maddenin uygulandığı hallerde bunların şahsî sorumluluğu, çıkarılacak ara veya devir bilançolarına göre 
tayin olunur. 

ONBlRÎNGt BÖLÜM 
Devir, Birleşme ve Tasfiye 

Birleşme veya devir 

MADDE 69. — 1. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin diğer bir veya birkaç banka ile 
birleşmesi veya bütün borç, alacak ve mevduatını Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi 
Maliye Bakanlığının iznine bağlıdır. 

2. Maliye Bakanlığı, devir veya birleşmenin ilgililerin menfaatlerine aykırı düşmeyeceği sonucuna varır
sa devir veya birleşme işlemlerine izin verir. 

3. izin tarihinden iitbaren 3 ay İçinde ilgili bankaların yetkili organlarınca karar alınarak devir veya 
birleşme işlemlerine geçilmediği takdirde devir izni geçersiz olur. 

4. Devir veya birleşmenin Resmî Gazetede ilanından sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili 
bankaların mevduat munzam karşılıkları hesaplarından uygun göreceği miktar ve şartlarla devir veya birleş
me döneminde iadeler yapabilir. 

5. Devir veya birleşme işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması döneminde, bankalara Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonu ve Bankalar Birliği tarafından her türlü malî ve teknik yardım yapılabilir. 
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Şahsî sorumluluk 

MADDE '68, — 1. Bir bankanın ortakları, yö
netimi kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile 
geneli müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları 
bankayı ilzam eden memurları kamına aykırı 'karar 
ve işlemleri ile bankanın iflasına veya hakkında 63 
üncü maddenin 2 veya 3 üncü fıkralarının uygulan
masına sebep olmuşlarsa, Bakanım talebi üzerine, bun
ların şahsen iflasına mahkemece karar verilir. 63 ün- j 
cü maddenin uygulandığı hallerde bunların şahsî so
rumluluğu çıkarılacak ara veya devir bilançolarına 
göre ıtayin olunur. 

2. Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hak
kında Mahkemece, icra İflas Kanununun 257 nci ve 
müteakip maddeleri hükmü uygulanır. 

ONBİRİNCÎ BÖLÜM 
Devir, Birleşme ve Tasfiye 

Birleşme veya devir 

MADDE 69. — 1. Türkiye'de faaliyette bulunan 
bankalardan birinin diğer bir veya birkaç banka ile 
birleşmesi veya bütün borç, alacak ve mevduatımı 
Türkiye'de faaliyette bulunam diğer bir bankaya dev
retmesi Bakanlığım iznine bağlıdır. 

2. Bakanlık, devir veya birleşmenin ilgililerin 
menfaatlerine aykırı düşmeyeceği sonucuma varırsa 
devir veya birleşme işlemlerine izin verir. 

3. izim tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili ban
kaların yetkili organlarınca karar alınarak devir veya 
birleşme işlemlerine geçilımediği takdirde devir izni 
geçersiz olur. 

4. Devir veya birleşmenin Resmî Gazetede ila
nımdan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ilgili bankalarım mevduat munzam karşılıkları hesap
larından uygum göreceği miktar ve şartlarla devir veya 
birleşme döneminde iadeler yapabilir. 

5. Devir veya birleşme işlemlerimin yürütülmesi 
ve sonuçlandırılması döneminde, bankalara Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu ve Bankalar Birliği tarafın
dan her türlü malî ve teknik yardım yapılabilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Şahsî sorutrüuluH 

MADDE 69. — 1. Bir bankamın ortakÜlan, yö
netim kurulu ve kredi komitesi başkamı ve üyeleri ile 
genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzalan 
bankayı uzam eden memurları kanuna aykırı karar 
ve işlemleri Jile bankanın iflasıma veya hakkımda 64 
üncü maddemin 2 veya 3 üncü fıkralarının uygulan
masına sebep olmuşlarsa, Bakamım talebi üzerime, 
bunların şahsen iflasına mahkemece karar verilir. 64 
üncü maddenin uygulandığı hallerde bunların şahsî 
sorumluluğu çıkarılacak: ara veya devir bilançolarına 
göre tayin olunur. 

2* Mahkemece iflasına karar verilenler hakkın
daki takibi, alacaklı sıfatıyla banka iflas idaresi veya 
devralan banka yürütür. İflas talebi için Bakanlığa 
başvuru da bunlar tarafından yapılır. 

3< Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hak
kında Mahkemece İcra İflas Kanununun 257 nci ve 
müteakip maddeleri hükmü uygulanır. 

OlSlBİRlİNİCt BÖLÜM 
DeVir, Birleşme ve Tasfiye 

Birleşme veya devir 

MADDE 70. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 69 uncu maddesi 70 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi £S, Sayısı : 276) 
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('Kanun Hükmünde Kararname) 

Tasfiye veya faaliyete son verilmesi 

MADDE 70. — Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye et
mek istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilan ve mev
duat sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bu
lunan aynî ve nakdî her türlü mevduat ile emanet ve cari hesap bakiyelerini vesair borçlarını, vadeli olsa
lar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvurmayan aynî ve nakdî 
her türlü mevduat, emanet ve alacakları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi etmeye mecburdurlar. 
Merkez Bankası bu suretle verilen değerleri 10 yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan etmek suretiyle 
saklar. Bu sürenin bitiminde 36 ncı maddedeki esaslara göre işlem yapılır. 

Tasfiye memurlarının görevleri 

MADDE 71. — 1. İflasına hükmedilen bankalar ile tasfiyesine karar verilen bankaların işlemlerini tas
fiye etmek üzere icra ve İflas Kanunu hükümlerine göre teşkil olunan iflas idaresi veya tayin olunan tasfiye 
memurları, tasfiyenin gelişimi hakkında Maliye Bakanlığına, bu Bakanlığın uygun göreceği sürelerde rapor 
vermekle yükümlüdürler. 

2. Maliye Bakanlığı, bankalar yeminli murakıpları vasıtasıyla iflas veya tasfiye işlemlerini inceletmek 
yetkisine sahiptir. 

ON1KİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sektör bankaları 

MADDE 72. — 1. Banka kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık programlarının hedeflerine uygun ola
rak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, Maliye 
Bakanının önerisi üzerine uygun göreceği kamu bankalarını sektör bankaları olarak görevlendirmeye veya yeni 
sektör bankaları kurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2v Sektör bankalarının görev ve yetkileri; bifbirleriyle, diğer bankalarla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ile ilişkileri, yıllık sektörel finansman programlarının hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonuna 
ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu kararında gösterilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S, Sayısı : 276) 
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(Sanayi ive Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Tasfiye veya faaliyete son verilmesi 

MADDE 70. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 70 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasfiye memurlarının görevleri 

MADDE 71. — 1. İflasına hükmedilen bankalar 
ile tasfiyesine karar verilen bankaların işlemlerini tas
fiye etmek üzere icra ve İflas Kanun hükümlerine 
göre teşkil olunan, iflas idaresi veya tayin olunan tas
fiye memurları, tasfiyenin gelişimi hakkında Bakan
lığa bu Bakanlığın uygun göreceği sürelerde rapor 
vermekle yükümlüdürler. 

2. 'Bakanlık, bankalar yeminli murakıpları vası
tasıyla iıfias veya tasfiye işlemlerini inceletmek yetkisi
ne sahiptir. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sektör bankaları 

MADDE 72, — 1. Banka kaynaklarıının kalkın
ma planı ve yıllık programlarının hedeflerine uygun 
olaraık kullanılmasını ve selektif kredd politikasının et
kin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, Ba
kanın önerisi üzerine uygun göreceği kamu bankaları
nı sektör bankaları olarak görevlendirmeye veya yeni 
sektör bankaları kurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Sektör bankalarının görev ve yetkileri; bir
birleriyle, diğer bankalarla ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez 'Bankası ıLle ilişkileri, yıllık sektörel finansman 
programlarınım hazırlanması, uygulanması ve koordi
nasyonuna ilişkin esaslar 'Bakanlar Kurulu kararında 
'gösterilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Tasfiye veya faaliyete son verilmesi 

MADDE 71. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 70 inci maddesi 71 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasfiye memurlarının görevleri 

MADDE 72. — 1. (İflasına hükmedilen bankalar 
ile tasfiyesine karar verilen bankaların işlemlerini tas
fiye etmek ü2ere İcra ve İflas Kanunu hükümlerine 
göre teşkil olunan iflas idaresi veya tayin olunan tas
fiye memurları, tasfiyenin gelişimi hakkında Müste
şarlığa bu Müsteşarlığın uygun göreceği sürelerde ra
por vermekle yükümlüdürler. 

