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1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' 
in, peynir ve ipek ipliği ithalinin meydana 
getirdiği mahzurlar konusunda gündem dışı 
konuşması 240:242 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, Devletin, sendikaların denetimi ile ilgili ça
lışmaları konusunda gündem dışı konuşması 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin ceva'bı 242:244 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantöğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelerin 
özel sektör yatırımıyla kalkındırılamayacağı 
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IV — SEÇİMLER 245 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Türk Grubu üyeliğine, siyasî parti 
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A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir' 
in, İstanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapı
mına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
1(16/332) 247 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, basında yer alan «Ordu - Hükümet İş
birliği Semineri»ne ilişkin Başbakaridan söz
lü soru önergesi (6/294) 247 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 
Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/302) 247 

(4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
Ankara Belediyesi evlendirme memurlarından 
bazılarının lâiklik ilkesine aykırı hareket et
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önerilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 247 

•6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma' 
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ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/308) 247 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, memur ve işçi emeklilerinin maaş
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/309) 247 

'8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır 
Öğünç'ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki 
eşitsizliğe ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin cevabı (6/310) 247:249 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
Öğünç'ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve 
Sbsyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/312) 249 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Can ver' 
in, milletvekillerinin Meclis çalışmalarındaki 
közlerini yayımlayanlar hakkında açılan da
valara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/316) 249 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 
öğünç'ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/317) 249 

T2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaş
lara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) 249 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, şeker pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
1(6/322) 249 

14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Karakaya Barajı nedeniyle yapılan istim
laklere ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türefin cevabı 
(6/323) 249:253 

15. —r İçel Milletvekilli Ali İhsan Elgin'in, 
tasfiye halindeki bazı bankaların eski yöne
tim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan 
s'özlü soru önergesi (6/325) 253 

16. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, 
sıkıyönetimce işlerine son verilen kamu per
soneline ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/326) 254 

17. — Sinop Milletvekilli Hilmi Biçer'in, 
Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapılması pro
jesine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/328) 254 

Sayfa 
18. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, na

renciye üreliicisine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanından s'özlü soru önergesi 
(6/329) 254 

19. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir İlinde bazı Devlet memur
larının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/330) 254 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 254 

21. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nın, zeytin üreticilerinin bazı so
runlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/334) 254 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
üst düzey yöneticilerinin ek görevlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesü (6/336) 254 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 274 

il. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, 2531 sayılı Kanunun uygulanmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/424) 274:275 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, bazı komşu ülkelerle tütün birliği 
kurulması ve döviz kaçağının önlenmesine 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemöçln'in yazılı cevabı 
(7/433) 275:276 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nİalbant-
oğlu'nun, Tekel Genel Müdürlüğün'ün sigara 
üretimine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Balkanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/439) 277:278 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Devlet dairelerindeki üst düzey yö
neticilerinin iş toplantılarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok
say'ın yazılı cevabı (7/445) 278:279 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, gazetecilik eğitimi uygulayan yük
sekokullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerîer' 
in yazılı cevabı (7/470) 279:281 
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Sayfa 
. 6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Çay-Kur'a ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçinlin yazılı cevaJbı (7/474) 2)82:284 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, serbest meslek sahibi vergi mükel- . 
teflerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/476) 285:286 

TAMİM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
Trabzon Milletvekili Mehmet Kara, çay müstah

silinin sorunları, 

Ordu 'Milletvekili Bahriye Üçok da, yetiştirme 
yurtları} 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Kamuya ait taşınmazların kiraya verilmesindeki ak-
sakliklar konusunda yaptığı gündem dışı konuşmaya 
Kültür ve Turizm 'Bakanı Mehmet MÜkerrem Taş-
çıoğlu, 

Diyarbakır Milletvekilli tMahknud Aitunakar'ın 
dünkü birleşimde yaptığı, Diyanet Vakfı tarafından 
düzenlenen Hac seferine ilişkin gündem dışı konuş
masına da Devlet Bakanı Kâzım Oksay; 

Cevap verdiler. 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde 

TBMM'ni temsil edecek Türk Grubu için siyasî par
ti gruplarınca gösterilen adaylara dair Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

TBMM'nin Kuruluşunun 65 inci Yıldönümünün 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 'Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla yapılacak 'görüşmeler için TBMM Genel Kuru
lunun 23 Nisan 1985 Salı günü saat 14.00'te toplan
masına dair Danışma Kurulu önerisi, 

TBMM'nin Kuruluşunun 65 inci Yıldönümünü 
ve 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak 
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Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEK

LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İSLER 255 

1. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesinle 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) 255:274 

ve günün önem Ve anlamını 'belirtmek amacıyla 
23 Nisan 1985 Salı günü yapılacak TBMM Genel 
Kurulu toplantısında başka bir konunun görüşülme
mesine ve konuşacaklar ile konuşma sürelerine dair 
Başkanlık önerileri ve 

IBazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi, 

Kabul edildi. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ithal kömü
rün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı iddi
asına ilişkin 1(6/3(19) ve 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Maden İş
leri Genel Müdürlüğünde yaptırıldığı iddia edilen so
ruşturmaya ilişkin (6/324) sözlü sorularına Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanı Südi Türel cevap verdi; so
ru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladı
lar. 

Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/332), 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in '(6/32'8) ve 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in 1(6/329) sözlü so
ru Önergeleri, soru sahipleri izinli olduklarından; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/294) ve 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç'ün 

ı(6/3H7) sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın (6/302) sözlü 
soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/316), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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•İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in (6/325) ve 
Istanhul Milletovekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/307), (6/308), (6/309), 1(6/310), (6/312) sözlü soru 
önerigöleri mehil verildiğinden; 

Ordu Milletvekili 'Bahriye Üçok'un (6/305), 
(Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/318), 
Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın (6/326), 
(Balıkesir MilletVekiıli Davut Abacıgil'in (6/330), 
İçel Milletvekili 'Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/331) 

ve 
Konya Milletvekili Salim Erel'in 1(6/336) sözlü so

ru önergeleri, ilgili Bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından j 

(Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/322) ve 
(6/323) sözlü soru önergeleri, soru sahihinin birden 
fazla sorusu gündemde yer aldığından; 

'Bursa Milletvekili Meh'met Kemal- Gökçora'nın 
(6/3'34) sözdü soru önergesi de, soru sahihi görevli ol
duğundan i 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —; Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, pey

nir ve ipek ipliği ithalinin meydana getirdiği mahzur
lar konusunda gündem dışı konuşması 

(Ertelendiler." 
ffstaribul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/301) söz

lü soru önergesi, soru sahibi ikinci cevap 'gününde 
de Genel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ilişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar 
Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka!bulü Hakkın
da Kanun Tasarısının \(\/V6, 1/17) (S. Sayısı : 276) 
üizefirideki görüşmelere devam edildi; 27 nci madde
sine kadar, (27 nci madde dahil) kabul edildi. 

18 Nisan 1985 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere hirleşime saat 19.00'da sön verildi. 

Başkan 
IBaşkanvekili 

Turgut Halit Kunter 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kayseri 

Yavuz Köymen Muzaffer Yıldırım 

(Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'ya kadar 
yoklama yapıldı) 

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

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

ilk olarak gündem dışı söz vereceğim arkadaşım 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'tir. Sayın Münir 

>#•<>: •+« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaskanvekMi Turgut Halit Kunter 
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

H. - YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Sevinç, peynir ve ipek ipliği ithalinin üreticide/ vücu
da getirdiği mahzuru belirtecektir. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır; gündemimiz de çok mahmul

dür. Çok rica ediyorum bu süreye riayet edelim efen
dim. 

Buyurun, 
MÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; özellikle Avrupa'da libe
ral ekonominin uygulandığı Fransa, Hollanda ve Al
manya gibi ülkelerde tarım kesimini destekleme po
litikası uygulanmaktadır. Hele gelişmekte olan ülke
lerde bu destekleme miktarı iki misli olarak kalkın
manın temel şartı olarak kabul edilmektedir. Oysa 
holdingci özal iktidarı, IMF'nin emirleri gereği, dü
şük ücret politikası gibi tarım ürünlerini desteksiz 
bırakarak, halkın sosyal yaşantısını zehir etmekte
dir. Bunu önce şeker pancarında 1986 yılı taban fi
yatı olan 11 lira üzerinde düşünelim, insafsızca ve
rilen bu taban fiyatını, şeker fabrikalarının zarar et
tiği gerekçesiyle verdiklerini söyleyen yetkililer, bu 
fiyatla ekimin azalacağını hiç düşünmemektedirler. 
Şeker fabrikaları bugüne kadar bir sezon boyunca 
6-7 ay üretim yapacak şekilde çalıştıkları halde za
rar ederken, bundan sonra bir sezon boyunca 1 - 2 
ay çalışacak olan şeker fabrikaları bu işin içinden na
sıl çıkacaklar? Ayrıca, şeker fabrikalarının çevresin
de bilhassa büyükbaş hayvancılık gelişmişti. Pancar 
üretimi azalınca haliyle hayvancılık da olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, pancar taban fiyatının düşük 
tutulması ve pancar bedellerinin bonolarla ödenmesi, 
ekimi yüzde 50 oranında azaltması yanında, köylüyü 
bankalara soydurmaktadır. Üreticiye para yokluğu 
nedeniyle ödeme yapamayan Şekerbank, bu bonoları 
her ay için yüzde 7 eksiğine, devletin verdiği yüzde 3 
faizi dikkate almadan hemen paraya çevirmektedir. 
Madem parası yoktu bonolara nereden karşılık bula
rak ödeme yapıyor? Parası var idiyse üreticiye ne
den peşlin ödeme yapmıyor; yoksa üreticiyi soymak 
için mi bu işler oluyor? 

Türkiye'nin, bugüne kadar gıda maddesi üretimi 
bakımından kendi kendine yeten 9 ülkeden biri ol
duğu malumunuzdur. Ancak, özal Hükümetinin hol
dingci tutumu ve holdingler kazansın da halk, köylü, 
çiftçi ne olursa olsun düşüncesi neticesinde bu vasfı
mızı kaybetmek üzereyiz. 

Değerli arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere 
her sene koyun sütün üretiminin kesildiği sonbahar 
aylarında peynir fiyatları sunî olarak bir miktar art
makta, ocak ayından itibaren yeni peynir üretimine 
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geçildiğinde fiyatlar normale inmektedir. Bu sıkıntıyı 
atlatmak için özal Hükümeti, holdinglerin baskısı ne
ticesinde peynir ve süttozu ithalini tercih etmek sure
tiyle Avrupa'dan, 5 -10 sene evvel imal edilen pey
nirleri avuç dolusu döviz ödeyerek ülkemize getirmiş
tir. 

Bu Avrupa ülkeleri, sanayide gelişmiş olmaları
na rağmen, kendi hayvancılık ve tarımını geliştirmek 
stokları eritmek ve ülkelerine döviz girdisi sağlamak 
için çok ucuz fiyata peynirleri bize satmaktadır. Bu 
da ülkemizdeki mandıraların peynir üretimini durdur
masına sebep olmuştur. Bugün üretilen süt içilmekte 
ve süttozu ile karıştırılarak yoğurt, tatlı vesaire ya
pılmakta, artan kısmı kullanılmamaktadır. Böyle olun
ca köylü, litresini 70 liraya ürettiği sütü 50 liraya zor 
satmaktadır. Yani her litre sütten 20 lira zarar et
mekte; günde 25 litre süt veren bir inek başına her 
gün 500 Ura, yılda 120 bin lira zarar etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, süreniz dolmaktadır 
efendim; lütfen bağlayın, 

MÜNÎR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şu anda Türk çiftçisi, Osmanlı Devri dahil, ilk 
defa hayvanının kısır kaldığına sevinmektedir. Diğer 
hayvanlarının da gebe kalmaması için azamî çabayı 
göstermektedir. Çünkü, gebe olmayan hayvanını ka
saba kestirdiğinde yılda 120 bin lira zarardan kurtul
maktadır. Oysa bu ülkenin Süt Endüstrisi Kurumuna 
ait birçok fabrikaları mevcuttur. Bu fabrikalar her 
mevsim yarı kapasiteyle randımansız olarak çalış
makta ve zarar etmektedir. Bu Süt Endüstrisi Kuru
muna gerekli kredi verilir, ölü mevsimlerde peynir imal 
ederek depolanması emredilirse problem kendiliğin
den halledilecektir. Hatta bırakınız peynir ithali için 
avuç dolusu döviz ödemeyi; aksine peynir ihracı ile 
avuç dolusu döviz geliri sağlamak mümkün olacaktır. 
Böylece hem tüketici korunacak, hem de hayvanları
mız katledilmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, özal Hükümetine holding
lerin baskısı bununla da kalmıyor. Seçim çevrem olan 
Eskişehir'in de içinde bulunduğu Bilecik, Bolu ve An
kara illerinin pek çok köyünde ipekböcekçiliği yapıl
maktadır. Bu sayede ülkemizin ürettiği ipek mamul
lerini yurt dışına kolaylıkla ihraç etmek mümkün 
iken, özal Hükümeti ithalatçı holdinglerin daha çok 
kazanması için ipek ipliği ithaline, hiçbir fon ve sınır
lama koymadan müsaade etmiştir. 

Bugün ithalatına izin verilen ipek ipliği miktarı, 
Türkiye'nin ihtiyacının çok çok üzerindedir. Bunun 
aksini savunanlar ülkenin gerçeklerini bilmemekte
dirler. 
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Bu ithalat sonucu, 1984 yılında üretilen 160 ton 
ipekböceği kozası üreticinin elinde kalmıştır. Hayatı
nı ipekböcekçiliğinden kazanan 250 bin kişinin pe
rişan edilmesi bir yana; âdeta dilenerek topladığımız 
dövizleni üç-beş ithalatçı holdinge peşkeş çekmek 
milliyetçilik olmasa gerektir. 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümeti uygulamak
ta olduğu ekonomik model ile Türk köylüsüne, Türk 
çiftçisine ve üç - beş holdingci dışında Türk halkına 
yaşamı zehir etmektedir, hayat hakkı tanımamakta
dır. Vakit geçirmeden acilen ithalat politikasında de
ğişiklik yapılması gerekmektedir. «Önce dış ödeme
ler dengesini sağlamak gerekir» diyen Sayın özal, ta
rım ve hayvancılığın köküne kibrit suyu dökerken; 
birkaç yıl sonra ipek ipliğini, eti, sütü ve şekeri zo
runlu olarak ithal edeceğini görmezlikten gelmekte
dir. 

BAŞKAN — Saym Münir Sevinç, lütfen toparla
yın efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Özal'ın uyguladığı ekonomik modeli isimlendir
mek için çok araştırdım. Bu sistem sosyalist ülkeler
de yok, sosyal demokrat ülkelerde yok; hele liberal 
ülkelerde hiç yok. Bütün insanları mutsuz ve perişan 
edip, halkı ve Türk insanını gözardı edip sadece 21 
holdingin çıkarı için işleyen ekonomi, holdingci eko
nomi olsa gerektir. Adına da «Holdingci özal siste
mi» demek lazım gelmektedir. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Münir Se
vinç. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Dev
letin, sendikaların denetimi ile ilgili çalışmaları ko
nusunda gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı. 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı konuşacak arka
daşım Diyarbakır Milletvekili Sayın Kadir Narin'dir. 
Sayın Narin, Devletin sendikaların denetimi ile ilgili 
çalışmaları hakkında maruzatta bulunacaktır. 

Buyurun Sayın Kadir Narin. 
Sayın Kadir Narin, bildiğiniz gibi gündemimiz 

fevkalade mahmuldür. O itibarla lütfen süreye riayet 
edelim efendim. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Tabiî Sayın 
Başkanım, 5 dakika içerisinde bağlarım. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; hepinizi 
sevgi ve saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, 2 Nisan 1985 tarihinde Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Kutlu 
Savaş'ın, Güneş Gazetesinin 1 inci sayfasındaki, sen
dikaların denetimiyle ilgili beyanatlarını hep beraber 
okuduk. Sayın müsteşarımız şöyle söylüyor: «450 
çalışma müfettişinin kusur avı sonuçlandı.» Bu çalış
maların sonucunda, 170 sendikadan 160 sendikanın 
yasa dışı olduğu ifade edilmiş ve ilgili müsteşarın 
açıklamalarında, denetimlerde sendikalarda tespit et
tikleri aksaklıklar maddeler halinde belirlenmişti. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Kutlu Sa
vaş'ın Türk sendikacılık hareketi ile ilgili bu gibi bil
gilerinin kamuoyunda gayri ciddî ve gayri samimî ol
duğu, bunun arkasında bir art niyetin yattığı da-bi
linmektedir. Kutlu Savaş acaba bu desteği kimden 
almaktadır ve Kutlu Savaş bu açıklamalan kimler 
adına yapmaktadır? Bu açıklamalardan Sayın Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanının haberi var mıdır? 
Eğer var ise, bu müsteşar hakkında bugüne kadar 
herhangi bir işlem yapmış mıdır? 

Sayın milletvekilleri, Türk sendikacılık hareketi 
yeni değildir; yıllarca evvel çalışanlara sendikalaşma 
hareketleri kanunla verilmiştir. 1952 tarihinde bu sen
dikalar birleşerek, Türkiye'nin en büyük işçi kuru
luşu olan Türk - İşi (Türkiye İşçi Sendikaları Kon
federasyonunu) kurmuşlardır. İşte o tarihten bu ya
na tam 33 yıl geçmiş. Tertemiz bir maziye sahip olan 
bu kuruluşumuzu, ANAP iktidarı işbaşına geldiği 
günden beri hükümet üyelerinden Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli, 1985 Malî 
Yılı Bütçe görüşmeleri sırasında bakanlığının bütçe
sini bir tarafa iterek, sanki Türk - İşin veya Türk -
İşe bağlı bir sendikanın genel kurulundaymış gibi, 
Türk - İşin ve sendikaların malî durumlarını eleştir
mişti. Bugün de aynı Bakanın Müsteşarı Kutlu Sa
vaş, devlet denetimini malzeme olarak kullanarak 
sendikalara karşı hırçınca tepki göstermekte, sendi
kaları küçük düşürücü hareketlerde kamuoyuna ya
lan yanlış bilgiler vermeye çalışmaktadır. Kutlu Sa
vaş'ın ve sayın bakanın gerçek gayeleri artık Türk 
işçisi tarafından anlaşılmıştır. 

Türk - İş ve bağlı sendikalar 33 seneden beri... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Şahıs
lara sataşılmasın. 

BAŞKAN — Sayın Narin, bir dakika efendim; 
lütfen şahsiyata girmeyelim, şahsiyata girmeden ko
nuşalım efendim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Kürsü
de şahıslara sataşılmaz. 
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BAŞKAN — Efendim, yerinizden konuşmayın 
siz de lütfen. 

KADtR NARİN (Devamla) — Sendikalar 33 se
neden beri her an denetime hazır olmuştur ve dene
tim Türk - İşin ve sendikaların gerçek sahibi üyelerin
ce yasalara göre sık sık yapılmaktadır. Kaldıki, dev
letin denetimini Türk - İş kendisi istemektedir ve bun
dan tedirgin olmamaktadır. Ancak, bu denetimi ga
yesinden saptırmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, sendikaların faaliyetleri 1982 
Anayasamızın 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 inci 
maddelerinde kısıtlı da olsa belirlenmiş ve 2821, 2822 
sayılı Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanunlarıyla saptanmıştır. 

Ancak, burada bir gerçeği açıklamadan geçeme
yeceğim. Bugün olduğu gibi, gerek Anayasamızdaki 
sendikalarla ilgili hükümler ve gerekse Sendikalar Ya
sasının bazı maddelerinin istismara müsait olduğu 
saym bakanın ve müsteşarın beyanatlarıyla ortaya 
çıkmıştır. Onun içindir ki, işçilerimizin ve hür sendi
kacılık hareketinin pekiştirilmesini istiyorsak bu ak
saklıkları Türkiye Büyük Millet Meclisinde mutlaka 
gidermeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, 4.4.1985 tarihinde bir açık
lama yapan Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay; 
«İşçi ücretlerinin enflasyonun üstünde tutulduğunu 
ve işçilerin, memurların memnun olduğunu, kamu 
işyerinde çalışan işçilerin, çok ücret aldığını, sendi
kalar ile işverenler arasında serbest toplu pazarlık 
yapıMığını, 12 Bylül 1980' tarihinden önce Türkiye' 
de işyerlerindeki huzursuzluğun kaynağının işçiler 
ve sendika temsilcileri olduğunu» söylüyordu. 

BAŞKAN — Saym Narin, süreniz dolmuştur 
efendim; bağlayın lütfen. 

KADÎR NARİN (Devaimla) — Sayın Başkanım, 
teşekkür öderim. Ben burada şunu, söylemek suretiy
le konuşmalarıma son vermek istiyorum: 

Bu şekliyle hareket edildiği takdirde, mevcut hü
kümetin artık kendi pusulasını kaybettiği ortaya çık
mış olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. <JHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ »(Kütahya) — Sayın Başkan, 
bakam ̂ olarak cevap hakkımı kullanacağım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Saym Başkan, 
değerli milletvekilleri; evvela merak ettiğim bir şey 
var: Eğer bakanlığımı veya hükümeti belli bir nok
tada gayesi belli bir tartışma, ortamına çekimek gibi 
bir fikri yoksa Saym Kadir Narin'in, konuşmasına 
teşekkür edeceğim; açıklama yapmama fırsat verdi
ği için. Eğer böyle bir fikri varsa, kendisine yakış
tıramadığımı, hemen konuşmamın başında söylemek 
isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Narin, bugünlerde Ibir yurt dışı seyahatine 
falan da çıkmadı, bildiğim kadarıyla, Türkiye'de 
yaşıyor. Türkiye'de yaşadığına göre, 2 Nisan tarihin
de gazetelerde yayınlanmış ve bakanlığımın müste
şarına ait olduğunu iddia ettiği demecin hemen er
tesi günü benim tarafımdan yapılan bir basın top
lantısı ile kamuoyuna, böyle ıbir demecin olmadığını 
açıkladığımı; arkasından, 3 ıgün sonra da resmî yol
lardan gönderdiğim tekzibin aynı gazetede çıktığım 
görmesi lazımdı. Görmediyse, basını iyi takip etmi
yor yalhut da işine geldiği olayları takip ediyor de
mektir. Gördü ise, bu konuşması çok maksatlıdır. 

Hemen ilave etmek isterim, o beyanat diye vasıf
landırdığı* saym bir basın mensubumuzun kendi de
ğerlendirmelerimden kaynaklanan, «170 sendikadan 
160'ı gayri yasaldır, 10 tanesi yasaldır» şeklindeki 
beyanatın doğru olmadığını, 170 tane denetimin ya
pılmadığını; ancak bulgüne kadar 49 sendikanın de
netlendiğini, ertesii günkü basın toplantısında çok 
açık ve fasih bir şekilde söylemiştim. 

Dendtimin ne zaman başladığım da o basın top
lantısında da ifade etmiştim; Temmuz 1984 tarihin
de yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, diye. 

Sendikalar Kanununun 47 nci maddesini okuyo
rum: «Devlet, sendika ve konfederasyonlar üzerin
de idarî ve malî denetim yetkisine sahiptir. 

İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonları yıl
da bir defa Maliye ve Çalışma bakanlıklarınca ma
hallinde ohnak üzere birilikte veya ayrı ayrı denet
lenir. Gerek görüldüğünde Ibirden fazla denetleme 
de yapılalbilio diyor; bumu kanun söylüyor* 

Demek ki, denetlemeyi biz devlet adına yapıyo
ruz ve müfettişlerime şu emri verdimi: «Denetleme
lerde kesinlikle yol gösterici olacaksınız. Denetleme
yi bir Ibaskı unsuru olarak kullanmayacaksınız, eği
tici olacaksınız.» Bu emir tarafımdaa bizzat veril
miştir ve benim bakanlığımda, benim' bilgim olma
dan hiçbir memurun beyanat verme yetkisi de yok
tur.; 
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Sayın Narin burada, «Sendikan denetimi saptır
maya kimsenin hakkı yoktur» dediler. Doğrudur; 
Sayın Narin'in de yoktur. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Tekrar ifade ediyorum, basın toplantısında söy
lediğim (gibi; açıklama, sadece bir sayın basın men
subu arkadaşımızın kendi değerlendirmesinden kay-
naklanmaikitadır. Yoksa, bakanlığımdan hiçbir memu
run, müsteşar dahil, böyle bir konuda açıklama yap
maya yetkisi olmadığı gibi, açıklama da yapılmamış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz 2821 ve 
2822 sayılı yasaların hükümetimizin göreve başla
masıyla beraber yürürlüğe girmiş olmasının belki 
sıkıntılarını çekiyoruz. Yeni 'bir uygulamadır. Bu ye
ni uygulamadan kaynaklanan bazı sıkıntılar da ola
caktır. Muhtelif konuşmalarımda bunları ifade et
tim. Bu sıkıntıların çözüm yerinin de bu Medis ola
cağını söyledim ve çalışma hayatının dinamizmi içe
risinde bu kanunların değişmez olmadığını da kabul 
ettiğimizi ifade ettim. Bunun örneğini de, lişçi Konfe
derasyonumuz yetkililerinin bize verdiği, gerek 2821 
ve gerek 2822 sayılı yasalardaki yapılmasını arzu et
tikleri değişiklikleri havi bir paketi incelediğimizi ve 
bunlardan 9 tanesi üzerinde mutabakat hâsıl ettiği
mizi, bu 9 tanesinin de Başbakanlığa sunulduğunu 
ve çok yakında Meclis komisyonlarında görüşülece
ğini ifade ettim. 

Biz açık ve seçik her şeyi huzurunuzda tartışma
ya hazırız; ama istirham ediyorum, Türk çalışma ha
yatını, bir yerlere selam söylemek gayesiyle, bir yer
lere çekmek ve saptırmak gayesiyle burada ucun
dan köşesinden çekiştirmeyelim, saptırmayalım. Eğer 
düzelteceğimiz ve yoluna koyacağımız hususlar var
sa geliniz el ele verelim, birlikte haUedelÜlm. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan Ka
lemli. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelerin özel sektör yatı
rımlarıyla kalkındırılamayacağı konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın miUetvekiHeri, 3 üncü ola
rak gündem dışı söz vereceğim arikadaşım, Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Naflbarttoğlu'dur. Sayın Nal
bantoğlu, kalkınmada öncelikli yörelerin özel sek
tör yatırımlarıyla kalkınamayacağını belirtmek üzere 
beyanda bulunacaktır. 

Buyurun Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 

Sayım Nalbarttioğlu, tekrar etmek mıeoburiyetinde-
yim; süreniz 5 dakikadır ve lütfen bana vermiş ol
duğunuz konuşma metninin dışına çıkınlayınız, 

HlLIMt NALBANTOĞÜU (Erzurum) — Tamam 
efendim, korkmayın hiç, yanıt gerekçesi doğurmam; 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Ayağımızın tozuyla Meclise gelip şu yüce kür
süde yemin ettiğimizin üzerinden birkaç gün geç
mişti ki, sayın hükümetimizin Meclise sevk ettiği 
23 Aralık 1983 tarihli, 1 sıra sayılı Yasa Teklifiyle 
karşılaştık. Tabiî Resmî Gazetede hangi numarayı 
aldı bilmiyorum. Ne diyordu yasa? Hükümete yetki 
İstiyordu. Niçin?j 

1. Fiilen çalışanların ücretlerindeki vergiyi 10 
kat indirme yetkisi, 

2. Yatırım indirimini yüzde 601dan yüzde 100'e 
ve hatta belki daha fazlaya çıkarmak, 

3. Kurumlar Vergisinde yüzde 100'a kadar in
dirim yapmak için. 

Nerelerde? Kalkınmada öncelikli yörelerde (San
mayın ki bitti) ve kalkınma planı ve yıllık program
larda özel önem taşıdığı sektörlerde... Tabiî bu sek
törlerde yapılacak yatırımların yeri, yöresi için bir 
kısıtlama veya koşul da yoktu. Nerede olursa olsun, 
orası için bu söze konu yasa imkânları hükümeti
mizce kullanılacaktı. , 

Bizler parti olarak ve bizzat bendeniz, bu yasa
nın Meclisimizde görüşüldüğü sırada, şu, «Kalkınma 
planı ve yıllık programlarda özel önem taşıyan sek
törler» sümflesiinin yasa maddelerinden çıkarılmasını 
istemiş ve hatta önerge bile vermiştik; ben de ver-. 
mistim. «Zira, sizin maksadınız kalkınmada önceliikli 
yörelere yatırımın özel sektör eliyle yapılmasını te
min ise, bu cülmle buna engeldir» demiştik bende
niz ilave etmiştim ki, eğer amacınız başka ise, «Kal
kınmada öncelikli» cümlesini amacınıza kılıf ola
rak kullanmayınız, 

Nitekim, amacınızın başka olduğu ve bu konu
da «Kalkınmada öncelikli» sözünü amacınıza kılıf 
olarak kullandığınız kısa zamanda ortaya çıkmıştır. 
Şöyle ki : • 

Bendeniz bir önerige vermiştim ve önergeme ve
rilen yanıttan bu çarpıklığı size arz edeceğim. 

AHMET ÎLHAMt KÖSEM (Malatya) — Ce
vaptan. 

Hilmi NAUBANTOĞIAJ (Devamla) — Yanıt
tan... «Cevaptan» deyin siz, alışamıyorsunuz ya. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız 28.9.1984 ta
rihli yanıtında şu rakamlar... 
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AHMET İLHAMI KÖSEM ^Malatya) — Ceva-
bında... 

KILIMI NALBANTOĞIJU (Devamla) — Ana
yasa dili mi o? 

AHMtET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ceva
bında, 

HÎDMÎ NAUBANTOĞLU (Devamla) — Peki, 
durun dk, Sayın Başkanı da ben kızdırmayayım. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

HlLMt NALBArNTOĞUU (Devamla) — Şu ra
kamların hepimizi ve özellikle de Doğu Güneydoğu 
illerimiz milletvekillerini düşündürmesi lazım. Şöyle 
ki: 

Ayağımızın tozu ile çıkardığımız bu yasa, Doğu 
ve Güneydoğu illerimize, (Ki, buna kalkınmada ön
celikli yörelerin hepsini fcataibüirsiiniz) özel sektör 
eliyle ibir yatırım götürmemiştir ve bu yasadaki «Kal
kınmada öncelikli yöreler» sözü bir kılıf olarak kul
lanılmıştır ve savımız doğru çıkmıştır. Nasıl? Veri
len yanıttaki liste rakamlarını size arz ediyorum: 

Marmara Bölgesinde 1984 yılı içerisinde 254 teşvik 
'belgesi verilmiş; toplam 256 milyarlık yatırımı ihti
va ediyor. , 

İç Anadolu'da 74 adet teşvik belgesi verilmiş; bu 
da toplam 33 milyarlık {Küsurlarımı okumuyorum) 
yatırımı öngörüyor. 