2. Müsteşarlık bankalar yeminli murakıpları ve 
yardımcıları vasıtasıyla iflas veya tasfiye işlemlerini 
inceletmek yetkisine sahiptir. 

ÖNÜKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sektör bankaları 

MADDE 73. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 72 nci maddesi 73 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Serbest bölgelerde bankacılık 

MADDE 74. — Serbest bölgelerde banka kurul
ması veya ışübe açılması ve bu suretle faaliyet göste
rilmesi, bu Kanun hükümlerine tabi olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Sâ Sayısı : 276) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

Bankaların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri 

MADDE 73. — 1. Türkiye'de kurulan bankaların hariçte şube veya temsilcilik açmaları Maliye Bakan
lığının iznine tabidir. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankalar Türkiye'deki şubelerine ayırdık
ları sermayeyi ve bütün bankalar mevduat vesair kaynaklarını Maliye Bakanlığının izni olmadan yabancı ül
kelerde plasman, tevdiat vesair surette kullanamayacakları gibi, Türk borsalarında kote olmayan menkul kıy
metlerin alımına veya bunlara ilişkin kredilere tahsis edemezler. 

Yabancı bankaların temsilcilikleri 

MADDE 74. — Yabancı bankaların mevduat kabul etmemek ve bankacılık işlemleri yapmamak kaydıyla 
Türkiye'de temsilcilik açmaları Maliye Bakanlığının iznine tabidir. 

İlan ve reklamlar 

MADDE 75. — Bankaların ilan ve reklamları; tür, şekil, nitelik ve miktarları itibariyle Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak tespit olunan esas ve şartlara aykırı olamaz. 

Parasal miktar ve sınırların artırılması 

MADDE 76. — 1. Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine, bu Kanun Hükmünde Karar
namedeki parasal miktar ve sınırları, 1983 yılı temel olmak üzere, Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eş
ya, fiyatları indeksinin gerektirdiği miktar ve sınırları aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 38, 39 ve 41 inci maddelerinde yer alan kredi katsayı veya oran
ları Bakanlar Kurulunca Maliye Bakanlığının önerisi üzerine <% 50'yi aşmamak kaydıyla artırılabilir veya azaltı
labilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi |(Sj Sayısı : 276) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Bankaların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri 

MADDE 73. — 1. Türkiye'de kurulan bankala
rın hariçte şube veya temsilcilik açmaları Bakanlığın 
izinline tabidir. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gös
teren yabancı bankalar Türkiye'deki şubelerine ayır
dıkları sermayeyi ve bütün bankalar mevduat ve sair 
kaynaklarını Bakanlığın izni olmadan yabancı ülke
lerde plasman, tevdiat ve sair surette kullanamaya
cakları gibi, Türk borsalarında kote olmayan menkûl 
kıymetlerin alımıma veya bunlara ilişkin kredilere 
tahsis edemezler. 

Yabancı bankaların temsilcilikleri 

MADDE 74. — Yabancı bankaların mevduat ka
bul etmemek ve bankacılık işlemleri yapmamak kay
dıyla Türkiye'de temsilcilik açmaları Bakanlığın iz
nine tabidir. 

İlan ve reklamlar 

MADDE 75. — Bankaların ilan ve reklamları; 
tür, şekil, nitelik ve miktarları itibariyle Türkiye Ban
kalar Birliği tarafından Bakanlığın uygun görüşü alı
narak tespit olunan esas ve şartlara aykırı olamaz. 

Parasal miktar ve sınırların artırılması 
MADDE 76. — 1. Bakanlar Kurulu, Bakanlığın 

önerisi üzerinde, bu Kanundaki parasal miktar ve sı
nırları, 1983 yılı temel olmak üzere, Bakanlıkça ya
yımlanan toptan eşya fiyatları indeksimin gerektirdiği 
miktar ve sınırları aşmamak kaydıyla artırmaya yetki
lidir. 

2. IBu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinde 
yer alan kredi katsayı veya oranları Bakanlar Kuru
lunca Bakanlığın önerisi üzerine % 50*yi aşmamak 
kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Ancak, Bakanlar Kurulu serbest bölge bankacılık 
faaliyetleri için istisnalar ve off - shore bankacılık fa
aliyetleri için de yeni düzenlemeler getirmeye yetkili
dir. 

TürkıYe'de fiilen bankacılık faaliydtlerinde bulun
mamakla beraber, sadece serbest bölgelere münhasır 
barikacılık işlemleri yapmak üzere şube açılmasına ve
ya müstakil banka kurulmasına, Bakanlar Kurulu'tfca 
açılış veya kuruluş şekil ve şartları belirtilmek sure- . 
tiyle izin verilir. 

Bankaların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri 

MAİDDE 75. — 1, Türkiye'de kurulan bankala
rın hariçte şube veya tem'silcilik açmaları Müsteşarlı
ğın 'iznine tabidir. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gös
teren yabancı bankalar Türkiye'deki şubelerine ayır
dıkları sermayeyi ve bütün bankalar mevduat ve sair 
'kaynaklarını Müsteşarlığın izni olmadan yabancı ül
kelerde plasman, tevdiat ve sair surette kullanamaya
cakları gibi, Türk borsalarında kote olmayan men
kul kıymetlerin alımına veya bunlara ilişkin kredilere 
tahsis edemezler. 

Yabancı bankaların temsilcilikleri 

MADDE 76. — Yabancı bankaların mevduat ka
bul etmemek ve bankacılık işlemleri yapmamak kay
dıyla Türkiye'de tem'silcilik açmalan Müsteşarlığın 
iznine tabidir. 

İlan ve reklamlar 

MADDE 77. — Bankaların ilan ve reklamları; tür, 
şekil, nitelik ve miktarları itibariyle Türkiye Bankalar 
'Birliği tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alına
rak tespit olunan esas ve şartlara aykırı olamaz. 

Parasal miktar ve sınırların artırılması 
MADDE 78. — 1. Bakanlar Kurulu, Bakanlığın 

önerisi üzerine, bu Kanundaki parasal miktar ve sınır
ları 1 Ocak 1983 tarihi temel olmak üzere, Müste
şarlıkça yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksinin 
gerektirdiği miktar ve sınırları aşmamak kaydıyla ar
tırmaya yetkilidir. 

2. IBu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinde 
yer alan kredi katsayı veya oranları Bakanlar Kuru
lunca Bakanlığın önerisi üzerine % 50fyi aşmamak 
kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir. 

Türkiye Büyüt Millet Meclisi (S, Sayısı : 276) 
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(Kanun Hükmünde Kararname) 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

Ağır para cezası 

MADDE 77. — 1. 5, 6 ve 16 ncı maddelere aykırı durumları tespit olunan bankalar, altı ayı geçmemek 
üzere Maliye Bakanlığı tarafından verilecek süreler içinde bu durumlarını düzeltmedikleri veya 17 nci madde
ye göre verilen şubelerin birleştirilmesi talimatına uymadıkları takdirde haklarında 12 nci maddeye göre işlem 
yapılabileceği gibi bunların işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları 500 bin liradan 2 milyon liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

2. Bankaların, mahkemelerle resmî dairelere hitaben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde yapı
lan gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı bu belgeleri veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri 
imza edenler görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 000.— 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

3. 32 ve 33 üncü maddelerde yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar Maliye Bakanlığınca bir 
aydan az olmamak kaydıyla bildirilecek süreler içerisinde bu durumlarını düzeltmezlerse bunların mensupları 
hakkında görev ve ilgilerine göre 500 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası uygulanır. 

Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası 

MADDE 78. — 1. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 69 ve 70 nci mad
delerinde yazılı hükümlere uymayan bankaların ve 50 nei maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne aykırı hareket eden 
iştiraklerin ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fiilen yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile 
katılma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon liraya, kadar ağır para cezası ile birlikte 6 aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar, 

2. Şu kadar ki; yukarıda yazılı maddelerin hükümlerine aykırılık bankaya ya da, iştirak ve kuruluşlarına 
ya da ilgili kişilere yarar sağlamayı hedef tuttuğunda ya da bu tür hareketler sonucunda fiilen böyle bir 
yarar sağlandığında, ağır para cezası 2 milyon liradan az olmamak üzere bu yararların 5 katı olarak hükme
dilir. 

3. Bankaların 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak edindikleri menkul ve gayrimenkullerin, 
mahkûmiyet hükmü ile birlikte satılarak tasfiyesine karar verilir. Satış ve tasfiye icra ve îflas Kanunu hü
kümlerine göre adliye icra memurları tarafından yapılır. Satış bedelinden satış ve tasfiye giderleri indirilerek 
artanı bankaya, verilir. Satış bedelinden indirilecek giderler, Maliye Bakanlığı bütçesinin mahkeme harçları ter
tibinden avans suretiyle ödenir. 

, 4. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcılarının görevlerini yapmalarına engel olan ya da istedikleri 
bilgi ve belgeleri vermeyen gerçek ve tüzelkişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tfSL Sayısı : 276) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (Komisyonunun Kabul [ (Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 
Ettiği Metin) 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri Ceza Hükümleri 

Ağır para cezası Ağır para cezası ve hapis cezası 

MADDE 77. — 1. 5, 6 ve 16 ncı maddelere ay
kırı durumları tespit olunan bankalar, altı ayı geçme
mek üzere Bakanlık tarafından verilecek süreler için
de bu durumlarını düzeltmedikleri veya 17 nci mad
deye göre verilen şubelerin birleştirilmesi talimatına 
uymadıkları takdirde haklarında 12 nci maddeye gö
re işlem yapılabileceği gibi bunların işlerini fiilen yö
neten görevli ve ilgili mensupları 500 bin liradan 2 mil
yon liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler; 

2ı Bankaların, mahkemelerle resmî dairelere hi
taben düzenledikleri veya ' yayımladıkları belgelerde 
yapılan gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı bu belgele
ri veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü 
belgeleri imza edenler görev ve ilgilerine ve fiile ka
tılma derecelerine göre altı aydan iki yıla kadar hapis 
ve 500 hin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. 

3. 32 ve 33 üncü maddelerde yazılı yükümlü
lükleri yerine getirmeyen bankalar Bakanlıkça bir ay
dan az olmama'k kaydıyla bildirilecek süreler içeri
sinde bu durumlarım düzeltemezlerse bunların men
supları hakkında görev ve ilgilerine göre 500 bin li
radan az olmamak üzere ağır para cezası uygulanır. 

Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası 

MADDE 78. — 1. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 69 ve 70 inci mad
delerinde yazılı hükümlere uymayan bankaların ve 
50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne aykırı ha
reket eden iştiraklerin ve bunların ortağı olduğu ku
ruluşların işlerini fiilen yöneten mensupları görev ve 
ilgilerine ve fiile katılma'derecelerine göre 500 bin 
liradan 2 milyon liraya kadar ağır para cezası ile bir
likte 6 aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandı
rılırlar. 

2. Şu kadar ki; yukarıda yazılı maddelerin hü
kümlerine aykırılık bankaya ya da iştirak ve kuruluş
larına ya da ilgili kişilere yarar sağlamayı hedef tut
tuğunda ya da bu tür hareketler sonucunda fiilen 
'böyle bir yarar sağlandığında ağır para cezası 2 mil-

MADDE 79. — 1, 5, 6 ve 16 ncı maddelere ay
kırı durumları tespit olunan bankalar, altı ayı geç
memek üzere Müsteşarlık tarafından verilecek süre
ler içinde bu durumlarını düzel'tmedikleri veya 17 nci 
maddeye göre verilen şubelerin birleştirilmesi talima
tına uymadıkları takdirde haklarında 1'2 nci madde
ye göre işlem yapılabileceği gibi bunların işlerini fii
len yöneten görevli ve ilgili mensupları 500 bin li
radan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. 

2. 32 ve 33 üncü maddelerde yazılı yükümlülük
leri yerine getirmeyen bankalar Müsteşarlıkça bir 
aydan az olmamak kaydıyla bildirilecek süreler içeri
sinde bu durumlarını düzeltmezlerse bunların men
supları hakkında görev ve ilgilerine göre 500 bin li
radan az olmamak üzere ağır para cezası uygulanır. 

3. Bankaların, mahkemelerle resmî dairelere hi
taben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde 
yapılan gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı bu belge
leri veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü 
belgeleri imza edenler görev ve ilgilerine ve fiile ka
tılma derecelerine göre altı aydan iki yıla kadar ha
pis ve 500 bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

4. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 62, 64, 70 ve 71 inci maddelerinde yazılı 
hükümlere uymayan bankaların ve 50 nci maddenin 
3 üncü fıkrası hükmüne aykırı hareket eden iştirakle
rin ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fii
len yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile ka
tılma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon li
raya kadar ağır para cezası ile birlikte 6 aydan iki 
yıla kadar, hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

5. Şu kadar ki; yukarıda yazılı maddelerin hü
kümlerine aykırılık bankaya ya da iştirak ve kuru
luşlarına ya da ilgili kişilere yarar sağlamayı hedef 
tuttuğunda ya da bu tür hareketler sonucunda fiilen 
böyle bir yarar sağlandığında ağır para cezası 2 mil
yon liradan az olmamak üzere bu yararların 5 katı 
olarak hükmedilir. 

6. Bankaların 49 ve 50 nci madde hükümlerine 
aykırı olarak edindikleri menkul ve gayrimenkulle-
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Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası ve faaliyetten alıkoyma 

MADDE 79.— 1. 4 ve 11 inci maddelerde yazılı izinleri olmaksızın bankacılık işlemleri ile uğraşan ve
ya mevduat kabul eden ya da 13 üncü maddeye aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzelkişilerin görevli 
veya ilgili mensupları fiile katılma derecelerine göre 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ağır para cezası
na mahkûm edilmekle birlikte 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Ayrıca, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, birinci fıkradaki suçları işleyenlerin işyerlerinin geçici veya 
sürekli olarak kapatılmasına, ilan ve reklamlarının durdurulması veya toplatılmasına mahkemece karar verilir. 

Ağır para cezası ile birlikte meslekten alıkoyma ve izinsiz açılan şubelerin kapatılması 

MADDE 80. — 1. 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 66, 71, 72, 73, 74 
ve 75 inci maddelerinde yazılı yükümlülük ve zorunluluklara uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten ilgili 
ve görevli mensupları ile tasfiye memurları hakkında fiile katılma derecelerine göre 200 bin liradan 1 mil
yon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunacağı gibi bu fiilleri bankanın emin bir şekilde çalışmasını engel
leyici nitelikte görülen banka mensuplarının üç yıl süre ile bankalarda çalışması yasaklanır. 

2. Ayrıca 14 üncü maddedeki izin alınmaksızın veya izin verildiği yerden başka bir yerde açılan ya 
da başka bir yere nakledilen şubeler Maliye Bakanlığının talebi üzerine valiliklerce kapatılır. 
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yon liradan az olmamak üzere bu yararların 5 katı 
olarak hükmedilir. 

3. Bankaların 49 ve 50 inci madde hükümlerine 
aykırı olarak edindikleri menkul ve gayrihıenfcullerin, 
mahkûmiyet hükmü ile birlikte satilarak tasfiyesine 
karar verilir. Satış ve tasfiye icra ve İflas Kanunu 
hükümlerîne göre adliye icra memurları tarafından 
yapılır. Satış bedelinden satış ve tasfiye giderleri in
dirilerek artanı bankaya verilir. Satış bedelinden in
dirilecek giderler, Bakanlık bütçesinin mahkeme 
harçları tertibinden avans suretiyle ödenir. 

4. Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcıla
rının görevlerini yapmalarına engel olan ya da istedik
leri bilgi ve belgeleri vermeyen gerçek ye tüzelkişiler 
hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası ve faali
yetten alıkoyma 

MADDE 79. — 1. 4 ve 11 inci maddelerde ya
zılı izinleri olmaksızın bankacılık işlemleri ile uğra
şan veya mevduat kabul eden ya da 13 üncü madde
ye aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzelkişilerin 
görevli veya ilgili mensupları fiile katılma derecele
rine göre 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar, ağır 
para cezasına mhakûm edilmekle birlikte 6 aydan 1 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Ayrıca, Bakanlığın talebi üzerine, birinci fikr 
radaki suçları işleyenlerin iş yerlerinin geçidi veya sü
rekli olarak kapatılmasına, ilan ve reklamlarının dur
durulması veya toplatılmasına mahkemece karar ve
rilir, 

Ağır para cezası ile birlikte meslekten alıkoyma ve 
izinsiz açılan şubelerin kapatılması 

MADDE 80. — 1. 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 66, 71, 72, 
73, 74 ve 75 inci maddelerinde yazıiı yükümlülük ve 
zorunluluklara uymayan bankaların işlerini fiilen yö
neten ilgili ve görevli mensupları ile tasfiye memur
ları hakkında fiile katılma derecelerine göre 200 bin 
liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunacağı ğîbi bu fiilleri bankanın emin bir şekilde 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

rin, mahkûmiyet hükmü ile birlikte satılarak tasfiye
sine karar verilir. Satış ve tasfiye icra ve İflas Kanu
nu hükümlerine göre adliye icra memurları tarafın
dan yapılır. Satış bedelinden satış ve tasfiye giderleri 
indirilerek artanı bankaya verilir. Satış bedelinden 
indirilecek giderler, Müsteşarlık bütçesinin mahkeme 
harçları tertibinden avans suretiyle ödenir. 