Ege İBöligesinde 89 belge verilmiş; bu da 174 mil
yarlık yatırımı ihtiva ediyor. 

Akdeniz Bölgesinde 57 belge adedi var; 43 mil
yarlık yatırımı ihtiva ediyor. 

Kara/deniz Bölgesinde 45 belge verilmiş; bu da 
23 milyarlık yatırımı kapsıyor. Dolayısıyla bu böl
gelerde 519 adet belge verilmiş. 

Doğu Anadolu 'Bölgesinde ise 28 adet belge ve
rilmiş; ,10 milyar 900 milyon küsur ki, 11 milyarlık 
yatırım diyebilirsiniz., 

Güneydoğu Anadolu'da ise 24 adet belge veril
miş; bu da 26 milyarlık yatırımı kapsıyor. 

Yani, diğer bölgelerde 519 beliğe; Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu'da ise toplam 52 beliğe verilmiş ve 
tuhaftır veyahut da büyük tesadüf veya rastlantı; 
571 adet belge 568 milyar liralık yatırımı kapsıyor. 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grubu üyeliğine, siyasi parti grubu mensubu olma- • 
yan üyelerden (1) asıl, (1) yedek üye seçimi. 

Yani her belge 1 milyar liralık dersek, demek ki, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 52 belge için 52 
milyar- liralık yatırım öngörülmüş, diğer belgelerde 
de 519 belge için 519 milyar liralık yatırım belgesi 
verilmiş, teşvik edilmiş, belki yatırıma da başlanmış
tır. Yatırımların da dökümünü bir gün burada yapa
cağım; çoğu tabiî. TIR için alınmış paralar. 

Demek ki, bizim Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'ya 'toplam miktarın ancak yüzde 10'u yatırım ön-
görülebilmiş ve özel sektör ancak yüzde 10 kadar 
sevk edilebilmiş; o da «Doğu» adını almış, eğer 
Batıda çalışmıyorsa^ 

!Bu durum 1960'lafdan beri yüzde 60 yatırım in
dirimi yapılmak suretiyle de zaten değişmemişti, Şim
di yatırım indirimini yüzde 100 yapsanız dahi yine 
de değişmediği görülmüştür. Demek ki, hükümeti
mizin özel sektör eliyle Doğuya veya kalkınmada ön
celikli yöreleri kalkındıracağım savı bizim için bir 
yarar getirmiyor. Devlet kalkınmada öncelikli yö
relerde yatırım yapmayı yüklenmezse bu yörelerimi
zin hali pürmelali yine de devam edecektir; bunu da 
gördük, öteden beri biliyoruz. 

Sayın Özal seçim meydanlarından başlayarak 
(Konuşmacı ellerini başının üzerinde birleştirdi) şöy
le geldi. Sevindik ki, özel1 sektör ile kamu sektörünü 
(Konuşmacı ellerini başının üzerinde birleştirdi) böy
le birlikte kullanacak; fakat işte görüyoruz ki, hü
kümet olduktan sonra (Konuşmacı sağ elini yukarı 
kaldırdı) sadece bu eli yukarıda kaldı, ha bire özel 
sektöre... Ziyam yok, sağ el gitsin Batıya, özel sek
tör yatırımını yapsın; fakait şu (Konuşmacı sol eli
ni yukarı kaldırarak) mübarek kamu, devlet eli ya
tırım Doğuda yapsın da kurtulalım. Bunu istiyoruz. 
Hem zaten bu suretle Anayasamızın emrettiği kar
ma ekonomi sistem yaralanmamış olur. 

Hükümetten de, Almanya'dan dönecek olan Özal' 
dan da bunu hassaten istirham ediyorum ve kalkın
mada öncelikli yörenin milletvekillerini de bu sö
zlümle uyarıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlu. 
Sayın milletvekiieri, gündem dışı konuşmalar 

bitmiştir; gündeme geçiyoruz. 

BAŞKAN — Gündemin tfSeçim» kısmında, Av
rupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grulbu 
üyeliği için siyasî parti grubu mensubu olmayan sa-

IV. — SEÇİMLER 
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yın miMeftvekiüedne düşen 1 asıl ve 1 yedek üyelik 
için seçim yapılacaktır. 

Asıl üyelik için Antalya Milletvekili Sayın Ümit 
Halûk Bayülken ve yedek üyelik için de Hatay Mil
letvekili Sayın Abduırahtnan Demirtaş adaydırlar. 

Şimdi mühürlü oy pusulalarını dağıtacağız. Dağı
tılacak mühürlü oy pusulalarına 1 asıl ve 1 yedek 
üyelik için isim yazılacaktır. 378 sayılı Kanuna ve 
İçtüzüğe göre, adı okunan sayın milletvekilleri oy
larını kürsü önüne konacak oy kutusuna atacaklar
dır., 

Oyların sayım ve dökümü için 5 kişilik bir tas
nif komisyonunu ad çekmek suretiyle tespit ediyo
rum efendim: 

Sayın Nazmi önder buradalar mı efendim? Yok
lar. 

Sayın İsmail Şengün buradalar mı efendim? Yok
lar. 

Sayın Mekin Sarıoğlu (buradalar mı efendim? Yok
lar. 

Sayın Yavuz Köyhıen buradalar, fakat kendileri 
DJvanda görevliler efendim. 

Sayın Ahmet Doğru buradalar mı efendim? Bu
radalar. 

iSayın Burhan Calhtft Gündüz iburadalar mı efen
dim? Buradalar} 

Sayın Turgut Hafit Kunter bendenizim efendim; 
vazifeliyim. 

'Sayın Mustafa Kalemli buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Sayın Mehmet Hayri Osmanlaloğlu buradalar mı 
efendim? Buradalar? 

Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu buradalar mı 
efendim? Buradalar. 

Sayın milletvekliHeri, Tasnif Komisyonuna seçilen 
5 sayın üyenin isimlerini okuyanımı: 

1. Sayın Alhmet Doğru, 
2< Sayın Burhan Cahit Gündüz, 
3. (Sayın Mehmet Hayri Osmanlıoğlu, 
5. Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu. 
Efendim, bu isimlerini okuduğum sayın üyeler 

lütfen komisyon sırasına teşrif etsinler. 
Efendim, asıl üyelik için Sayın Ümit- Halûk Bay

ülken, yedek Üyelik için Sayın Albdurrahman De-
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mirtaş adaydırlar. Dağıtılan pusulalara lütfen ona 
göre yazılmasını istirham ediyorum efendim. 

Oylamaya Adana İlinden başlıyoruz efendim. 
{Oyliar toplanda) 
(BAŞKAN — Sayın miUetvekilled, oyunu kullan

mayan sayın arkadaşımız var mı efendim? Yoktur. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Görevliler, oy kutusunu Sayın Tasnif Komisyo

nuna versinler^ 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

tasnif heyeti çalışmalarını sürdürürken 'biz devam 
edemez rniyiz? 

İBAŞKAN — Efendim tezelzüle uğrayabilir; bel
ki bir seçim daha yapmak icap edecek. Onun için 
beklemek mecburiyeti var. 

(Oyların aynımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif. Komisyonunun yapmış oldu

ğu işlemin sonucu gelmiştir, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 
Grıibu üyeliğine, siyasî parti grubu mensubu olma
yan üyelerden 1 asıl ve 1 yedek üye seçimine 199 üye 
iştirak etmiş ve neticede aşağıda adları yazılı aday
lar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

(Saygıyla arz olunur. 

Ahmet Doğru Burhan Cahit Gündüz 
Artvin İzmir 

Mustafa (Kalemli M. Hayri Osmanlıoğlu 
Kütahya Gaziantep 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Asil üye : Halûk Bayülken 124 oy 
Yedek üye : Abdurrahman Demirtaş 121 oy 
Geçersiz oy : 47 
Boş : 28 
«BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 'bu duruma gö-

<re asil üyeliğe Antalya Milletvekili Sayın Ümit Ha
lûk Bayülken ve yedek üyeliğe Hatay Milletvekili Sa
yın Abdurrahman Demirtaş seçilmişlerdir. Kendileri
ni yürekten tebrik eder, uğurlu, hayırlı olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

Seçimler böylece bitmiş bulunmaktadır. 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, İs

tanbul - Taşkışla'nın turistik otel yapımına ilişkin 
başbakandan sözlü soru önergesi (61332) 

BAŞKAN — Şimdi gündemin «Sözlü Sorular» 
kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Ağrı Milletvekili Sayın ibrahim Taş
demir'in, Sayın Barbakandan sözlü soru önergesi 
mevcuttur. 

Gaym Taşdemir izinli olduğu için soru ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili Sa
yın Cüneyt Canver'in, basında yer alan «Ordu - Hü
kümet işbirliği Seminerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi mevcuttur. 

Sayın Cüneyt Canver buradalar mı efendim?. 
Yoklar. 

Cevaplayacak sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm, Bucdmn 

ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergemi (6/302) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, izmir Milletvekili Sa
yın Işılay Saygın'ın, Buca'nın ilçe yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Işılay Saygın buradalar mı?. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı?. Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
lâiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçdk'un, Ankara Belediyesi evlendirme me
murlarından bazılarının lâiklik ilkesine aykırı hareket 
ettikleri iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi mevcuttur. 

»Sayın Bahriye Üçok buradalar mı?. Buradalar. 
Cevaplayacak sayın bakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
5. — htanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, Türk - İş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

BAŞKAN — 5 inci sırada istanbul Milletvekili 
Feridun Şakir Öpnç'ün, Türk - işin hükümete sun
duğu önerilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Bu sözlü soru önergesi için 30 gün mehil isten
miştir. Bu sözlü soru da ertelenmiştir efendim. 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 6 ncı ve 7 nci sıradaki sözlü sorular 
da, Sayın Feridun Şakir öğünç'e aittir; bunlar için 
de 30 gün mehil istenmiştir. Bu nedenle 6 ncı ve 7 nci 
sıradaki sorular da ertelenmiştir. 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Katemli'nin cevabı (6/310) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Feridun Şakir öğünç'ün, memur ve işçi emeklileri ara
sındaki eşitsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Feridun Şakir öğünç?... Burada. 
Sayın bakan?... Burada. 
Bu sözlü soru için de mehil istenmişti, fakat sa

yın bakan burada olduklarını ve cevaplayacaklarını 
söylediler. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılması hususunda gerekli işlemin 
yapılmasına müsaadelerinizi diler, bilvesile saygıları
mı sunarım. 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul 

506 sayılı S3K Kanununun 63 üncü maddesi ge
reğince, iş bulabildiği takdirde çalışabilecek olan bir 
işçi emeklisinin emekli ücreti kesilmektedir?. 

Oysa, memur emeklileri için böyle bir uygulama 
söz konusu değildir. 

1. işçi - memur emeklileri arasındaki bu eşitsiz
liği ve dengesizliği ortadan kaldırmak için hükü
metçe ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) —Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili arkadaşımız 
Sayın Feridun Şakir Öğünç tarafından 29.3.1985 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilen ve tarafımdan cevaplandırılması istenen sözlü 
soru önergesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 63 üncü maddesi gereğince, iş bulabildiği.-tak
dirde çalışabilecek olan bir işçi emeklisinin emekli ay
lığının kesildiği, oysa memur emeklisi için böyle bir 
uygulamanın söz konusu -olmadığı belirtilerek; işçi 
memur emeklileri arasındaki bu eşitsizliği ve denge
sizliği ortadan kaldırmak için hükümetçe ne gibi ted
birler alınacağı sorulmaktadır,* 

Muhterem milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemi
mizde bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık veya 
gelir alan bir sigortalı veya iştirakçinin, tekrar aynı 
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işe girmesi halin
de; bazı istisnalar dışında, o sosyal güvenlik kuru
luşunca bağlanan aylık veya geliri kesilmektedir. Bu 
husus sosyal güvenlik kanunlarında şu şekilde mad-
deleştirilmiştir : 5434 sayılı Tükiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 99 uncu maddesi; emekli, adi 
malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan
lardan, hiçbir şarta bağlı olmaksızın emekli hakkı ta
nınan vazifelere tayin edilenlerin aylıklarının tamamı, 
bu vazifelere tayinlerini takip eden ay başından itiba
ren kesilir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
58 ve 63 üncü-maddeleri; «'Malullük veya yaşlılık ay
lığı almakta diken sigortalı olarak çalışmaya başlayan
ların, malullük ve yaşlılık aylıkları çalışmaya başla
dıkları tarihte kesilir» hükümlerini ihtiva etmektedir. 
Açıklanan hükümler gereği olarak, bir memur emek
lisi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun kapsamında bir vazifeye atanması ha
linde, emekli aylığı kesilmekte; buna karşılık Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve banka sandıkları mev
zuatına tabi işte çalışmaları halinde emekli aylıkları 
ödenmektedir. Aynı şekilde, bir işçi emeklisi, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bir işte 
çalışması halinde, emekli aylığı kesilmekte; buna kar
şılık Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bir 
göreve atanması (yani 5434) veya Bağ-Kur (1479), 
banka sandıkları mevzuatının uygulandığı bir işte ça
lışması halinde emekli aylıkları ödenmektedir. Genel 
olanak sosyal güvenlik sistemi içinde Ssyal Sigortalar 
Kurumundan aylık almakta iken, sigortalı bir işte ça
lışanların emekli aylıklarının kesilmemesi hususu, ken-
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dilerine ödenen ücretten malullük, yaşlılık ve 51üm 
sigortası kollarında prim kesilmemesi sonucunu doğu
racağı gibi, istihdam politikasında emeklilerin çalışan
lara nazaran daha az bir ücretle çalıştırılabilmeleri 
tercihini de yaratacaktır. 

Bu durumlar, ülke .genelinde işsizlik meselesi içinde 
düşünüldüğünde, hizmetlerinden azamî yarar sağlama
ya mecbur olduğumuz genç neslin iş bulabilme şan
sını daha da azaltacağı gibi, genç işsiz sayısının art
ması sonucunu da getirecek diye düşünürüm. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliliğe hak ka
zanabilmek için yaş ve hizmet süresi bakımından ke
sin bir sınırlama olmadığı da bugün için göz önüne 
alınırsa, bu tür bir talep, yaş ve hizmet şartı olan 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı emeklileri ara
sında mevcut olan eşitlik ilkesini zedeler diye düşü
nüyorum. 

Belirtilen bu hususlar muvacehesinde, işçi emekli
leriyle memur emeklileri arasında mevzuat yönünden 
eşit olan uygulamanın değiştirilmesi şimdilik düşünül
memektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Feridun Şakir Öğünç, sayın balkanın ver

miş olduğu izahat sizi tatmin etti mi, efendim? 

İFERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Jlstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; önce, baka
nımıza, verdiği izahattan dolayı teşekkür ederim. 

Bakanımız, bugün uygulanmakta olan mevzuatı 
açıkladılar. Biz, memur emeklilerinin haklarına kar
şı çıkışımız olmadığı gibi, bu dengesizliğin halledilme
sini istiyoruz. Benim bir kanun teklifim vardı, ko
misyonda reddedildi; ama hükümet ve sayın bakan 
benim bu söylediklerime inandıkları takdirde, bu Ka
nun teklifini hükümet tasarısı olarak getirebilirler, Bu, 
çok eski bir olaydır. 