7. Bankalar Yeminli Murakıpları ye Yardımcı
larının görevlerini yapmalarına engel olan ya da is
tedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen gerçek ve tüzel
kişiler hakkında da dördüncü fıkra hükmü uygula
nır. 

Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası ve faali
yetten alıkoyma 

MADDE 80. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninim 79 uncu maddesi 80 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ağır para cezası ile birlikte meslekten alıkoyma 
ve izinsiz açılan şubelerin kapatılması 

MADDE 81. — 1. 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 34, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 67, 72, 73, 75, 76 
ve 77 nci maddelerde yazılı yükümlülük ve zorunlu
luklara uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten il
gili ve görevli mensupları ile tasfiye memurları hak
kında fiile katılma derecelerine göre 200 bin liradan 
1 milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmoluna-
cağı gibi bu fiilleri bankanın emin bir şekilde çalış-
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Bankalar Birliğince .verilecek cezalar 

MADDE 81. — 1. 58, 59 ve 60 inci maddelerde yazılı yükümlülüklere uymayan bankalara uygulana
cak para cezaları 1 milyon liradan çok olmamak üzere Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca tespit ve karara 
bağlanır. 

2. Birlik verdiği cezaları bir taraftan ilgili bankaya tebliğ etmekle beraber diğer taraftan tahsil ve gelir 
kaydı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirir. 

3. Bu cezalar 15 gün içinde ödenmediği takdirde Fon tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
takip ve tahsil olunur. 

Sırların saklanması 

MADDE 82. — 1. Sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankaya ya da müşterilerine ait sırları 
bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görev
liler 1 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile 100 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

2. Birinci fıkrada, yazılı kimseler bu sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açık
larlarsa, altı aydan 2 yıla kadar hapis ve 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

3. Bu madde hükmü banka mensupları ile diğer görevlilerin işlerinden ayrılmaları halinde de uygula
nır. 

Asılsız yayın ve haber yayma 

MADDE 83. — 1. Bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek 
bir hususa sebep olan ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar için üç aydan iki yıla kadar hapis, 100 bin 
liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

2. Bu fiilin Basın Kanununda yazılı ya da radyo, televizyon video gibi yayın araçlarından biri ile işlen
mesi ya da nakledilmesi halinde altı aydan 3 yıla kadar hapis ve iki milyon liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 
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çalışmasını engelleyici nitelikte görülen banka men
suplarının üç yıl süre ile bankalarda çalışması yasak
lanır. 

2. Ayrıca 14 üncü maddedeki izin alınmaksızın 
veya izin verildiği yerden başka bir yerde açılan ya 
da başka bir yere nakledilen şubeler Bakanlığın tale
bi üzerine Valiliklerce kapatılır. 

Bankalar birliğince verilecek cezalar 

MADDE 81. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 81 inci maddeci Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Sırların saklanması 

MAIDDE 82. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 82 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Asılsız yayın ve haber yayma 

MADDE 83. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 83 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ka
bul ediflmliştk. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

masını engelleyici nitelikte görülen banka mensupla
rının üç yıl süre ile bankalarda çalışması yasakla
nır. 

2. Ayrıca 14 üncü maddedeki izin alınmaksızın 
veya izin verildiği yerden başka bir yerde açılan ya 
da başka bir yere nakledilen şubeler Müsteşarlığın 
talebi üzerine valiliklerce kapatılır. 

Bankalar Birliğince verilecek cezalar 

MADDE 82. — 1. 58, 59 ve 60 inci maddelerde 
yazılı yükümlülüklere uymayan bankalara uygulana
cak para cezaları 1 milyon liradan çok olmamak üze
re Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca tespit ve ka
rara bağlanır. 

2. Birlik verdiği cezaları bir taraftan ilgili ban
kaya tebliğ etmekle beraber diğer taraftan tahsil ve 
gelir kaydı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
bildirir ve basın yoluyla ilan eder. 

3. Bu cezalar 15 gün içinde ödenmediği takdirde 
Fon tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
takip ve tahsil olunur. 

Sırların saklanması 

MADDE 83. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 82 nci maddesi 83 üncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Asılsız yayın ve haber yayma 

MADDE 84. — 1. Bir bankanın itibarını kıra
bilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar vere
bilecek bir hususa kasiten sebep olan ya da bu yol
da asılsız haberler yayanlar için üç aydan iıkıi yıla 
Ikadar hapis 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

2. Bu fiilin Basın Kanunda yazılı ya da radyo, 
televizyon video gibi yayın araçlarından biri ile iş
lenmesi ya da nakledilmesi halinde altı aydan 3 yıla 
kadar hapis ve 2 milyon liraya .»kadar ağır para ce
zası hükmolunur^ 
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Bankalar yeminli murakıplarının sorumlulukları 

MADDE 84. — 1. Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları yetkili mercilerden başkasına açıklayan ban
kalar yeminli murakıpları ve yardımcıları için altı aydan iki yıla kadar hapis ve 200 bin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

2. Birinci fıkrada yazılı kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklar
larsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve 500 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mah
kûm edilmekle birlikte, ayrıca geçici veya sürekli olarak memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur. 

3. Bu madde hükmü yukarıda yazılı kimselerin görevlerinden ayrılmaları halinde de ayrıldıkları tarihten 
başlayarak 3 yıl süre ile uygulanır. 

Genel hükümlerin saklılığı 

MADDE 85. — 1. Bankaların veya sorumlu kişilerinin bu kanunda suç teşkil eden hareket ve fiilleri 
başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde haklarında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygu
lanır. 

2. Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 

Koğuşturma usulü 

MADDE 86. — 1. Bu bölümdeki cezalara ilişkin suçlardan dolayı koğuşturma yapılması Maliye Bakan
lığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Maliye Bakan
lığı aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır. 

2. Cumhuriyet savcıları koğuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Maliye Bakanlığı Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir. 

3. 82 ve 83 üncü maddede yazılı suçlardan dolayı ilgili bankaların dava açma hakkı saklıdır. 
4. Bu maddeye göre açılacak davalar, ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ceza mahke

melerinde 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre görülür. Bu yerlerde birden fazla asliye ceza mahkemesi bu
lunduğu takdirde bu davalara 2 numaralı asliye ceza mahkemelerinde bakılır. 

5. Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler yapılacak koğuşturma ve duruşmalarda bilirkişi teşkiline gerek 
gördükleri takdirde, münhasıran resmî bilirkişi listesinde kayıtlı kişilerden seçecekleri bilirkişilerin görüşlerini 
alırlar. Resmî bilirkişi listeleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur. 
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Bankalar yeminli murakıplarının sorumlulukları 

MADDE 84. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
84 üncü maddesi Komiîsyonumıızca aynen kabul edil
miştir,! 

Genel hükümlerin saklılığı 

MİADDE 85. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 85 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Koğusturma usulü 

MADDE 86. L Bu bölümdeki cezalara il'işkin 
suçlardan dolayı koğusturma yapılması Bakanlık ta
rafından Cumhurrjgt Savcılığına yazılı başvuruda 
bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aynı 
zamanda müdabil sıfatını kazanır. 

2. Cumhuriyet Savcıları toğuşiturmaya yer olma
dığına Searar verirlerse, Bakanlık Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu 
kararlara karşı itiraza yetkilidir. 

3. 82 ve 83 üncü maddede yazılı suçlardan do
layı ilgili bankaların dava açma hakkı saklıdır. 

4.; Bu maddeye göre açılacak davalar, 'ilgili ban
kanın merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mah
kemelerinde 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre 
görülür. Bu yerlerden birden fazla Asliye Ceza Mah
kemesi bulunduğu takdirde bu davalara 2 numaralı 
Asliye Ceza Mahkemelerinde balkılır. 

5. Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler yapıla
cak koğusturma ve duruşmalarda bilirkişi teşkiline 
gerek gördükleri takdirde, münhasıran resmî bilir
kişi listesinde kayıtlı kişilerden seçecekleri bilirkişile
rin görüşlerimi alırlar, resmî bilirkişi listeleri Bakan
lık tarafından tespit olunur^ 

(Plan vi Bütçe Komisyonu Metni) 

Bankalar yeminli murakıplarının sorumlulukları 

MADDE 85. — 1. Görevleri dolayısıyla öğren-
dikleri sırları yetkili mercilerden başkasına açıklayan 
Bankalar Yeminli Murakıpları ve yardımcıları için 
altı aydan iki yık kadar hapis ve 200 hin liradan az 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

2. Birinci fıkrada yazılı kimseler sırları kendileri 
ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklar
larsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve 500 
bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mah
kûm edilmekle birlikte, ayrıca geçici veya sürekli 
olarak memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur. 

Genel hükümlerin saklılığı 

'MADDE 86. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 85 inci maddesi 86 ncı madde 
olarak aynen kabul edimiştir. 

Koğusturma usulü 

MADDE 87. — 1. Bu bölümdeki cezalara ilişkin 
suçlardan dolayı koğusturma yapılması Bakanlık ta
rafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bu
lunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Müsteşarlık aynı 
zamanda tmidahil sıfatım kazanır. 

2. Cumhuriyet savcıları koğuşturmaya yer olma
dığına karar verirlerse, Bakanlık Ceza Muhakemeleri 
Usulü K'anununa göre kendisine tebliğ edilecek bu 
kararlara karşı itiraza yetkilidir. 

3. '8'3 ve 84 üncü maddede yazılı suçlardan do
layı ilgili bankaların dava açma hakkı saklıdır. 

4. Bu maddeye göre «açılacak davalar, ilgili ban
kanın merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ceza 
Mahkemelerinde 3005 sayılı Kanun hükümlerine gö
re görülür. Bu yerlerden birden fazla Asliye Ceza 
Mahkemesi bulunduğu 'takdirde bu davalara 2 numa
ralı Asliye Ceza Mahkemelerinde bakılır. 

5. Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler yapıla
cak koğusturma ve duruşmalarda bilirkişi teşkiline ge
rek gördükleri takdirde, münhasıran resmî bilirkişi 
listesinde kayıtlı kişilerden seçecekleri bilirkişilerin 
görüşlerini alırlar. Resmî bilirkişi listeleri Müsteşarlık 
tarafından tespit olunur. 
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Para cezalarının tahsili 

MADDE 87. — 1. Bu kanunda gösterilen para cezalarında tüzelkişilerin sorumluluğu Türk Ticaret Ka
nununun 65 inci maddesine göre, tayin olunur. 

2. Para cezaları tüzelkişilerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince 
tahsil edilir. 

Diğer kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 88. — 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43 ve 44 üncü maddelerinde 
gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları hakkında 80 inci 
maddede; aynı Kanunun 40 inci maddesinin II nci paragrafının (a) bendi uyarınca umumî disponibilite ve 
mevduat karşılıkları için tespit edilen oranları süresi içinde tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalar 
hakkında 77 nci maddenin 3 üncü fıkrasında ve (c) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
alınan ayarlama kararlarına uymayan bankalar hakkında 78 inci maddede yazılı cezalar uygulanır. 

,2. Birinci fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla koğuşturma yapılması, kanuna aykırılığın T. C. Merkez 
Bankasınca tespiti halinde bu bankanın bildirmesi üzerine, diğer hallerde bu bankanın görüşünü alarak Mali
ye Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, 86 ve 87 nci 
maddeler hükümleri uygulanır. 

3. 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 35 inci maddesine aykırı hareket edenler 82 nci madde 
gereğince cezalandırılırlar. 

4. 2279 sayıü ödünç Para Verme İşleri Kanununa ve ek ve değişikliklerine aykırı hareket edenler hakkın
da yapılacak koğuşturma 86 inci madde hükümlerine tabidir. 
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Para cezalarının tahsili 

MADDE 87. — Kanun Hükmünde Kararname
nin 87 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Diğer kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 88. — 1. 1211 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun 43 ve 44 üncü 
maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükle
ri yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları 
hakkında 80 inci maddede; aynı Kanunun 40 inci 
maddesinin II nci paragrafının (a) bendi uyarınca 
umumî disponibilite ve mevduat karşılıkları için tes
pit edilen oranları süresi içinde ıtesis etmeyen veya 
noksan tesis eden bankalar hakkında 77 nci madde
nin 3 üncü fıkrasında ve (c) bendi uyarınca Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca alınan ayarlama ka
ralılarına uymayan bankalar hakkında 78 inci mad
dede yazılı cezalar uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla ko
ğuşturma yapılması, kanuna aykırılığın T.C, Merkez 
Bankasınca tespiti halinde bu bankanın bildirmesi 
üzerine, diğer hallerde bu bankanın görüşünü alarak 
BakalıliK tarafından Cumhuriyet Savcılığına müzekke
re yazılmasına 'bağlıdır. Bu takdirde, 86 ve 87 nci 
maddeler hükümleri uygulanır. 

3. 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanununun 
35 inci maddesine aykırı hareket edenler 82 nci mad
de gereğince cezalandırılırlar. 

4. 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanunu
na ve ek ve değişiklerine aykırı hareket edenler hak
kında yapılacak koğuşturma 86 nci madde hükümle
rine tabidir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Para cezalarının tahsili 

MADDE 88. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 87 nci maddesi 88 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Diğer kanunlarla ilgili hükümler 

MADDE 89. — 1. 1211 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun 43 ve 44 üncü mad
delerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri ye
rine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları hak
kında 79 uncu maddede; aynı Kanunun 40 inci mad
desinin II nci paragrafının (a) bendi uyarınca umumî 
disponibilite ve mevduat karşılıkları için tespit edi
len oranları süresi içinde teslis etmeyen veya noksan 
tesis eden ibankalar hakkında 79 uncu maddenin 3 
üncü fıkrasında, ve (c) bendi uyarınca Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasınca alınan ayarlama kararla
rına uymayan bankalar hakkında 79 uncu maddede ya
zılı cezalar uyguknır, 

2. Birinci fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla 
koğuşturma yapılması, kanuna aykırılığın Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespiti halinde bu 
'bankanın bildirmesi üzerine, diğer haillerde bu Ban
kanın görüşünü alarak Bakanlık tarafından Cumhuriyet 
Savcılığına müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu tak-' 
dirde, 87 ve 88 inci maddeler hükümleri uygulanır. 

3. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 35 inci maddesine aykırı hareket 
edenler 83 üncü madde gereğince cezalandırılırlar. 

4. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanu
nuna ve ek ve değişikliklerine aykırı hareket edenler 
hakkında yapılacak koğuşturma 87 nci madde hü
kümlerine tabidir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bankaların Kredi işlemlerinden! Doğan Alacaklarının 
Tahsilinin Hızlandırılması 

İtirazın kesin olarak kaldırılması 

MADDE 90. — Bankalar, kredi sözleşmeleri gereği 
açtıkları cari hesap hakkında müşterilerinin kredi 
sözleşmelerinde belirttikleri adreslerine sözleşmede be
lirtilen dönemlerde bir hesap özeti göndermek zorun-
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I dadırlar. 'Kredi sözleşmesinde gösterilen adresin de-' 
I ğiştirilmesi ancak noter aracılığı ile bankaya bildiril-
I diği takdirde hüküm ifade eder. 
I Hesap özeti gönderme dönemleri sonunda gönde

rilmesi gereken hesap özetini almadığım iddia eden 
I borçlu, o döneme ait hesap özetini kredi sözleşme-
I sinde belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 

noter aracılığıyla bankadan istediğini ispat etmedikçe, 
bunu almış ve içindekilerini kabul etmiş sayılır. 

Borçlu, alındığından itibaren 1 ay içinde itiraz 
I edilmemiş bir hesap özetinin gerçeğe aykırılığım an-
I cak borcunu ödedikten sonra dava edebilir. 
I 'Bankaların kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili 
I süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile banka 
I tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve 
I makbuzlar İcra ve Mas Kanununun 68 inci maddesi-
j nin 1 inci Fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. 
I Borçlu, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı bel-
I gelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sa-
I yıhr. Bu hüküm İcra ve İflas Kanununun 150 a mad-
I desinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygula

nır. 