Şimdi, en yüksek işçi emekli maaşı 46 bin lira. 
Bunun bir de alt bölümleri var; o bölümlerde emekli 
maaşı alan arkadaşlarımız daha az para 'alıyorlar. Biz 
diyoruz ki, herhangi bir yerde iş bulabildiği takdir
de, bu arkadaşlarımıza da çalışıma imkânı getirelim1. 
Bunun Devlete yansıyan bir tarafı olmayacaktır; za
ten primini ödeyecektir. 506 sayılı Kanunun 63 üncü 
maddesini tadil etmek suretiyle, memur ve işçi emek
lileri arasındaki bu dengesiziği, eşitsizliği düzeltmek 
mümkündür. 
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Ben sayın bakandan istirham ediyorum; bu konu 
üzerinde hasasiyetle dururlarsa, bu mesele halledilmiş 
olacaktır. Bunun dışında, bu halledilmediği takdirde 
bazı hilei şer'iyyelere gidiliyor. Sayın bakanım belki 
bileceklerdir, başka türlü çalışma imkânı buluyorlar. 
Aslında meşru bir yol değildir bu; 'ama bunu bir ka
nunî statüye bağlarsak daha hayırlı olacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feridun Şa-
kir öğünç. 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini yayım
layanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/316) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 9 ve 10 uncu sı
rasında 'bulunan sözlü sorular da me'hilli olduklarından 
ertelenmiştir. 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 11 inci sıradaki sözlü soru da Sayın 
Feridun Şakir öğünç'e aittir. Ancak, bir ibirieşimde 
bir üyenin birden fazla sözlü sorusu görüşülemez; iç
tüzüğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrası gere
ğince. Onun için, bu soru da müteakip birleşimlere 
ertelenmiştir efendim. 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya linin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Malatya İlinin bazı köylerinde vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ayhan Fırat, buradalar mı? Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan buradalar 

mı efendim? Yoklar. 
Sayın Ayhan Fırat'ın sözlü soru önergesi erte

lenmiştir. 
75. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 

pancarı alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, şeker pancarı alımlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak bakan buradalar .mı 

efendim? Yoklar. Soru ertelenmiştir. 
14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-

kaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklere ilişkin söz
lü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türelin cevabı (6/323) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Sayın Ayhan Fırat'ın, Karakaya Barajı nedeniy
le yapılan istimlaklere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ayhan Fırat?., Buradalar efendim. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın bakan?.. Bu

rada. 
Buyurun okuyun önergeyi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 

1. Karakaya Barajı istimlak sahalarında şimdiye 
kadar yapılmış olan tüm istimlaklerin bedelleri öden
miş midir? Ödenmemiş istimlak bedelleri ne zaman 
ödenecektir? 

2. Elazığ İli Hakileuşağı, Kadıköy ve Pınarlı köy
leri ile Malatya İli Kumluyazı, DÜztarla, Bağlıca ve 
Pirot köyleri istimlakleri hangi yıl yapılmıştır? En 
yüksek ve en düşük istimlak bedeli nedir? Halen ne 
miktar da ödeme yapılmıştır? 

3. Yukarıda bahsi geçen "köylere komşu olan 
Meydancık Köyünde en yüksek ve en düşük istim
lak bedeli ne olmuştur? Fark varsa sebebi nedir? 

4. Arada fark varsa mağdurlar lehine bu farklı
lığın giderilmesi için hükümet olarak ne yapmayı dü
şünmektesiniz? 

5. Arazilerini kaybedecek ve tüketici toplum ha
line gelecek olan 30 - 35 bin üretici yurttaşın ileride 
bir problem olmaması için ne gibi imkân ve iş temi
ni tedbirleri düşünülmektedir? 

6. 16 bin civarında istimlak bedellerinin rahat
lıkla Ödenmesi için Malatya'ya bir sayman ve bir ita 
amiri verilerek binlerce insanın Elazığ'a gitmesinin 
önlenmesi mümkündür. Bu konuyu hükümet bir an 
önce bu şekilde halletmeyi düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
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milletvekilleri; Malatya Milletvekili Sayın Ayhan Fı
rat- arkadaşımın Karakaya Barajı hakkındaki sual
lerini cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Cevap 1. Kamulaştırmaca Ödeme durumu : Bu
güne kadar, Karakaya Barajında 2 625 110 517 Türk 
Lirası ödeme yapılarak, 47 köydeki kamulaştırma iş
lemleri bitirilmiştir. Geriye kalan köylerdeki kamu
laştırma çalışmaları devam etmektedir. 1985 yılında 
(Karakaya Barajı için 7 milyar 100 milyon lira daha 
nakit temin edilerek gönderilmiştir. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci mad
desi hükümlerine göre, kamulaştırma işlemleri, aynı 
kanunun 13 üncü maddesi gereğince yapılan noter 
t'ebligatıyla başlar. Karakaya Barajında noter tebli
gatı yapıldığı halde kamulasitırma bedelini almamış 
mülk sahibi yoktur. Parası peşin ödenmeden kimse
nin taşınmaz malına el konulmamıştır. Kanun da bu
nu amirdir. Kamulaştırma tebligatı yapılıncaya kadar 
taşınmaz mal maliki dilediği şekilde tasarrufta bu
lunur. Karakaya Barajında 198'6 yılında su tutulacak
tır. Esasında, Karakaya Barajının bitim tarihi 1987 
yılıdır; fakat hükümetimizin gösterdiği ve verdiği im
kânlarla bu barajın yapımı asgarî 6 ay öne alınacak
tır. Bu da Türk ekonomisine 70 milyar lira gelir de
mektir; çünkü 6 aylık Karakaya Barajının üretimi 
3,5 milyar kilovat/saat olacaktır. 

Cevap 2. Bazı köylere ait kıymet takdiri bedel
lerinin bloke tarihi, en düşük ve en yüksek değerler 
ve ödeme şekli olarak şöyledir : 

İli : Elazığ 
Köyü : Habibüşağı 
(Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban

kaya bloke tarihi : 6.5.1982. 
En yüksek metrekare fiyatı : 80 TL. 
,En düşük metrekare fiyatı : 40 TL. 
İli : Elazığ 
Köyü : Pınarlı 
Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban

kaya bloke tarihi : 6.5.1982 
En yüksek metrekare fiyatı : 80 TL. 
En düşük metrekare fiyatı : 30 TL. 
İli : Elazığ 
Köyü. : Kadıköy 
(Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban

kaya bloke tarihi : 28.6.1982 
En yüksek metrekare fiyatı : 80 TL. 
[En düşük metrekare fiyatı : 35 TL. 
İli ,: Malatya 
Köyü : Kumluyazı 

(Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban
kaya bloke tarihi : 7.5.1982 

(En yüksek metrekare fiyatı : 70 TL. 
En düşük metrekare fiyatı : 15 TL. 
İli ,: Malatya 
Köyü : IDüztarla 
Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban

kaya bloke tarihi : 26.5.1982 
En yüksek metrekare fiyatı .- 90 TL. 
En düşük metrekare fiyatı : 40 TL. 
İli ı: Malatya 
Köyü : Bağlıca 

(Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban
kaya bloke tarihi : 29.6:1982. 

En yüksek metrekare fiyatı : 76 TL. 
En düşük metrekare fiyatı : 35 TL. 
İli j: Malatya 
Köyü >: Pirot 
Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban

kaya blokesi 3 ayrı tarihte : 28.6.1982, 3.6,1983, 
21.10.1983. 

Ert yüksek metrekare fiyatı : 90 TL. 
En düşük metrekare fiyatı : J5Ö TL. 

Cevap 3. 2 ndi maddedeki köylere ait kıymet tak
dirinin Meydancık Köyündeki kıymet takdiriyle kar
şılaştırılması : 

İli .: Malatya 
Köyü : Meydancık 
Hak sahipleri adına kamulaştırma bedelinin ban

kaya yatırıldığı tarih : 14.2.1985 
En yüksek metrekare fiyatı : 90 TL. 
En düşük metrekare fiyatı : 80 TL. 

Öbürleri 1982 tarihinde, bu 1985 tarihinde, ki ara
da büyük fark olduğu iddiası var. öbürlerinde en 
yüksek fiyat 90, en düşük fiyat 70. Burada, en yük
sek fiyat 90. Dikkatinize arz ederim. 

(Kıymet takdiri komisyonu, Kamulaştırma Yasa
sının 10 uncu maddesine göre. DSİ Genel Müdürlüğü
müz dışından seçilmiş yeminli bilirkişilerdir,' kanun 
bunu amirdir. Bunların takdirine taraflar, ancak as
liye hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz edebilirler. Bu 
bakımdan, kıymet takdirine DSİ'nin müdahalesi söz 
konusu değildir. Dereyatağı, kumluk, ham toprak, taş
lık gibi tarıma elverişli olmayan yerlerde kıymet tak
diri komisyonlarınca metrekare arazi için 2 - 1 5 Türk 
Lirası arasında bedel takdir edilmiştir. Bilhassa Kum
luyazı Köyünde arazinin büyük kısmı verimsizdir. 
Dolayısıyla, yer yer kıymet takdirleri hâkim değeri-
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nin altına düşmüştür. DSt Genel Müdürlüğüne göre 
değerler normaldir. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
DSİ'nin bu kıymet takdirlerinde en ufak bir rolü yok
tur, mahkemeler tarafından yapılmaktadır. 

Cevap 4. Takdirde fark hususu : Yukarıdaki 
rakamlara ve izahata göre, DSİ Genel Müdürlüğünce 
ortada müdahaleyi gerektirecek bir durum görülme
melidir. Kaldı'ki, bu konuda iddia edilecek hataları 
ancak mahkeme inceleyebilir; idarî emirle bu konuda 
düzeltme yasalar karşısında mümkün değildir ve hükü
metimiz böyle bir tasarrufun içine de asla girmez. 
Noter tebliğlerimizde, dava açılabilirle hususu mülk 
sahibine ayrıca hatırlatılmaktadır. 

Cevap 5. Taşınmaz malları kamulaştırılan 35 bin 
kişinin iskân ve iş durumu : 

Yürürlükteki yasalar; 
a) İskân işini, 2 510 ve buna ek 1306 sayılı ka

nunlarla Tarım Orman ve Köylşleri Bakanlığına bağlı 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vermiştir; ba
kanlığımızla bir ilgisi yoktur. 

b) İşsizlere iş bulma görevini Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna vermiştir; bunun da bakanlığımızla ilgisi 
yoktur. 

Ayrıca bilgilerinize arz emekte fayda mülahaza 
ediyorum; bize bağlı teşkilatlara tarafımdan tamim 
yapılmıştır. Bu şekilde mağdur edilen veya bir elekt
rik santralı kurulması dolayısıyla istimlak edilen veya 
orada bir tesis yapılan yerlerden, eğer şartlar müsait
se, yani eleman olarak alacağımız kişilerin şartları 
müsait ise, yüzde 50'sinin mahallî olarak alınması 
hakkinda; fakat taraf tutmadan, normal yollardan 
alınması hususunda bir tamim yapılmıştır. -

Cevap 6. .Malatya'daki 16 bin alacaklıya ödeme : 
Malatya İlindeki alacaklılar için alınan tedbir gereğin
ce, alacaklılar Malatya İli dahilindeki tapu ferağını 
yaptıktan sonra, Malatya DSİ 92 nci Teknik Şube 
Müdürlüğüne müracaatları halinde, en geç 3 gün için
de Malatya İli merkezirideki Akpınar Ziraat Banka
sından kamulaştırma karşılığını almaktadırlar. Bu hu
sus, Malatya Valiliğince aşağı'daki ilanla bütün yer
leşim birimlerine bildirilmiştir. Bu bakımdan, alacak
lıların Malatya dışına gitmelerine lüzum kalmamak
tadır. Biz, soruda İfade edildiği gibi, binlerce kişinin 
mağduriyetine sebep olmak değil, bir kişinin dahi 
mağdur olmamasına özen göstermekteyiz. 

Malatya Valiliği tarafından yapılan ilanı da bil
gilerinize sunmak istiyorum : 

18 . 4 . 1985 O : 1 

| İlan 
Karakaya Barajı Gölü altında kalacak olan Ma-

I latya İli hudutları dahilindeki 65 adet köyün arazisi 
I ve yerleşim yeri kamulaştırma işlerinin Elazığ DSİ 

9 uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı ma-
I lumdur. 
I Vatandaşlarımızdan gelen devamlı talepler üze-
I rine, kamulaştırılan arazi bedellerinin daha kolay 
I ve seri bir şekilde alınabilmesi için DSİ 9 uncu Böl-
I ge Müdürlüğü tarafından Valiliğimiz talimatı üzerine 
I aşağıda belirtilen şekilde tedbirler alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan lütfen 
I efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDt TÜREL (Devamla) — Efendim suale cevap 
I veriyorum. 
I BAŞKAN — Zaman ile mukayyetiz tabiî. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Efendim, o zaman ke-

I şeyim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hayır, yani buyurun; fakat... 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Suale cevap veriyorum 

I efendim; uzun soru sormuşlar uzun cevap veriyo-
I rurri. 
I BAŞKAN — Hayır, İçtüzük gereği o; tabiî ben 
I hatırlatmak mecburiyetindeyim. Şimdi sizden sonra 
I şayet söz isterse... 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDt TÜREL (Devamla) — Sayın Başkanım, ne 
I yapayım yani, soru bu; ben bunu vakit yetmiyor diye 
I ne yapayım? . 
I BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun süratle 
I bitirelim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDİ TÜREL (Devamla) — Hayır, emrederseniz ke-
I şeyim efendim. 
I BAŞKAN — Buyurun, süratle bitirelim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDİ TÜREL (Devamla) — O zaman Sayın Fırat 
I ben bu ilanın suretini size vereyim, fazla... 
I AYHAN FIRAT (Malatya) — Tarihini lütfeder 
I misiniz Sayın Bakanım. 
I ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDİ TÜREL (Devamla) — Onu da veririm efen-
I dini. 
I AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır, şimdi söy-
I leyin efendim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Hayır, onu da verece
ğim efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Rica ediyorum 
efendim, istirham ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Hayır efendim. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. ı(ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ayhan Fırat, sizi tatmin etti mi bu ce

vap? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Müsaade eder-

misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sayın bakana, önce 
verdiği cevaptan dolayı minnetlerimi arz ederim; 
ancak bir tarihi bana burada söylemedıiler, buna 
hakkı yok. Çünkü, o tarih çok mana ifade ediyor. 
Benim bu soru önergem 1,5 aydır sürünüyor. O ila
nın tarihi bir hafta önce. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, sorunun ge
lişi 1 nisandır; 1,5 ayda değil. Buyurun bakın efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — 15 gün olmuş 
efendim. Ben mart başında verdim bunu. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşıldı; fakat lütfen kar
şılıklı konuşmayalım. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, şimdi dinleyiniz, Ben yine saygı ile karşı
lıyorum; demekki soru önergemiz üzerine vatandaş
lara bir şeyler gitmiş. Şimdi arkadaşlarım, lütfen 
dinleyin. 2 lira ilâ 15 lira arasında Kumluyazı'da ara
zi alınıyor; fiyatı 2 lira, 15 lira. Arkadaşlar, rica e d i 
yorum, bugün Türkiye'de metrekaresi 2 liradan satı
lan dağ var mı? Arkadaşlarım, burada adam, ge
lini, kendisi, kızı, torunu üretici iken; 100 dönüm
de üretici iken, hayvanı, ineği, tavuğu varken, şim
di bunun eline verilen 1,5 milyon, 1 milyon lira para 
ile bu 10 üoişiılik, il 5 kişilik aile ne yapabilir? 2 lira
dan, 15 liradan, 30 liradan; istirham ediyorum arazi 
olur mu? 'Olur mu; «orun. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Onu takdir 
komisyonu takdir eder. 

AYHAN FIRAT (Devamte) — Beyefendi, din
lerseniz arz edeceğim. 