Azamî had ipoteğinin paraya çevrilmesi ydu ile 
I takip halinde icra emri 

MADDE 91, — Bankanın ibraz ettiği akit tablosu 
I kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva et

mese dahi, hanka, borçluya ait hesabın kesilmesine 
ilişkin hesap özetinin noter marifetiyle borçluya gön
derildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra me-

I muruna ibraz ederse icra memuru icra ve İflas Ka
nununun 149 uncu maddesi uyarınca işlem yapar. 
Şu kadar ki, borçlunun noter marifetiyle sekiz gün 

I içlinde bu hesap özetine itiraz etmiş olduğunu ispat et
mek suretiyle tetkik merciine şikâyette bulunmak hakkı 
saklıdır. Bu takdirde alacaklı 90 inci madde çerçeve
sinde alacağım diğer belgeler ile ispatlayabiliyorsa 
borçlunun şikâyeti reddedilir. 

V I 

I Borçlunun müracaatıyla iflas 

MADDE 92. — Borçlunun kendi iflasını talep 
etmesi halinde, alacaklılar arasında banka mevcut ise, 
mahkemeye İcra ve İflas Kanununun 44 üncü madde-

I sinin 1 inci fıkrasında öngörülen mal beyanını ibraz 
I etmesi ve iflas talebinde bulunacağını bankaya noter 
I aracılığıyla ihbar ettiğimi iflas talebine eklemesi zo-
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runludur. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe, 
iflasa karar verilemez, iBu ihalde, alacaklı bankalar, 
borçlunun bu talebinin hakkındaki taklipleri ertelemek 
ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri 
sürerek talebin reddini isteyebilirler. 

İflasın ilanı, iflas idaresinin teşkil edilmesi ve ka
rarların alacaklı bankalara tebliği 

MADDE 93. — Bankaların da alacaklı olduğu 
hallerde İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi 
uyarınca iflas kararı kendisine bildirilen iflas dairesi 
bu kararı (Türkiye çapında yayın yapan ve tirajın en 
yüksek beş gazeteden birinde ve Ticaret Sicili. Gazej 

tesinde ilan ettirmekle mükelleftir. Alacaklılara te
rettüp eden dşlemlere ait süreler, İflas Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan edilmiş olmadıkça işlemeye başlamaz. 

İflas masasında banka alacağı bulunduğu takdirde 
İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi uygu
lanarak iflas idaresinin teşkilinde, bu idare, tüm ala-1 

caklıların alacak tutarlarına göre en çok oyu alan itki 
kişi liıle alacaklılar sayısı itibariyle en çok oy alan 
bir kişiden oluşur. 68 inci madde hükmü saklıdır. 

İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden ala
caklılar tebligatı kabule elverişli adres göstermek ve 
Adalet Bakanlığınca götürü olarak o yıl için belir-' 
denmiş yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek su
retiyle iflas idaresince alınacak bilcümle kararların 
kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yap
tırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun 
kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ ta
rihinden itibaren işlemeye başlar. 

özel görevli bankaların ipotekli alacaklarının 
tahsili 

(MADDE 94. — 1, 8.6.1984 gün ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi
nin birinci fıkrasına göre kendilerine özel görevler1 

verilmiş bankalar ticarî, krediler dışındaki kredi işlem
lerimden doğan alacaklarını, ipotekle temin edilmiş 
olsun veya olmasın İcra ve İflas Kanununda yer alan 
takip yollarıyla veya bu madde bükümlerine göre 
tahsil edebilirler. 

2. Birinci fıkrada belirtilen bankaların ipotekle 
temin edilmiş alacaklarının vadelerinde ödenmemesi 
veya borca muacceliyet verilmesi hallerinde banka-
tarafından borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıslara 
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geçmiş ise ayrıca bunlara İcra ve İflas Kanununun 
149 uncu maddesinde belirtilen şekilde bir icra emri 
tebliğ edilir, gayrimenkul kirada ise kiracılar takipten 
haberdar edilir. İcra emrinin tebliğini müteakip İcra 
ve İflas Kanununun 149 a ve 33 üncü maddelerine 
göre işlem yapılır, 

3. İcra emri tebliğine süresi içerisinde (itiraz olun
madığı veya itiraz icra hâıkimliğince reddedildiği ve 
borç süresinde ödenmediği takdirde ipotekli gayri
menkulun 'kıymet takdiri yapılır ve başkaca merasime 
tabi olmaksızın Banka tarafından saptanacak rayiç 
ıbedel üzerinden 30 gün süre ile gayrimenkulun bu
lunduğu yerin örf ve âdetlerine göre uygun görülecek 
tarzda ve açık artırma suertiyile satışa çıkarılır. 

4. Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas 
olmak üzere bankaca saptanan kıymetin yüzde yet-
mişbeşini bulmadığı ve borç, faliz ve masraflar tu
tarını karşılamadığı takdirde artırma süresi 10 gün 
daha uzatılır, 10 gün süreyle uzatılan artırmada veri
len bedel gayrimenkule biçilen kıymetin yüzde 75'ini 
bulmazsa veya borç faiz ve masraflar tutarını kar
şılamazsa ihale yapılmaz. Ancak verilen bedel borç, 
faiz ve masarflar tutarımı karşılasa dahi gayrimenkul 
hiçbir suretle biçilen kıymetin yüzde 50'sindemı aşağıya 
satılamaz, 

5. Banka yukarıda belirtilen şartlarla artırmalara 
iştirak ederek gayrimenkulu satın alabilir. Bu yolla 
iktisap edilen gayrimenkuller hakkında bu Kanunun 
50 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

6. Artırma sonunda bankaca bu hükümler daire
sinde gayrimenkulun isteklisine ihalesi veya kendi üze
rine alınması yolunda verilecek karar üzerine satış 
dosyası icra hâkimliğine verilir ve İhale banka tarafın
dan borçluya ve yukarıdaki maddelerde sözü geçen 
ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihlinden başlayarak 
7 gün içinde borçlu ve ilgililer satışa karşı icra hâkim
liğinden ihalenin feshini isteyebilirler. (Bu itirazlar icra 
hâtoimüğince 10 gün içinde karara bağlanır. 

7. İhalenin kesinleşmesi üzerine, ihale üzerinde 
kalan kişi veya banka adına tescillin yapılması için 
aynı hâkimlik tarafından tapuya tezkere yazılır ve 
gayrimenkul tapuda yeni maliki adına tescil olunur. 

8. Bankalarca kredilerin teminatı olarak alınan 
ipotekler her halde muayyen meblağ ipoteği (re'suknal 
ipoteği) kabul edilerek banka alacağını, her zaman 
faiz ve masrafı ile satış bedelinden mahsup eder. 
Bakiyesi üzerinde ise gayrimenkulun aynından doğan 
vergi, resim ve sair Devlet alacağı ve tapu kütüğü 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstisnalar, Saklı ve Kaldırılan Hükümler 

Kalkınma ve yatırım bankaları 

MADDE 89. — 1. Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 1. 2. 3. 4, 5/1-a, c, f, g, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28, 40, 41, 42, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 61. 73. 
maddelerine tabidir. Mevduat kabul ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faaliyetleri hakkında bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin diğer hükümleri de uygulanır. 

2. Kalkınma ve yatırım bankalannın diğer bankalardan 1 yıl ve daha uzun vade ile sağladıkları paralar 
mevduat sayılmaz. 

Diğer malî kuruluşlar 

MADDE 90. — 1. Bankalar dışındaki malî kuruluşların kuruluş ve faaliyetleri bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi değildir. 

2. Bu kuruluşların tabi olacağı esaslar Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İstisnalar, Saklı ve Kaldırılan Hükümler 

Kalkınma ve yatırım bankaları 

MADDE 89, — 1. Kalkınma ve yatırım banka
larının kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 
5/1-a, c, f, ıg, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28, 40/1-2, 
41/2-3-4, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61 ve 73 üncü maddelerine tabidir. Mevduat kabul 
ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faaliyet
leri hakkında bu Kanunun diğer bükümleri de uygu
lanır. 

12. Kalkınma ve yattıran bankalarının bankalar
dan ve kendi müs'takrizlerinden genel esaslar dahi
linde sağladıkları her türlü paralar mevduat sayıl
maz. 

Diğer malî kuruluşlar 

MADDE 90. — 1. Bankalar dışındaki malî ku
ruluşların kuruluş ve faaliyetleri bu Kanuna tabi de
ğildir. 

2. Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, or
ganlarına ve tasfiyelerine ilişkin esas ve usuller Ba
kanlar Kurulunca düzenlenir. Düzenleme dışı kalan 

Türkiye Büyük Millet M 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

hacizler sicillinde mevcut üçüncü şahıs alacakları gay
rimenkul üzerindeki diğer aynî haklar dışında ban
kanın borçlu üzerindeki diğer muaccel alacakları 
oranında kanuî rehin hakkı doğar ve bankaca bloke 
veya mahsup edilir. 

9. Bu madde hükümlerine göre yapılacak takip 
işlemlerinin herhangi birine karşı herhangi bir safha
da borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak iti
razlar ve açılacak davalar takibi durdurmaz. 

10. Gayrimenkulun banka adına tesciline kadar 
borçlu borç, faiz ve masraflarını ödeyerek kovuştur
manın durdurulmasını isteyebilir. 

11. Gayrimenkul, banka adına tapuda tescili ta
rihinden başlayarak altı ay içinde elden çıkartılma-
mışsa banka, borçlular veya kanunî mirasçılarının, 
ödeme gününe kadar birikmiş borcu, ödeme gününde 
bankanın uyguladığı iskonto oranına göre hesaplana
cak faiz ve masrafları ödeyerek gayrimenkulun iadesi 
ve bu hususun tapuya tescili yolundaki isteklerini ka
bul eder. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar, Saklı ve Kaldırılan Hükümler 

Kalkınma ve yatırım bankaları 

MADDE 95. — 1. Kalkınma ve yatırım banka
larının kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanunun 1, 2, 3, 
4, 5/1 a, c, f, g, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28,40/1 - 2, 
41/(2- 3 - 4, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61 ve 75 inci maddelerine tabidir. Mevduat 
kabul ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faa
liyetleri hakkında bu Kanunun diğer hükümleri de 
uygulanır. 

2. Kalkınma ve yatırım bankalarının bankalardan 
ve kendi müstakrizlerinden genel esaslar .dahilinde sağ
ladıkları her türlü paralar mevduat sayılmaz. 

Diğer malî kuruluşlar 

MADDE 9& — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyou metninin 90 inci maddesi 96 ncı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İstanbul Emniyet Sandığı 

MADDE 91. — 1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile İstanbul Emniyet Sandığının bu Kanun Hük
münde Kararnamenin 38, 47 ve 50 nci maddelerinin 1 inci fıkralarına göre açacakları kredilerle iştirak ve gay-
rimenkullere yatıracakları kaynakların toplamı, bu iki bankanın özkaynakları toplamına göre hesap edilir Ve 
her ikisi bu maddelerin uygulamasında bir banka sayılır. 

2. İstanbul Emniyet Sandığı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 ve 16 ncı maddeleriyle kuruluş ama
cına yönciik kredileri dolayısıyla 46 ncı maddeye ve 50' nci maddenin 5 inci fıkrasına tabi değildir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 92. — 1.. 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 inci maddesine göre tesis edilen mevduat munzam karşılıkları ilgili 

bankalara iade edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürüdüğe girdiği tarihte tahakkuk veya tahsil 
edilmemiş oezaî faizler ve vergileri talep edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bankalar, anasözleşmelerini ve diğer geçici maddelerle özel bir süre verilmemiş 
olan hallerde durumlarını, yayımını izleyen 2 yıl içinde bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine in
tibak ettirmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 inci maddede belirtilen süre sonunda 5 inci madeye uygun hale getirilme
yen sermaye payları temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait diğer ortaklık hak
ları, 5 inci madde hükümlerine intibak ettirilmelerine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kul
lanılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bankalar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını izleyen 2 yıl içinde öz-
kaynaklarını, 5, 6 ve 16 ncı maddelerin gerektirdiği miktarlara çıkarmak zorundadırlar. 
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hususlarda; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer ka
nun hükümleri uygulanır, 

İstanbul Emniyet Sandığı 

MADDE 91. — 1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ,iıle İstanbul Emniyet Sandığının bu Kanunun 
38, 47 ve 50 nci maddelerinin 1 inci fıkralarına göre 
açacakları kredilerle iştirak ve gayr Menkullere ya
tıracakları kaynakların toplamı, 'bu iki bankanın öz-
kaynakları toplamına göre hesap edilir, ve her ikisi 
bu maddelerin uygulamasında İbir 'banka sayılır. 

2. Isitanhul Emniyet Sandığı hu Kanunun 5 ve 
16 nci maddeleriyle kuruluş amacına yönelik kredi
leri dolayısıyla 46 nci maddeye ve 50 nci maddenin 
5 inci fıkrasına talbi değildir. 

Kaldırılan hükümler 

'MADDE 92. — 1. 7129 sayılı Bankalar Kanunu 
ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştı^ 

2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 inci mad
desine göre tesis edilen mevduat munzam karşılıkları 
ilgili hankalara iade edilir. !Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 'tahakkuk veya tahsil edilmemiş cezaî 
faizler ve vergileri talep edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kararnamenin Geçici 
2 nci maddesi aynen kahul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 inci maddede 
belirtilen süre sonunda 5 inci matideye uygun hale ge
tirilmeyen sermaye payları temettü hariç hiçhir or
taklık hakkından yararlanamaz^ Bu paylara ait di
ğer ortaklık baklan, 5 inci madde hükümlerine inti
bak ettirilmelerine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu tarafından kullanılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — (Bankalar, bu Kanunun 
yayımını izleyen 2 yıl içinde özkaynaklarını 5, 6 ve 
16 nci maddelerin gerektirdiği miktarlara çıkarmak 
zorundadırlar, 
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Kaldırılan hükümler 

MADDE 97. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 92 nci maddesi 97 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bankalar anasözleşme-
lerini ve diğer geçici maddelerle özel bir süre veril
memiş olan hallerde durumlarını 22.7.1985 tarihine 
kadar bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorun
dadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu metninin Geçici 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bankalar 22,7.1985 ta
rihline kadar özkaynaklarını 5,' 6 ve 16 nci madde
lerin gerektirdiği miktarlara çıkarmak zorundadırlar. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 1. Banka yönetim kurulu üyeleri ile yabancı bankaların müdürler kurulu üyeleri, 
tevdi etmiş oldukları hisse senedi veya nakdi 6 ay içinde 22 nci maddede belirtilen oran ve miktara çıkarmak 
zorundadırlar. 

2. 24 üncü madde hükmü, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde banka genel müdürlü
ğünde ve yardımcılıklarında bulunanlar hakkında münhasıran bu görevleri süresince uygulanmaz. 

3. Bankaların durumları 25 inci maddeye uymayan denetçileri ilk olağan genel kurula kadar görevlerine 
devam ederler, 

GEÇİCİ MADDE 5. — 29 uncu maddeye göre mal beyanı yükümlülüğüne tabi olanlar ilk beyanlarını, bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihi itibariyle ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre 
ve vereceği süre içinde yapmak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Mevduatın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre tasni
fine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek tarihten itibaren başlanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1. Bankalar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde daha önce
ki mevzuata uygun olarak açtıkları kredilerden bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şartlara aykırı 
olanları, Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirinceye kadar artıramazlar. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre açılması yasak olan krediler iki yıl içinde tasfiye edilir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1. Bankalar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce, mev
zuata uygun olarak yaptıkları iştirakler ve edindikleri gayrimenkulleri bu Kanun Hükmünde Kararnamede 
gösterilen sınırlara intibak ettirinceye kadar iştiraklerine sermaye yatıramaz ve gayrimenkul edinemezler. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yapılmasını yasakladığı iştiraklerin 2 yıl içerisinde elden çıkarıl
ması zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 51 ve 56 ncı maddelerine göre çıkarılacak 
olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile üç aylık hesap özetleri ve aylık mevduat ve 
kredi cetvelleri ile bunların uygulama ve düzenleme esaslarına ilişkin izahname 1984 yılı sonuna kadar ha
zırlanır ve 1985 yılı başından itibaren yürürlüğe konulur. Bu tarihe kadar 7129 sayılı Kanunun 51 inci mad
desine göre düzenlenen belge örneklerinin kullanılmasına devam olunur. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — 1. Banka yöndüm ku
rulu üyeleri ile yabancı 'bankaların müdürler kurulu 
üyeleri, tevdi etm'iş oldukları hisse senedi veya nakdî 
6 ay içinde 22 nci maıdldede belirtilen oran ve mik
tara çıkartmak zorundadırlar. 

2. 24 üncü madde hükmü, bu Kanunun yayımı 
tarihinde banka genel müdürlüğünde ve yardımcılık
larında bulunanlar hakkında münhasıran bu görev
leri süresince uygulanmaz. 