BAŞKAN — Enfedim, lütfen karşılıklı konuşma
yalım. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Dinlemiyorsunuz, 
bakın. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım diyorum 
efendim, rica ediyorum. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem kar
deşlerim, bunu takdir komisyonu 1982'de takdir et
miş; ancak o zamandan bugüne kadar 19 milyar lira 
tutarındaki istimlak bedellerinden ödenen, sayın ba
kanın da dediği gibi, 2 milyar, yani 1/8'i. O günün 
takdir bedeli ile bugünün takdir bedeli bir mi? Bu va
tandaş ağlıyorsa boşuna mı ağlıyor? Bu vatandaş 
şikâyet ediyorsa boşuna mı şikâyet ediyor? 

Arkadaşıım, şimdi istifham ediyorum, bakın, 
vaitandaş ne kadar dürüst ıdavranıyor. Mektu
bunda bana ne diyor? Diyor ki; «106 köyde istimlak 
yapıldı, 1982 yılında tarla ve bahçelerimiz en çok 
100 liradan alındı.» Halbuki Sayın Bakan, «En çok 
80 lira» dedi. Bakın, aşağı söylemiyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR ^BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — «90» dedim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — En yüksek olarak 
90 da, 80 de olabilir; «100» diyor, yani yalan da söy
lemiyor. Vatandaş yalan söylemez, ama muhterem 
arkadaşım, bakın mektubun bir yerinde ne diyor: 
«Merkez Meydancık Köyünde ise metrekaresi 600 
liradan istimlak yapıldı. Bu yanlı davranış, bu uy
gulama köylüler arasında dedikodu ve huzursuzluk
lara neden oldu». Şimdi, neden arkadaşım? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — O zaman 
sayın Bakanım da lütfen bunun 600 lira mı, 90 lira 
mı olduğunu ifade etsin. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, mü-
sade -edin, arz ediyorum. Muhterem kardeşlerim, 
eğer 1985 yılında bu köydeki 1 metrekare arazi; 
Fırat kenarıdır diyor.. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen bu şekilde ko
nuşmayalım; çünkü karşılıklı konuşmalar oluyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bana değil, muhatabıma söylemeniz lazım, istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söylüyorum; muhatabınıza da, size 
de söylüyorum. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhatabı ben de
ğilim bu söylediklerinizin, 

BAŞKAN — Hayır; çünkü konuşma sisteminize 
göre... 
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tHSAN NURİÎ TOTKAYA (Ordu) — Mektubu ya
zanın lafına inanıyorsunuz, bakanın lafına inanmı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Beyefendi, ayak 
ayak üstüne atmaktan çekinin, nezaketi vardır; din
lemeyi öğrenin. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Ben din
liyorum. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem kar
deşlerim, eğer 1985 yılında bu köylünün 1 metre
kare arazisine (Yemin ediyorum size Adana ile aynı 
ayarda, avnı zamanda domates yetiştirir,) eğer 80 
lira veriyorsanız, savın bakanın dediği gibi, bu mem
lekette bu insanların siz nasıl hakkını ödersiniz, 
bu zalimi i 5i nasıl vaparsmı/; bueün 90 lira ödüvor-
sanız bunun metrekaresine? Onun için, bu vatanda
şın dediği 600 lira doğrudur; buna inamvorum. 1985 
yılında hangi tarım arazisin;n metrekaresini siz 80 
lirava. alırsınız; istirham ediyorum? Sevgili kardeş
lerim, bakın altı mühür dolu» *«n7a dolu. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi diğerlerini arz 
edivorum. Biz demivoruzki parası ödenmeden alın
dı. Evet, arazisini kullanıyor; ama bedellerin tespiti 
1982'de yapıldı ve bu seneve kadar ancak 2 milvar 
ödendi; hani 19 milvarın 17 milvarı.. Paranın değeri 
nereye geldi arkadaşlar? Nereden nereye geldi pa
ranın değeri? Açın bakın; istimlak bedeli Karaka-
ya'nın 19 milyardır; Danışma Meclisi zamanında 
çıktı. bunlar. O günün fiyatları ile 19 milyardır. Ge
lecek sene su tutacak bir 'barajın. Demek 'ki "yüzde 
60, vüzde 70, vüzde 80 istimlakini bitirdiniz ve bit
miştir. Hani ödenen para? Vatandaş enflasvon kar
şısında inim inim inlivor. Bana avnen; «Bevim 5 mil
yon 700 bin lira takdir edildi. Bunun 700-800 bini 
de verdisine çııkıyor; ne vergisi onu da biılemiyorum. 
Şimdi rica ediyorum, bana hükümet sobalı bir daire 
alsın ve lütfen bir ton odunla bir ton kömür versin» 
dedi. Odun kömür alacak parası yok, Bugün 4,5 mil
yon lirava sobalı bir daireyi alamaz bu adam. 10 
kişi, 15 kişi üretici öken, yarın 'tüketici olacak. Bun
ların şikâyet etmeye hakları yok mu? Biz "bunları 
dile getirince suçlu mu oluyoruz? Yani suoluymuşuz 
gibi bizi burada itham ediyorlar. «Vatandaşın der-
3ine birlikte çare bulalım» diyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Bizim elimizde bir şey 
yok ki. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Var efendim, arz 
ediyorum. Zamanında ödenmemiş parasının faizini 
verin hiç değilse. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen bağlayınız efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bir şey daha arz etmek istiyorum. Ne
den Malatya'da ödenmesini istiyoruz? Senelerdir bu 
insanlar Elazığ'a gidip gelirler. Ben, 1,5 ay önce ora
daki bir toplantıda bulundum. Arkadaşlar, bakın bu 
para Malatya'da nasıl ödenir, Zamanında Elazığ'da 
bir keban Başmüdürlüğü vardı, bir de DSİ Başmü
dürlüğü vardı. O halde Malatya'da DSİ'nin şubesi 
var; buraya bir sayman bir de ita amiri verirseniz, 
bu insanların parası Malatya'da ödenir. Bu kadar 
basit, bu kadar kolay. Ben bunu, o günün şartları için
de o sünün hükümetinden - ki, bugünün Başbakanı, 
o günün Başbakan Yardımcısı idi - to'lep ettim, «Peki» 
dediler, uygun karşııladıllar. Bugünün Başbakan Yar
dımcısı da uygun karşıladı; ama halen bir sayman, bir 
ita aımirıi verilemedi. 

«3 günde ödeniyor» denildi. Ben buraya şiımdi 
ödenmediğine dair telgraf mı yığayım? Size samimî 
olarak söylüyorum, biz vatandaşa, «Bir ay sabredin» 
dedik 3 gün olur mü? Bu evrak Elazığ'a gidecek, ora
da tasdik edilecek, oradan buraya gelecek, Ziraat 
Bankasına verilecek ve ödenecek... Bugün Ankara' 
da daireden daireye bir haftada, 10 günde evrak git
miyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden en ufak bir 
yalan veya politika için en ufak bir saptırma yap
madım; itimat edin, halkın derdini huzurlarınıza ge
tiriyorum, çözüm bulmak size de düşer, bize de dü
şer; ama birbirimizi itham ederek gidersek hiçbir 
çözüm bulamayız. 

Bu şekilde sözlerimi bağlıyorum, hepinize en 
derin saygılarımı sunuyorum. (HP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Fırat. 
15. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfi

ye halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu 
üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/325) 

IBASKİAN — Efendim. 15 inci sırada, İçel Millet
vekili Ali İhsan EUgin'ün Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

20 gün mehil istenmiştir, o itibarla ertelenmiş
tir. 
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16. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkı
yönetimce işlerine son verilen kamu personeline iliş
kin Başbakandan sözlü "soru önergesi (6/326) 

BAŞKAN — 16 nci 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. 

Cevaplayacak sayın bakan buradalar mı? Burada 
değiller. 

Soru ertelenmiştir. 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F -16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Sinop Milletvekili 
(Bilimi Biçer'in, Türkiye'de F - 16 uçaklarının yapıl
ması projesine ortak olan bıir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi var. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi ©içer izinli oldu
ğu içim soru ertelenımişıtir. 

18. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

BAŞKAN — 18 .inci sırada, İçel Milletvekili Edip 
Özgenç'in, narenciye üreticisine Miskin Tarım Or
man ve iKöyişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
var. 

dçed Milletvekili Sayın 'Edip Özgenç izinli oldu
ğundan soru eritelenimişitir. 

19. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiVin, 
Balıkesir ilinde bazı Devlet memurlarının siyasette 
uğraştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/330) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Davuıt Abacıgirıin, Balıkesir illinde bazı Devlet 
memurlarının siyasetle uğraştığı iddiasına ilişkin (Baş
bakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Davut Abacıgll buradalar mı efendim? 
Buradalar. 

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenımiştir. 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İçel Milletvekili Dur -
muş ıFıikri ıSağlar'ın, bakanlıkta zorunlu nakil ya
pıldığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor ©akanından sözlü soru önergesi var. 

ıSayın Durmuş Fikri Sağlar buradalar mı efendim? 
Yoklar. 

[Sayım bakan?.. Yoklar. 
ıSoru ertelenmiştir efendim. 

27., — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gök-
çora'nm, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/334) 

»BAŞKAN — 21 inci sırada, Bursa Milletvekili 
Mehmet Kemal Gökçora'nın sözlü soru önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Gökçora görevli oldukları için soru erte
lenmiştir efendim. 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 22 noi sırada, Konya İMl'Metvekili 
Salim Erel'in, üst düzey yöneticlerinin ek görevle
rine ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Salim Erel buradalar mı efendim? Bura
dalar. 

Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Som ertelenmiştir. 
Efendim böylece sözlü sorular sonuçlanmış bu-

lunmaktadıi'. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

IBAŞKiAN — Gündemin «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Koımıisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyorum. 

Sayın mıiletvekıilleri, 1 inci sıradaki 276 sıra sayılı 
7129 Sayılı Bankalar 'Kanununun (Bazı Maddeleriınin 
Değiştirilmesine İlişiklin ıKıanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında (Kanun Tasa
rısının görüşmelerine kaldığımız yenden devamı edi
yoruz. 

Komisyon ve hükümet yerini aflımışitır. 
Dünkü birleşimde 'tasarının 28 linoi «maddesine ka

dar görüşmüş ve kabul etımişitik. Simidi 28 inci mad
deye gelmiş bulunuyoruz. 

28 inci maddeyi okutuyorum efendim : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ortak Hükümler 

Yemin 
MADDE 28. — 1. Banka yönetim kurulu baş

kan ve üyeleri ile yabancı bankaların müdürler ku
rulu başkan ve üyeleri seçilmeleri veya atamaların
dan sonra 22 nci maddede yazılı yükümlülüğü yeri
ne getirdiklerini gösteren belgelerle birlikte mahallî 
ticaret mahkemesine başvurarak, belirtilecek günde 
sözü geçen mahkeme huzurunda görevlerini tam bir 
dikkat ve dürüstlük içinde yapacaklarına, kanun hü
kümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirme
yeceklerine dair yemin etmekle yükümlüdürler. 

Bankaların denetçileri ile 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 tarihini 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-

(1) 276 S. Sayılı Basmayan 16.4.1985 tarihli 86 
ncı Bîrleşim Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

rar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden ye
min etmeleri gerekmez. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Yemin metni 
belli mi Sayın Başkan, yemin metni? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
28 inci madde okunmuştur. 28 inci madde üzerin

de söz isteyen?.. Yok. 
28 inci madde üzerinde soru sormak isteyen?.. 

Buyurun efendim, siz soru sormak istiyordunuz. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Sayın Başkanım, 
sual olarak arz ediyorum : Yemin metnini öğrenmek 
istiyorum, acaba bu yemin metni ne şekilde bir ibare
yi ihtiva ediyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Mahkeme
lerde mahkeme reisleri bu yeminin metnini ve ne şe
kilde yapılacağını belirtiyorlar ve o şekilde bir yemin 
yapılıyor. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
yok. 

28 inci madde üzerinde bir soru sorulmuştur ve 
cevaplandırılmıştır, 28 inci maddenin müzakeresi ta
mamlanmıştır. 

28 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 28 inci madde kabul edilmiştir efendim. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
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. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Soru sormak isteyen var mı efendim? Yok. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bir redak

siyon var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, redaksiyonu so

run. 
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İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Efendim, 
maddede bir yazılış hatası olsa gerek; «Yetkisini haiz 
diğer görevlerinde bulunanlar» diyor «diğer görevler
de bulunan» olması lazım herhalde. 

BAŞKAN — Evet, bu maddî bir hatadır. Binaena
leyh, ona göre sizin söylediğinize göre soralım ef 
dim. 

Sayın Devlet Bakanı ye Başbakan Yardımcısı?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim. 
cümleyi baştan alırsak «Bankaların diğer görevlerin
de bulunanlar» şeklinde ifade edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Şu halde yazıldığı şekli doğru ola
rak mütalaa ediyorsunuz, değil mi efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDTM 
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, 29 uncu madde üzerinde bir önerge var

dır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Bankalar Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

H. Barış Can Ayhan Fırat 
Sinop Malatya 

Kenan Nuri Nehrozoğlu Orhan Otağ 
Mardin Kocaeli 

Y. Salih Güngörmez 
Kocaeli 

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 başladıkla
rı ve görevden ayrıldıkları tarihler itibariyle eş ve 
velayet altındaki çocuklarını da kapsayacak şekilde 
müsteşarlığa, bu müsteşarlıkça tespit olunan örneğe 
uygun olarak mal beyanında bulunmak zorundadır
lar. Bu zorunluluk görev süreleri boyunca iki yılda bir 
olmak üzere devam eder. 

BAŞKAN — Sayın Divan Üyesi önergeyi oku
muştur efendim. 

Sayın komisyon bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Can, buyurun 
efendim; konuşma süreniz 5 dakikadır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; verdiğimiz önerge ile yapılan değişiklik 
banka yönetim kurulu üyelerinin 5 yılda bir vermek 
zorunda oldukları mal beyanı süresini 2 yıla indir
mekten ibarettir. Devlet Memurları Yasasına göre 
0 ve 5'li yıllarda devlet memurları da mal beyanında 
bulunmak zorundadırlar. Ancak bankalar kuruluş ve 
yapıları itibariyle malî sorumluluk taşıyan müessese
lerdir. Zaman zaman ülkemizde gördüğümüz tartışma
lar sonucu birtakım kişi veya kişiler şaibe altında kal
mışlardır. Yani, önergemiz aslında bir şeklî boşluğu 
tamamlamaktan öteye giden bir önerge değildir; an
cak uyarıcı ve dürtücü bir yanı vardır. Bu bakımdan 
malî sorumluluğu haiz müesseselerdeki yönetim ku
rulu üyelerinin aslında her yıl mal beyanında bulun
maları gerekir. Çünkü yönetim kurulu üyeleri sık sık 
değişebilmekte arkalarında bazen birtakım izler, bırak
maktadırlar veya birtakım birikimler bırakmaktadır
lar. Bu bakımdan onları da güvence altına alan bir 
süre düzenlemesidir. Bu bakımdan önergemizin kabu
lünü yüce kuruldan saygıyla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim Sayın Ayhan Fırat ve arkadaşları tara

fından verilmiş bulunan önerge biraz evvel Sayın Di
van Kâtibi tarafından okunmuştur. Sayın Komisyon 
ve sayın hükümet bu önergeye katılmamışlardır. 
önerge sahiplerinden bir kişi açıklamasını yapmıştır. 
Bu şekliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 29 uncu maddeyi komisyondan geldiği şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 29 uncu madde komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
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 def-
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terlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müte
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. tş 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. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. 

30 uncu madde üzerinde soru sormak isteyenler?.. 
Yok. 

30 uncu maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 30 uncu madde komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
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 Ur 
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 ortakları 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 görevi olarak çalıştırıla
mazlar. 

2. Bankalar bu gibi kimselerin işlerine derhal 
son vermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz iste
yenler?.. 

Sayın Barış Oan, buyurun efendim. 
H. 'BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yasanın tümü üzerinde şahsım adına 
yaptığım görüşmelerde, sayın hükümete yönelttiğimiz 
soruların 7 nci sırasında aynen, «Tasarı, sanayi ve 
ticaret sermayesi l e ıbanıka sermayelerini ne ölçüde 
'bütünleştiriyor; yani, bir yandan malî kapitalizmi güç
lendirirken, 'bir yandan da ortaya bir mal! oligarşi çı
kararak ekonominin yönetim ve denetimini belli ki
şilere ve gruplara veriyor mu?» demiştim? Diğer so
rularımızın da hiçbirinin yanıtını alamadığımız için 
bu soruyu burada 31 inci madde vesilesiyle yinele
mek zorundayım. 

Sayın üyeler, bankalarda çalışması yasak olanları 
düzenleyen 31 inci maddeye, bu görüşlerimiz istika
metinde, «Bankaların yönetim 'kurullarında görev alan
lar, genel müdür ve yardımcıları ile 'birinci derecede 
imza sahibi genel müdürlük ve şube yöneticileri, ban
ka iştirakleri dahil hiçbir ortaklıkta yönetim kurulu 
üyeliği ve denetçilik görevi almamalıdırlar, kamu 'ban
kaları da bunun kapsamında kalmalıdır. Görev alan
lar özlük hakları devam etmek koşulu ile görevlerinin 
devamı süresince izinli sayılmalıdırlar» şeklinde bir ek 
yapılmasını öneriyoruz. 

Bu konuda önerge vermedik; çünkü hükümetin 
yaklaşımı hep ters olduğundan sürekli olarak bu so
rulara cevap verilmediği için, yasanın tümü üzerinde 
yaptığım 10 dakikalık konuşmamdaki 7 nci soruma 
paralel olarak ve 31 inci madde ile özdeşleşmiş şekli 
ile evvela hükümetin bu konudaki görüşlerini almak 
istiyorum. 

Bunun tipik örneği şudur : Banka yönetim kuru
lu üyesi, ıbir bankanın iştirakinde de görev almakta
dır.) Dolayısıyla malî kapitalizm ıbanıka yönetim ku
ruluyla, kredi dağıtan karar organıyla o kuruluş ara
sında direkt bir (bağlantı sağlamakta, bu özellikle özel 
bankalarda birtakım çarpıklıklara neden olmaktadır. 
Kredi akışı o bankanın iştiraklerine büyük ölçüde kay
makta veya o gruplara aktarılmaktadır. Sorumun özü 
budur. Bu konuda hükümetin görüşünü aldıktan son
ra önerge vermeyi uygun görüyoruz. Çünkü yakla
şımları sürekli kendi doğrultularındadır. 

Teşekkür ederim, 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
Sayın Barış Can bir noktayı açıklamak" istiyorum. 

Madde okunduğu zaman evvela söz isteyeni soruyo
ruz, sonra madde üzerinde soru sormak isteyeni so
ruyoruz, en sonunda da demin sayın arkadaşımızın 
belirttiği gibi redaksiyona müteallik olan hususu gö
rüşüyoruz. Siz şimdi hem madde üzerinde konuştu
nuz, hem de soru sordunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hem madde üzerinde 
konuştum, hem de soru sordum. 

BAŞKAN — Hem de soru sordunuz, karma 
oldu. 

Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı; 
buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM İzmir) — Bankaların 
iştiraklerine, ortaklarına verebileceği 'kredi konusu 38 
inci maddeyle 'belirli ölçülerde nizama sokulmuştur. 
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — O değil Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Tabiî 
ben daha evvel söylediğinizden, metne bakarak; her
hangi bir suretle 'bu bankaya sahip veya ortak olan
ların veya bu bankanın ortak olduğu şirketlerin bu
radan daha fazla kredi alma imkânlarının yaratıldığı 
anlamını çıkardım. Bunun ne olması lazımdır; banka
lar bir şirkete ne kadar ortak olabilirler, azamî ne ka
dar kredi verebilirler; ıbu hususlar bundan sonıraıki gö
rüşeceğimiz maddelerde tahdit edilmiş ve bir nizama 
konulmuştur. Bankalar ortaklarına veya sahiplerine 
istendiği kadar kredi veremezler. Bu konuda 1958 yı
lından beri uygulanan Bankalar Kanunundaki hüküm 
tartışılır; «fazladır» ve «azdır» denir ve bunun müna
kaşası orada yapılabilir. Siz 'bu kredilerin kısılmasını 
istersiniz, bir başka arkadaşımız bunun artırılmasını 
isteyebilir. Bu orada tartışılabilir,: 

önerge vermeyi düşündüğünüz bir diğer husus ise, 
yanlış anlamadıysam; Banka yönetim kurulunda gö
rev yapan kimselerin, bu bankaların iştiraklerinden 
olan şirketlerin yönetim kurulları ve denetçilik gö
revlerinde bulunmamaları ve bunun yasak olarak da 
getirilmesidir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yönetim kurulu üye
liği dahili mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Dahil. 

Takdir Yüce Meclisindir, ancak biz bu yasağın 
gelmesini şu yönüyle mahzurlu görlülyoraz: Bir ban
ka, iştirak, yapmak ve ortak olmak hakkı kendisine 
verildikten sonra, bir şirkete yüzde 40 hisse ile iştirak 
etti ve 200 milyon lirayı da para olarak yatırdı di
yelim, Banka yatırdığı bu sermayeyi korumak ve 
çalışmaların nasıl gittiğini takip etmek amacıyla şir
ket yönetim kurulunda kendi mensubunu değil de 
bir başkasını görevlendirlirse, bu takdirde o banka iş
tirak ettiği şirketin yönetim kurulunda hakkını na
sıl kullanır ve korur? Bankanın menfaatlarını bir 
başkası ortak gibi aynen koruyabilir mi? Bu, haki
katen şüphelidir. Devletin yaptığı iştiraklerde, ka
mu iktisadî teşebbüslerinin yaptığı iştiraklerde her
hangi bir yetkili orada temsilci olarak bulunabilir. 
Temsilci olarak (bankalarda da öyledir) muhakkak 
kendi personeli değil, bir başkası da görevlendirile
bilir. Ama, kendi personelinin gitmesini yasaklama
mız, o sermayenin hakkının korunmasına mani teş
kil eder kanaatindeyim; bu yönüyle böyle bir ya
sak bugüne kadar bizim Ticaret Kanunu sistemimiz 

ve uygulamalarımız dışında bir sistem, bir yasak 
oluyor. Bu tabiî bizim iştirak etmediğimiz bir hu
sustur. Takdir Yüce Meclisindir;, 

Arz ederim efendimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı. 

Sayın Fenni Mimyeli sorunuzu buyurun efen
dim. 

FENNİ tSLÎlMYEIJÎ (Balıkesir) — Efendim, şim
di bu maddenin (b) bendi, hükümetin teklifinde ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan ge
çen şekliyle zannediyorum biraz daha vazıh halde 
idi. Bilahara yapılan değişiklikle tereddüt doğura
bilecek bir madde metni getirilmiş vaziyettedir. 

Şimdi 31 inci maddede, bankalar dışında men
kul kıymetler ve kambiyo borsaları üyesi olan ger
çek kişilerle tüzelkişilerin yönetiminde sorumlu bu
lunan ortakları veya yönetim kurulu başkan ve üye
leri ile müdürler vesaire vesaire bankalarda görev 
alamazlar, deniliyor. Eski kanunda ve 70 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede bu hüküm çok daha 
vazıhtı. Deniyordu ki, menkul kıymetler ve kambi
yo borsaları acentalan ile hisse senetleri ve tahvil
lerin alım ve satımı ve piyasaya ihracı işleriyle uy-
raşan gerçek kişilerle bankalar dışında bu işlerle uğ
raşan tüzelkişilerin, yani bilfarz bir banker tüzel
kişi ilse, tüzelkişide vazife alanlar bankalarda vazi
fe alamayacaklar. Son zamanlarda finansman şirket
leri ortaya çıktı, finansman şirfcetteriınde vazife alan 
genel müdürler, yönetim kurulu üyeleri de bankalar
da vazife alamayacaklardır. Halbuki bu madde tered
düdü uyandıracak bir istikamette kaleme alınmıştır. 
Hükümetin maksadının bu maddede olduğu gibi ol
madığını zannediyorum. «Bankalar dışında menkul 
kıymetler ve kambiyo borsaları üyesi olan gerçek 
kişiler» deniyor. Demek ki bankalar dışında menkul 
kıymetler ve kambiyo borsaları üyesi olan gerçek 
kişiler vazife alamayacaklar, aynı zamanda yine 
bankalar dışında menkul kıymetler ve kambiyo bor
sası tüzelkişileri vazife alamayacaklar. Yalnız bun
lara münhasır, yalnız bunlarla sınırlanan bir yasak
lama hükmü getiriliyor. Eski kanun hükmü çok da
ha geniştir; yani finansman şirketleri, bankerler, ve
saire bankaların yönetim kurullarında çalışmalarını 
önlemek istikametinde getirilmiştir. Acaba o mad
deyi yanlış mı anlıyorum, yoksa gerçekte bir sınır
lama mı getiriliyor vazife almayacak kimseler için? 
Bunu öğrenmek Myorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fenni islim- I 
yeli. I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, I 
uzun sorular mikrofondan sorulsun^ I 

BAŞKAN — Efendim, sorular yerinden sorulur. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kısa olursa ye- I 

rinden Sorulur, Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Evet, evvela zaten Sayın Barış I 

Çan'ın ve Sayın Fenni Islimyeli'nin beyanları, hem I 
gelen madde üzerinde sorulanına mesnet hazırlayacak I 
hususatı ortaya koymak ve ondan sonra da soru- I 
larını sormak mahiyetinde oldu. Durum budur. I 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yar- I 
dımcısı. I 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, evvelki kanun hükmünde kararnaınede, madde I 
metni sayın milletvekili arkadaşımızın söylediği tarz- I 
dadır, fakat bilahara 6 Ekim 1984 tarihli Resmî Ga- I 
zetede, menkul kıymetler ve kaimibiyo ^borsalarının ku- I 
ruluş ve çalışma esasları hakkında çıkarılan bir yö- I 
netmelik yayınlanmi'ştır. Bu yönetmelik, menkul kıy- I 
metler ve kambiyo borsalarıyla alakalı 91 sayılı Ka- I 
nun hükmünde kararnameye göre çıkarılan yönet- I 
melikltir. Burada, borsada faaliyet gösterecek kişiler I 
sayılmakta, 'bunlar kimlerdir, nasıl faaliyet gösterir, I 
tarif edilmektedir. Ondan dolayı «acente» tabiri mad- I 
de metninden çıkarılmış ve madde bu yönetmeliğe I 
uygun olarak tadil edilmiştir. Yani birincisi, bu yö- I 
netmelıik çıkmadan evvelki kanun hükmünde karar
nameye ©öre hazırlanan bir maddedir. İkincisi, en I 
son 91 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor
saları Kanununa göre .hazırlanan yönetmeliğe uy- I 
gun değişiklik yapılarak getirilen bir maddedin J 

Tabiî burada belirtilenler, menkul kıymetler ve 
kambiyo borsaları üyesi olan gerçek kişilerle tüzel- I 
kişilerdir. Yönetmelikte borsa komisyoncusu üyelerin I 
nitelikleri, yetki ve sorumlulukları nelerdir; bunlar I 
belirtiliyor. Buna uygun olarak da 31 inci madde I 
değiştirilkniştif. 

Arz ederim. I 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı. 
31 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlan- I 

mıştır. 
FENNİ ISLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, tekrar soru sorma imkânımız var mı? 
BAŞKAN — Efendim, kısa soraeafcsanız, buyu

run. I 
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FENNİ ISLÜMYEUI (Balıkesir) — Şimdi efen
dim, arz etmek istediğim husus şudur: Bu kanunun 
uygulanmasından sonra finansman şirketleri ortaya 
çıkmıştır ve bunlar menkul kıymetler alim satımıyla 
da - tüzükleri gereği veyahut aldıkları müsaade ge
reği - meşgul okbiJeceklerdir. 

Bu durumda bu madde yetersiz kalır endişesini 
taşımaktayım. Bu bakımdan özellikle finansman şir
ketlerini zikretmiştim,; 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Fenni Islim-

yelii. 
Sayın Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı, bu

yurunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM ı(lzmir) — Sayın 
milletvekilinin (bu yöndeki endişesi yersizdir. Çünkü 
borsada muamele yapacak olan kimselerin vasıfları, 
kimler olacağı yönetmelikle kanun gereğince tespit 
edilmiştir. Söz konusu edilen bu finansman kuruluş
larının ıgenel müdür, yönetim kurulu gibi organla
rında vazife görenler, menkul kıymetler ve borsa iş
leriyle uğraşamazlar. Bu işlerle kimlerin uğraşacağı 
yönetmelikte belirlenmiştlir, bu yönünden herhangi bir 
sakınca olmayacağını düşünmeklteyiz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısı. 

31 inci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
31 inci maddeyi komisyondan geldiği şekliyle 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 31 inci madde komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

32 nci maddeyi okutuyorum: 

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 oıltaya çıkan noksanlık gi
derilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olu
nur. 

3. (Bakanlar Kurulu 1 inci fıkra dışında, banka
larca verilen kredilerin durunu ve özelliklerini göz-
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önünde bulundurarak doğabilecek muhtemel zararlar 
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. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

32 nci madde üzerinde soru sormak isteyen?... 
Yök. 

32 nci maddeyi komisyondan gelmiş olduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Kalbul 
etmeyenler... 32 nci madde komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kabul edilmiştir efendim-ı 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
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-
kalbül 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 iade olunur. 

3. Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tah
vili hesaplarının talbi olacağı şartlar ve uygulama esas
ları Müsteşarlıkça tespit ve ilan olunur. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... 

Buyurun Sayın Fenni tslimyeli. 
FENNÎ ÎSLİMYELt (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; bu madde bankaların yedek 
akçelerinin nerede ve nasıl muhafaza edileceğini ve 
hangi ölçüler içinde nemalandırılacağını ifade eden 
bir maddedir. 

Maddenin metninden anlaşıldığı veçhile* bankala
rın yedek akçeleri Merkez Bankasında kanunî yedek 
akçeler karşılık hesabına yatırılmaktadır. Kanunî ye
dek akçeler hesabına yatırılması demek, bankaların 
yedek akçelerini plasman şeklinde tevzi etmemeleri, 
dolayısıyla buradaki meblağı piyasaya arz edememe
leri demektir; yani, piyasa şartları içinde nemalan-
dıramamaları demektir. 

Şimdi, 1984 yılı sonu itibariyle bakıyoruz, banka
ların ödenmiş sermayeleri 431 milyardır Buna mu
kabil yedek akçeleri - bu yandan da biraz fazla - 246 
milyar tutmaktadır. Şüphesiz yedek akçelerin, Mer
kez Bankasında depo edilmesi zaruridir. 

Kanun da bu zarureti tanzim etmeye çalışıyor; 
yalnız, bizim komisyonda sorduğumuz bir soruya 
karşılık olarak Merkez Bankasının yedek akçelere 
yüzde 25 ölçüsünde faiz verdiği ifade edilmektedir. 
Yüzde 25 ölçüsünde verilen faiz, gerçekte enflasyon. 
nispetinin fevkalade altında bir rakamı ifade eder. 
Bu durumda yedek akçeler erozyona uğrar ve günün 
şartları içinde manasını yitirir gider. 