3. Bankaların durumları 25 inci maddeye uyma
yan denetçileri ilk olağan genel kurula kadar görev
lerine devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 29 uncu maddeye göre 
mal beyanı yükümlülüğüne talbi olanlar ilk beyan- \ 
larını, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle ve Bakan
lıkça belirlenecek esaslara göre ve vereceği süre için
de yapmak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6 — Mevduatın bu Kanunun 
34 üncü maddesine göre tasnifine Türkiye Cumhu- j 
riyet Merkez Bankasınca belirlenecek tarihten itiba
ren başlanıp 

GEÇİCİ MADDE 7. — 1 . IBankalar, bu Kanunun 
yayımı tarihinde daha önceki mevzuata uygun ola
rak açtıkları kredilerden bu Kanunda belirtilen şart
lara aykırı olanları, kanun hükümlerine uygun hale 
getirinceye kadar artıramazlar. 

2. Bu Kanuna göre açılması yasak olan kredi
ler iki yıl içinde tasfiye edilin, 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1. Bankalar bu Kanu
nun yayımı tarihinden önce, mevzuata uygun olarak 
yaptıkları iştirakler ve edindikleri gayrimenkuileri bu 
Kanunda gösterilen sınırlara intibak ettirinceye ka
dar iştiraklerine sermaye yatıramaz ve gayrimenkul 
edinemezler^ 

2. Bu Kanunun yapılmasını yasakladığı iştirak
lerin 2 yıl içerisinde elden çıkarılması zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun 51 ve 56 
ncı maddelerine göre çıkarılacak olan tek düzen he
sapları, tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile üç ay
lık hesap özetleri ve aylık mevduat ve kredi cetvel
leri ile bunların uygulanma ve düzenlenme esasları
na ilişkin izahname 1985 yılı Sonuna kadar hazırla
nır ve 1986 yılı başından itibaren yürürlüğe konu- | 

(Plan ve Bütçe komisyonu Metni) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu metninin Geçici 6 ncı maddesi 
4 üncü madde olarak aynen .kabul edilmiştir;. 

GEÇİCİ MADDE 5 , - 1 . Bankalar, bu Kanunu 
yayımı tarihinde daha önceki mevzuata uygun olarak 
açtıkları kredilerden bu Kanunda belirtilen şartlara 
aykırı planları, Kanun hükümlerine uygun hale ge
tirinceye kadar artıramazlar. 

2. Bu Kanuna göre açılması yasak olan krediler 
22.7.1985 tarihine kadar tasfiye edilir. 

• GEÇİCİ MADDE 96. — 1. Bankalar bu Ka
nunun yayımı tarihinden önce, mevzuata uygun ola
rak yaptıkları iştirakler ve edindikleri gayrimenkuileri 
bu Kanunda gösterilen sınırlara intibak ettirinceye 
kadar iştiraklerine sermaye yatıramaz ve gayrimenkul 
edinemezler. 

2. ,Bu Kanunun yapılmasını yasakladığı iştirak
lerin 22.7.1985 tarihine kadar elden çıkarılması zo
runludur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 51 ve 56 ncı 
maddelerine göre çıkarılacak olan tek düzen hesap 
planı tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile üç aylık 
hesap özetleri ve aylık mevduat ve kredi cetvelleri 
ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına iliş
kin izahname 1985 yılı sonuna kadar hazırlanır ve 
1986 yılı başından itibaren yürürlüğe konulur. Bu 
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GEÇtCt MADDE 10. — 1. 153 sayılı Kanunla kurulan Bankalar Tasfiye Fonu, Tasarruf Mevduatı Si
gorta Fonuna devredilmiştir. 

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişik
liklerine göre tadricen tasfiye edilmekte olan bankaların tasfiyelerine aynı hükümler dahilinde devam olunur. 
Tasfiyeye nezaret eden bankalar bunların alacaklarından ICO bin liraya kadar olanlarını re'sen, 1 milyon liraya 
kadar olanlarını Maliye Bakanlığının uygun görmesi üzerine terkine yetkilidir. 

3. Tedricen tasfiye edilmekte olan bankaların aciz vesikasına bağlı alacakları terkin edilir. Tedricen tas
fiye edilen bankalarca verilmiş olan teminat mektupları, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını iz
leyen 6 ncı ayın sonunda hükümden düşer. 

4. Bankalar Tasfiye Fonundan, tedricen tasfiye edilen bankalara verilen avanslara, veriliş tarihlerinden 
itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının cari genel reeskont faiz oranı üzerinden faiz yürütülür. 

Tebliğler 

MADDE 93. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulama esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
tebliğlerle düzenlenir. 
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lur. Bu tarih© kadar 7Î129 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesine göre düzenlenen belge örneklerinin 'kul
lanılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 10. — 1. 153 sayılı Kanun
la kurulan Bankalar Tasfiye Fonu, Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. 

2. IBu Kanunun yayımından önce 7129 sayılı 
Bankalar Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre ted
ricen tasfiye edilmekte olan bankaların tasfiyelerine 
aynı bükümler (dahilinde devam olunur. Tasfiyeye 
nezaret eden bankalar bunların alacaklarından 100 bin 
liraya kadar olanlarını re'sen, 1 milyon liraya kadar 
olanlarını Bakanlığın uygun görmesi üzerine terkine 
yetkilidir 

3. Tedricen tasfiye edilmekte olan bankaların 
aciz vesikasına bağlı alacakları terkin edilir. Tedri
cen tasfiye edilen bankalarca verilmiş olan teminat 
mektupları, bu Kanunun yayımını izleyen 6 ncı ayın 
sonunda hükümden düşer. 

4̂  iBankalar Tasfiye Fonundan, tedricen tasfiye 
edilen bankalara verilen avanslara, veriliş tarihlerin
den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
nın cari genel reeskont faiz oranı üzerinden faiz yü
rütülür. 

Tebliğler 

MADDE 93. — Bu Kanunun uygulama esasları 
Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. 
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tarihe kadar 7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre düzenlenen belge örneklerinin kullanılmasına 
devam olunur. 

GEÇİCt MADDE 8. — 1. Bu Kanunun ya
yımından önce 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre tedricen tasfiye edilmekte 
olan bankaların tasfiyelerine aynı hükümler dahilin
de devam olunur. Tasfiyeye nezaret eden bankalar 
bunların alacaklarından 100 bin liraya kadar olanları
nı resen, 1 milyon liraya kadar olanlarını Bakanlı
ğın uygun görmesi üzerine terkine yetkilidir. 

2. Tedricen tasfiye edilmekte olan bankaların 
aciz vesikasına bağlı alacakları terkin edilir. 

3. Bankalar Tasfiye Fonundan, tedricen tasfiye 
edilen bankalara verilen avanslara, veriliş tarihlerin
den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
cari genel reeskont faiz oranı üzerinden faiz yürütü
lür. 

GEÇİCt MADDE 9. — Bu Kanunun 64 üncü 
maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ve 6183 sayı
lı Kanunun uygulanması ile ilgili olan hüküm, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bir Bankaya devredilmiş veya bir
leştirilmiş bulunan 'Bankaların üçüncü şahıslardaki 
alacaklarının tahsili hakkında da uygulanır. 

Devralan banka İcra ve İflas Kanunu hükümleri
ne göre başlamış olduğu takiplere de devam edebilir. 

Tebliğler 

MADDE 98. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 93 üncü maddesi 98 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 94. — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin; 
a) Onüçüncü bölümü dışındaki hükümleri, yayımı tarihinde, 
b) Onüçüncü bölümü hükümleri Kararnamenin Kanunlaştığı tarihte, yürürlüğe girer. 
2. Onüçüncü bölümde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar, 7129 sayılı Bankalar Kanununun suç 

saydığı fiiller hakkında, bu Kanunun ceza hükümleri başlıklı X uncu bölümünde yazılı hükümlerin uygulan
masına devam olunur. 

V 

Yürütme 

MADDE 95. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Devlet Bak. - Başbakan Y 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özâaş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. C. T. Sadıklar 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Î.Evliyaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

tmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. İ. öztrak 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Tarım ve Orman Bakanı 
Pı>of. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. tikel 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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Yürürlük 

MADDE 94. 
rürlüge girer. 

Bu Kanun yayımı-tarihinde yü-

Yürütme 

MADDE 95. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürüjtüTi 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 99. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 94 üncü maddesi 99 uncu mad
de olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 100..— Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 95 inci maddesi 100 üncü mad
de olarak aynen kalbul edilmiştir. 
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