İşte biz, buna mani olmak üzere bir önerge ver
miş bulunuyoruz. Bu maddenin 3 üncü bendi, «ka
nunî yedek akçeler karşılığı Devlet tahvili hesapla
rının tabi olacağı şartlar ve uygulama esasları müs
teşarlıkça tespit ve ilan olunur» diyor. 

Biz buna ilave olarak diyoruz ki, «Kanunî yedek 
akçeler karşılığı hesaplarına Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca yürütülecek faiz oranı, Devlet 
tahvillerine ait faiz oranından aşağı olamaz» Devlet 
çıkardığı tahvillere nasıl bir faiz uyguluyor ise, ka
nunî yedek akçelere de aynı şekilde bir faiz uygula
malı ki, bu kanunî yedek akçeler manasını kaybet
mesin, enflasyon nedeniyle erozyona uğramasın ve 
bizatihi yedek akçenin maksadına matuf diriliğini 
ve kıymetini muhafaza edebilsin. 

Bu önergeye itibar edilir ise, zannediyorum mak
sada yarar bir madde kaleme alınmış olacaktır. 

Teşekkürlerimi arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

var mı efendim? Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplerle, Bankalar Hak

kındaki Kanun Hükmündeki Kararnameyle ilgili Ka
nun Tasarısının yedek akçelerin kullanılmasını dü
zenleyen 33 üncü maddesinin son fıkrasına aşağıdaki 
cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Fenınıi tslimyeli Aü Bozar 

Balıkesir Ankara 
Ertuğruil Gökgün Ferit Melen 

Aydın Van 
Haydar Koyuncu Veei'hi Akın 

Konya Konya 
Ebubekir Akay 

Erzurum 
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Şu kadar ki, kanunî yedek akçeler karşılığı hesap
larına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yü
rütülecek faiz oranı, Devlet tahvillerine ait faiz ora
nından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı bu önergeye katılıyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bu önerge 
ile alakalı ve Sayın Fenni Islimyeli'nin söylediği konu 
hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kanunî 
yedek akçelerin Merkez Bankasına yatırılması mec
buriyeti getirilmiştir. Buna da Merkez Banşkasınca 
belirlenen bir faiz verilmektedir. 

önergede, «Devlet tahvillerine verilen faiz» şek
linde bir açıklık getirilmek istenmiştir. Devlet tahvil
leri 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik veya 2 senelik olmak 
üzere durumlarına göre değişik faiz oranlarıyla de
ğerlendirilmektedir. Şimdi, bu yönüyle 1 senelik dev
let tahvilleri ayrı faiz oranına ta'bMir, 2 ve 3 senelik
ler ayrı faiz oranlarına tabidir. Dolayısıyla faiz oran
ları değişiktir. Hatta Hazine bonolarında 3 aylıkların 
faiz nispetleri daha değişiktir. Biz burada, «Devlet 
tahvillerine verilen faizden aşağı olamaz»- dersek, bu 
yönünden daha çok tereddütlere sebep olabiliriz ka
naatini taşıyorum.. Zaten Merkez Bankası bütün bun
ları göz önünde tutmak suretiyle bir tebliğ ile yedek 
akçelere vereceği faizi tespit ve ilan ediyor. 

Bu bakımdan maddenin aynı şekilde kalmasının, 
bugüne kadar yapılan uygulama bakımından daha 
uygun olacağı kanaatini taşıyorum. Eskiden bu faiz 
oranı yüzde 4 iken, Merkez Bankası bunu zaman içe
risinde şartlara göre yüzde 20'ye, 25'e yükseltmiştir. 
Aynı şekilde mevduat munzam karşılıkları Merkez 
Bankasına yatırılır, bunlara da faiz yine Merkez Ban
kasınca belirlenen şartlara ve esaslara göre verilir. 
Kanunda bu hususları, önergede belirtilen şekilde, 
tespit etmenin ileride birtakım sakıncalar yaratabile
ceğini de düşünmemiz gerekir kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı. 

Benim anladığımı size arz edeyim efendim. Sa
yın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Madde
nin olduğu gibi kalmasını arzu ediyorsunuz ve öner
geye katılmıyorsunuz; öyle mi efendim? 
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'DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet efen
dim. 

«BAŞKAN — Sayın komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 33 üncü madde üzerinde 
bir önerge vardır ve bu önerge aynı zamanda madde 
ile memzûc olarak, imtizaçlı olarak görülmüştür. Bu 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

(Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Islimyeli önerge üzerinde 5 
dakika konuşma hakkınız vardır efendim. 

FENNİ İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Daha önce 
konuştum efendim, gerek görmüyorum. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye sayın 
komisyon ve sayın hükümet katılmıyorlar, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge ka'bul edilmemiştir. 

'33 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu bu 
şekilde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 33 üncü madde komisyondan gel
miş olduğu şekilde ka'bul edilmiştir efendim. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mevduatın tasnifi 
MADDE 34. — 1. Bankalar tasarruf mevduatı

nı 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 ol
mayan mevduattır. Ancak vadesiz tasarruf mevduatı 
hesapları üzerine münhasıran çek keşide edilmesi ti
carî işlem sayılmaz. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

34 üncü madde üzerinde soru sormak isteyen?.. 
Yok. 

34 üncü maddeyi komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 34 üncü madde komisyondan gelmiş ol
duğu şekliyle kabul edilmiştir. 

35 indi maddeyi okutuyorum. 
Mevduatın çekilmesi 
MADDE 35. — 1. Medenî Kanunun rehinlere 

I ve Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine iliş-
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kin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve 
koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mev
duat sahiplerinin mevduatlarını diledikleri anda geri 
alma haklan hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevdu
at sahibi ile banka arasında vade ve ih'bar süresi hak
kında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

Î2. Ancak vadeli ve İh'barlı mevduatın bankaların 
muvafakati ile vade ve ihbar müddetinden önce çekil
mesi halinde bu mevduata uygulanacak azamî faiz 
oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Tülay öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 35 inci maddenin birinci fıkra
sıyla ilgili olarak söylemek istddiğim'iz herhangi bir 
şey yoktur. Ancak, ikinci fıkrasını bir kere daha dik
katlerinize sunmak istiyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 35 inci maddenin 
ikinci fıkrasıyla ilgili düzenlemesi aynen şöyledir : 
«Ancak vadeli ve ihbarlı mevduatın bankaların mu
vafakati ile vade ve ih'bar müddetinden önce çekil
mesi halinde bu mevduata uygulanacak azamî faiz 
oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Sayın arkadaşlarım, maddenin ifade ediliş biçimi, 
eğer vadeli ve ih'barlı bir mevduat aç'tırmışsanız ve 
son derece müşkül 'bir durumda kalıp, vadesinden ön
ce bu mevduatınızı bankadan geri çekmek istemişse-
niz, hiçbir şekilde bankanın muvafakati olmadığı tak
dirde mevduatınızı çekemiyorsunuz anlamını taşıyor. 
Çünkü, açıkça, «Vadeli ve ihbarlı mevduatın ban
kanın muvafakati ile vade tarihinden önce çekilmesi» 
diye bir ifade var. Eğer, burada söylenmek istenen, 
bu mevduatı vadesinden önce çektiğiniz takdirde, han
gi faiz oranının uygulanacağını Bakanlar Kurulu 
tespit eder ise, o zaman «Bankanın muvafakati» lafı 
'burada fazladır ve doğrusu da odur. Eğer, 3 aylık 
vadeli bir hesap açmışsanız, ona göre bir faiz ta
hakkuku bekliyorsanız; ama 1,5 ay sonra bunu çek
meye kalkışmışsanız, bu noktada hangi faizin uygu
lanacağını Bakanlar Kurulu karara bağlasın. Bu nor
maldir. Ama benim 1 veya 2 nci ayında, orada yat
mış olan paramı çekmeme bankanın muvafakatini al
mam söz konusu olmamak gerekir. Yani, çok güç bir 
durumda kalmışsınız, paranıza tasarruf etmek istiyor
sunuz, paranızı kullanmak istiyorsunuz, banka, «Sen 
3 aylık yatırmıştın; ben muvafakat etmiyorum, bunu 
çekemezsin» diyebilecek size; âdeta öyle bir ifade 
var. Eğer, bu öyle ise fevkalade sakıncalıdır. Yok, 
bu değilse amaçlanan; yani Bakanlar Kurulunun faiz 

oranını tespitine yön vermek üzere-konmuş bir ibare 
ise, o zaman da zait olarak konmuş bir husus olur. 

|Bu konuda bir önerge takdim etmiş bulunuyoruz. 
Bu maddedeki «Bankanın muvafakati ile» sözünün 
buradan çıkarılması, yani fıkranın, «Ancak vadeli ve 
ihbarlı mevduatın vade ve ih'bar müddetinden önce 
çekilmesi halinde bu mevduata uygulanacak azamî 
faiz oranını tespite Bakanlar Kurulu yetkil'i'dir» şek
linde maddenin düzenlenmesi için bir Önerge verdik. 
Bunun kabulünü yüce heyetten istirham ediyorum, 
hükümetin de bu konuda anlayış göstermesini bekli
yorum. Çünkü, bugün TürkiyeMe bir kişinin banka
ya yatırmış olduğu mevduatına kimsenin ipotek koy
maya hakkı yoktur. Anayasaya aykırı b'ir düzenleme 
getiremezsiniz. Ben istersem yatırdıktan 10 gün son
ra da paramı çekerim; Bakanlar Kurulu sıfır faiz uy
gulanmasına karar versin, ziyanı yok, ben onu göze 
almışımdır. Bankanın muvafakati ne demek? Böyle 
bir şey olamaz. Takdirlerinize sunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öney. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI fSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (fcmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; vadeli mevduatın çekilme
si halinde bankanın muvafakatinin alınması konusu
nu ortadan kaldırmaya matUf bir önerge hakkında 
konuşma yapıldı. Ben, vade ve ihbar müddetinden 
önce mevduatın çekilmesi halinde bankaların muva
fakatinin alınmasına değineceğim. 

Bankaya para karşılıklı bir anlaşma, bir akit şek
linde yatırılır. Ben 3 ay için yatırıyorum, barika da, 
bunu 3 ay sonra ödeyeceğim diye karşılıklı anlaş
mayla bir ak'it yapmışlardır ve buna istinaden ban
kalara bu paralar vadeli olarak yatırılmaktadır. Bu an
laşmanın bozulmasının her iki tarafın muvafakatine 
bağlı olması da her şeyden evvel bir hukuk kuralının 
tabiî sonucudur. Bu bakımdan, hadiseyi Anayasa ve 
diğer mevzuat yönünden değerlendirmememiz lazım 
geleceği kanaatindeyim. Ancak bankaya para yatıran 
bir kimsenin,, zorunluluk nedeniyle veya başka neden
lerle bankadan parasını vadesiriden evVel çekmesi 
yönünden bazı sıkıntıların olacağı gayet tabiîdir. 

Yalnız, bu uygulama, gayet tabiî bizim hükümet 
olarak yeni getirdiğimiz bir uygulama şekli değildir. 
7129 sayılı Kanunla bugüne kadar bu şekil bir uy
gulama yapılmaktadır, tatbikat böyledir. Yalnız, ta-
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oiî burada şu oluyor : Bankaya para yatıran kişinin 
vadesinden evvel paraya ihtiyacı olması durumunda 
banka kendisine mevduatını karşılık göstermek su
retiyle bir kredi imkânı tanıyor veya parasını vade
sinden önce çekmesine muvafakat ediyor. 

Bankanın muvafakatini aramazsak, bunun mahzu
ru ne olur? vadesinden evvel çekilen hesaplara, para 
3 ay bankada kalmışsa 3 aylık faiz ödeniyor, 6 ay 
kalmışsa 6 aylık faiz ödeniyor. Bir kimse parasını 
yüzde 45 faizle 1 senelik bir süre için yatırdı, 3 ay 
sonra bu kararından vazgeçti. Bu durumda hesap sa
hibine yüzde 53 oranında 3 aylık faiz ödenecektir. 
Eğer o kişi parasını 1 sene süre için ve yüzde 45 faizle 
bankaya koymuşsa, banka da bu parasına her şeyden 
evvel yüzde 45 faiz verecek, 'para 1 sene kalacak diye 
buna uygun olarak da plase yapacaktır, bu durum 
biri'biriyle de dengelidir. Buradaki akdin karşılıklı 
bu şekilde bözulmama'sının daha uygun olacağı ka
naatini taşıyoruz; getirilen de yeni bir uygulama de
ğildir, 1958 yılından beri yapılan bir uygulamadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı. 
PAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Müsaade eder mi

siniz Sayın Başkanım?.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, efendim, mad

de üzerinde mi konuşmak Myofsunuz soru mu? 
tPAŞA SARİOĞLU (Ağrı) — Soru soracaktım Sa

yın Başkanım yahut müsaade ederseniz madde üze
rinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Siz, soru mu soracaktınız, madde 
üzerinde mi konuşacaktınız? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Madde üzerinde konuşacağım. 

'BAŞKAN — Sayın Sadıklar; buyurun efendim 
sıra sizde. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın bakan eski 
uygulamaya da atıfta bulunduğu için konuya bir açık
lık kazandırmak istiyorum. Buradaki «Muvafakat» 
kelimesinin yerine dikkat ettiğimiz zaman, konuyu 
şöyle dile getirebilirim, 

iŞimdi, 70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meyi okuyorum : 

ı«Ancak, vadeli ve ihbarlı mevduatın vade ve i'h-
*bar müddetinden önce çekilmesine (buradan sonra) 
'bankaların muvafakati halinde uygulanacak azamî 
faiz oranı» denilmektedir. Bu çekilmeye değil. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O olur. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

©ski şekli budur. Şimdi yanlış anlaşılmış, yanlış tef
sir ediyorlar gibi geliyor bana. Buradaki «Muvafa
kat» kelimesinin yeri yanlış konulmuş. Değiştirilirse 
'bu yanlış anlama da ortadan kalkar. 

Teşekkür ederim efendim. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Efendim, mad'de üzerinde 2 kişi konuşmuştur, 

madde üzerinde soru sormak isteyen varsa söz vere
bilirim. 

ISoru sormak isteyen var mı? Yok. 
Bu madde üzerinde bir önerge vardır efendim; 

okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
(Görüşülmekte olan tasarının 35 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan «bankaların muvafakati ile» 
ifadesinin metin'den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tülay Öney H. Barış Can 
istanbul Sinop 

Erol Ağagil Ca'hit Tutum 
Kırklareli Balıkesir 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
IBAŞKAN — Bir dakika efendim, ne soracaksınız? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulle ilgili... 
(BAŞKAN — Bir dakika efendim, neyin usulü 

»bir kere? 
pAHfT TUTUM (Balıkesir) — önergede bir dü

zeltme yapacağız izin verirseniz? 
•BAŞKAN — ©uyurun yapın efendim. 

TÜLAY ÖNEY (tstan'bul) — Sayın Başkan izin 
verir misiniz? Eğer hükümet bu önergeye katılacaksa 
mesele yok, katılmayacaksa o zaman biz de 70 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ifadeyi 
aynen benimsemeyi öneririz.. 

BAŞKAN — Efendim öyle bir kaydü şartla ol
maz; buyurun önergeyi 'düzeltin. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Efendim, maksat 
üzüm yelmek mi, bağcıyı dövmek mi Sayın Başkan? 

IBAIŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümet 70 sa

yılı Kanun Hükkmünde Kararnamedeki hükme ka
tılıyorsa mesele yok, önergeye de gerek yok Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. Biliyorsunuz evvela madde üzerinde ko
nuşuluyor, ondan sonra soru soruluyor. Önerge de bu 
arada verilmiş olabiliyor, önerge üzerinde düzeltme 
yapabilir miyiz dediniz, evet dedim. Buyurun yapın 
efendim. 

(ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir şey arz edeceğim. 

IBAŞKAN — Ne hakkında? 

IŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Arka
daşlar diyor ki şarta bağlı bir önerge veriyoruz, öner
ge şarta bağlı olmaz. Burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Söyledim efendim, ben ifade ettim 
efendim. Buyurun oturun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, 
önergeler üzerinde bir açıklamaya ihtiyaç var. 

IBAŞKAN — Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Efendim, açıkla
nan ve teklif edilen önergeler hükümetin daha önce 
yaptığı teklifin komisyonda değiştirilmiş bulunan şek
line uymamaktadır; çünkü burada muvafakatin geri 
alınması, yani bankanın muvafakatine tabi olmaması 
Sayın öney'ce teklif edilmektedir. Sayın bakanımın 
açıklamasından da anlaşılacağı veçhile, muvafakat 
iki tarafın karşılıklı akdine istinat etmektedir ve tat
bikatta bu aynen takip edilmektedir, geçerli olmakta
dır. 

IBfendim, şimd'i 70 sayılı Kanun Gücündeki Karar
namenin ikinci fıkrasını olduğu gibi teiklif edelim 
eğer kabul edilirse, deniyor. Tabiî böyle bir önerge 
verilirse takdir Yüce Meclisin olacak, ancak komis
yonda bu teklif yapıldı ve komisyondaki görüşülmesi 
sırasında da yine 70 sayılı Kararnamedeki ikinci fık
rada yer alan ifadelerin müzakere edilmesi ve kabul 
edilmemesi sonucunda komisyondan gelen şekliyle 
huzurlarınıza geldi. 

Kabul edilmemesinin nedeni, muvafakati bir ke
re öngörüyor, muvafakat aynen kaldı. Ayrıca, «Mu
vafakati halinde uygulanacak azamî faiz oranı, mev
duatın yapıldığı tarihle çekiliş tarihleri arasındaki 
müddete göre hesaplanır» ifadesi de uygun görül
medi; çünkü böyle bir hesaplama tarzı, bugünün 
faiz oranları ışığında vadeli mevduata verilen faizin 
üzerindeki bir miktarı ifade etmektedir, bunun hesabı 
yapıldığı zaman. Dolayısıyla bu cümlenin de, 70 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede olmakla bera

ber, mevcut tasarıdan çıkarılması uygun görüldü. «Da
ha önce mudiye ödenmiş veya hesabına tahakkuk 
ettirilmiş fazla faizler, mevduattan indirilir» ifadesi 
de komisyonda çıkarıldı. Dolayısıyla komisyonda ya
pılan müzakerelerden sonra, komisyonumuzun bu ko
nuya katılabilmesi, arz ettiğim bu mülahazaların gi
derilmesine bağlı bir husustur. 

Ben komisyonda bu maddenin hangi gerekçelerle 
bu şekilde tanzim edilmiş olduğunu arz etmek için 
huzurlarınıza çıktım. Pek tabiî takdir yüce Meclisin 
olacak efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emiroğlu. 
PAŞA SARIOĞLU , (Ağrı) — Soru soracağım 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu safhada soru sormak 

yoktur. Çünkü bundan evvel söz isteyeni sordum, ko
nuştular; soru sormak isteyeni sordum, kimse bir ses 
çıkarmadı. Artık iş önergeye intikal etti efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, komis
yon başkanı konuşunca söz hakkımız doğdu. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tülay öney ve ar
kadaşları vermiş oldukları önergeyi geri almışlardır. 

Şimdi bir başka önerge gelmiştir, o önergeyi oku--
. tuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 35 inci maddesinin ikinci fık

rasının 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer 
aldığı şekliyle oylanmasını arz ederiz. 

Tülay Öney Cahit Tutum 
İstanbul Balıkesir 

Erol Ağagil Ali Rıdvan Yıldırım 
Kırklareli Tunceli 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

BAŞKAN — Evet, yeni gelen önerge budur. 
Sayın Komisyon, gelen önergeye katılıyor musu

nuz efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz 
•efendim. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 

Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 
DEVLET BAKANI VE;BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyo-
ruz< 

ıBAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Tülay öney, buyurun; 5 dakika izah etme 

hakkınız var efendim. 
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TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; konu üzerinde ikinci defa söz al
mak zorunda kaldığım için beni bağışlamanızı istir
ham ediyorum. Ancak, Sayın Başbakan Yardımcısı
nın benim konuşmamdan sonra yaptıkları konuşma, 
verdikleri cevap - gerçekten beni bağışlasınlar; ama -
hiç tatmin edici olmamıştır; çünkü dediler ki : «Va -
deli, ihbarlı bir hesap açtırdığınız zaman banka ile 
müşteri arasında bir akit yapılıyor. Bu akit tarafla
rın karşılıklı rızalarıyla ancak bozulabilir,'temel bir 
hukuk kaidesi budur, o halde bu da normaldir. Siz 
vadesinden önce paranızı çekmek istediğiniz zaman 
bankanın buna muvafakat etmesi lazımdır; çünkü kar
şılıklı bir akdi vaktiyle yapmışsınız» dediler. 

Bir defa buna kesin olarak katılmıyorum sayın 
arkadaşlarım. Bir ikisinin bankaya gidip 3 aylık bir 
hesap açtırması anında yapılan karşılıklı bir anlaş
ma eğer varsa, bu anlaşma «Ben bu paramı mutla
ka 3 ay burada tutacağım» şeklinde bir anlaşma de
ğildir, «Ben şimdiki halde paramı 3 aylığına yatırı
yorum, dolayısıyla 3 ayda verilmesi söz konusu olan 
yüksek faizden yararlanmak istiyorum» sözünü söy
lemişsiniz demektir ve yapılan akit olsa olsa şudur : 
«3 ay param burada kaldığı takdirde, sen de bana bu 
yüksek faizi ödeyeceksin.» Akiıt budur. «Eğer 3 ay
dan önce paramı çekersem çekerim, o zaman sen de 
o yüksek faizi ödemeyebilirsin.» Akit ancak budur. 
Yani, ben mutlaka paramı 3 ay sende tutacağım, şek
linde müşteri bir söz vermemiştir, böyle bir akit söz 
konusu değildir. Onun için istediği an herkes parası
na tasarruf edebilir ve parasını çekebilir; ama o tak
dirde banka isterse sıfır faiz uygulasın, isterse yatır
dığınız süre kadar size hesaplayıp faizi versin, ister
se Bakanlar Kurulu kararıyla bir özel faiz haddi uy
gulasın; o bir başka meseledir. Onun çin buna ka
tlamıyorum; böyle bir akit söz konusu değildir ban
kayla müşteri arasında. 

ikinci husus; sayın komisyon başkanının yaptığı 
açıklamada ben fazla bir aydınlatıcı gerekçe maalesef 
göremedim. Niçin? 70 sayılı' Kanun Hükmünde Ka
rarnamede yer alan ifadelerin değiştirildiği yönünde 
bir tek doyurucu gerekçe vardı; o da, «2 ay sonra pa
rayı çekmişseniz, 'başlangıçla 2 nci ayın sonu ara
sındaki zamanı gün olarak hesaplayıp size faiz ta
hakkuk ettirilirse, tespit edilmiş olan faizden daha 
yüksek bir faizi alıyorsunuz, onun 'için sakıncalı gö
rüldü» dendi; ama bu düzeltilebilir. 70 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamedeki maddenin ikinci fıkrasında 
yer alan başlangıç 'konabilir, ondan sonra da «Bakan

lar Kurulu kararıyla faiz tespit edilir» denerek bu 
mahzur ortadan giderilebilir. 

Eğer burada komisyon bunlara katılmayacaksa ve
ya yüce Meclis bunu onaylamayacaksa, ben istirham 
ediyorum, bu maddeyi komisyon geri alsın ve yeni
den düzenlesin. Aksi halde fevkalade sakıncalı bir şey, 
ortaya çıkarıyorsunuz. Yarın bu ülkede millet banka
lara hücum edebilir. Ben istediğim zaman 3 aylık ya
tırdığım mevduatımı mademki çekemeyecekmişim, 
bankanın muvafakati buna gerekecekmiş, o halde ne
me lazım, yarın öbür gün 'bana acilen bu para lazım 
olur deyip 3 aylık hesap yatırmış olanlar yarın ban
kalara hücum edebilir. Bunun da sorumluluğunu.bu 
Mecliste alabilecek olan bir milletvekili görmüyorum. 

Takdirlerinize sunarım efendim. ÇHP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tülay Öney. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, bir önerge üzerinde iki kişi konuşması lazım; 
ben de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, konuşulamaz, ta
mamdır. 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, önergenin lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Usule 

göre 2 kişi konuşur. 
BAŞKAN — Efendim, konuşulamaz bundan son

ra. Biz, usule göre işlem.yapıyoruz. Çok rica ederim, 
buyurun yerinize. 

JŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Usule gö
re 2 kişi konuşması lazım. 

BAŞKAN — Konuşmak mümkün değil efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Efendim, 
müsaade ederseniz çok önemli bir konu, bu konu ile 
alakalı Sayın Tülay öney'in konuşmasından sonra ce
vap vermek mecburiyetinde kaldım. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 nci madde
sine göre oradan kısa açıklama yapın. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Efendim, 
şu konu çök önemli. 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde konuşamaz, içtüzüğü lütfen uygulayın, 
çünkü katılmıyoruz dediler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Bu getiri
len hükümle yanlış 'bir fikir veriliyor. «Meclis bu 
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maddeyi 'bu şekilde kaibul ederse, vatandaşlar banka
lara hücum eder» diye Sayın öney, yanlış bir görüş 
ortaya attı. Bu madde 1958 yılından beri uygulanan 
bir madde. Halihazır da uygulanan bir madde, Şimdi 
bu madde kabul edildiği takdirde, bu bahsedilen du
rum söz konusu olmaz ki, olsaydı 20 senedir bu olurdu. 

•Yalnız şunun üzerinde açıklığa kavuşmamız lazım. 
Sayın önerge sahibi diyor ki, eski anlaşma daha iyi 
'bu şekilde düzenlensin, bu ayrı; ama madde kabul 
edildiği zaman Türkiye'de her şey 'bitecek... Uygula
nan bir madde. Dün ne ise... 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Kanun gücündeki 
kararnameyi okuyun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Kanun gü
cündeki kararnameyi okuyorum : «Vadeli ve ihbarlı 
mevduatın vade ve ihbar müddetinden önce çekil
mesine bankaların muvafakati hallinde tatbik oluna
cak azamî faiz...» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır efendim. 
BAŞKAN -•- Sayın Tutum, karşılıklı konuşmaya

lım efendim, içtüzüğü biz yapıyoruz, biz bozuyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Buradaki 
de aynı, uygulamada aynıdır, bugüne kadar uygula
nan da budur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kabul buyurun 
o zaman. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Evet o şe
kilde değiştirilebilir, hiçbir fark yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon 'Başkanı, neye göre 
sos istiyorsunuz? Onu da lütfen belirtin. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efendim, konu 
üzerinde komisyon ve hükümet her zaman söz ala
bilir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, o 
zaman bizim de söz hakkımız var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, konuşuluyor 
burada. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Komisyon ve hü
kümet konu üzerinde ihtilaf olan meselede konuya 
açıklık getirmek için her zaman söz alabilir. İçtüzü
ğün bu hükmüne istinaden açıklama yapmak ve bir 
de meseleyi halletmek için söz almak istiyorum. 

§imdi Sayın öney'in önergesi, «70 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin ikinci fıkrasında yer alan 
ifade daha iyidir» tarzında iser o zaman demin arz 
ettiğim mahzuru ortadan kaldırmak için son cümle
leri çıkartsınlar önergelerinden; önergelerin 1 inci kıs
mını komisyon olarak biz de kabul edelim. Çünkü 
arada fark olmadığını düşünmekteyiz. Demin arz et
tiğim mahzurdan dolayı, yani, «Azamî faiz oram 
mevduatın yapıldığı tarihle çekiliş tarihleri arasındaki 
müddete göre hesaplanır, daha önce mudiye öden
miş veya hesabına tahakkuk ettirilmiş fazla faizler 
mevduattan indirilir» cümlelerini önergelerinden çı
kartsınlar. 20 seneden beri uygulanan ve hiçbir mah
zura yol açmamış 'bulunan 'bu cümleyi -zaten komis
yon olarak teklifimizi aynen geçirdik, ben bu konuda 
farklı bir ifade olduğu kanaatinde katiyen değilim; 
ancak bunda ısrar ediyorlar- kabule amadeyiz,] An
cak son 2 ifadeyi önergelerinden çıkarmak kaydıyla 
efendim. 
* Saygılar sunarım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Geri alın. 
BAŞKAN — Efendim, artık önerge üzerindeki 

müzakereler bitmiştir. (Gürültüler) 
Oturduğumuz yerden konuşmayalım efendim lüt

fen. 

Önergeyi bir daha okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 35 inci maddesinin 2 nci fık

rasının ' 70 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede 
yer aldığı şekliyle oylanmasını arz ederim, 

İstanbul Milletvekili Tülay öney ve 'arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Arz ettiğim ne
denlerle katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın hükümet? 
IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tülay Öney ve ar

kadaşlarının vermiş olduğu önergeye sayın komisyon 
ve sayın hükümet katılmıyorlar. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir efen
dim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Saym Başkanım, 
tereddütleri gidermek için maddeyi geri alıyorum 
efendim. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — 35 inci maddeyi geri alıyorsunuz. 
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Efendim, önerge reddedilmiştir; »buna mukabil ko
misyon başkanı 35 inci maddeyi geri alıyor. İçtüzü
ğün 89 uncu maddesine göre bu 35 inci madde, ko
misyon başkanının isteği üzerine komisyona geni ve
rilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 36 ncı maddeyi okutma
ya geçmeden evvel şunu arz etmek isterim kıi, çok is
tirham ediyorum, bendeniz çok titiz olaraik İçtüzüğe 
riayet ediyorum ve müzakerelerin ne şekilde cereyan 
edeceğini de arz etmeye çalışıyorum. Binaenaleyh, ken
di yapmış olduğumuz içtüzüğe riayet edelim ve onu 
bozmayalım, karşılıklı da konuşmayalım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzüğümüzü da
ha yapmadık ki, Sayın Başkanım. 

BALKAN — 36 ncı maddeyi okutuyorum efen
dim : 

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 ya
zılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl geçtiği hal
de sahipleri tarafından aranmamış olanlar, bu süre
nin bitimini izleyen takvim yılı başından itibaren 6 
ay içinde bankalarca sahiplerinin isim, ikimli'k, adres
leri ve haklarının faizleri ile ulaştıkları tutarlar gös
terilmek suretiyle düzenlenecek bir cetvel ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilir. 

3. İkinci fıkra gereğince Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına devredilen mevduat, emanet ve alacak
lardan tutarı veya değeri 5 000 lirayı aşmayanlar Ban
kaca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal etti
rilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tutar veya 
değeri 5 000 lirayı aşanları Resmî Gazete ile ilan eder. 
İlandan itibaren 1 yıl içinde sahip veya mirasçıları 
tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar 
bu sürenin bitiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo
nuna gelir kaydedilir. 

4. Küçükler adına ve yalnızca bunlara ödeme yp 
pılmak 'kaydıyla açtırılan hesaplarda, bu maddede ya
zılı zamanaşımı süreleri küçüğün reşit olduğu tarihte 
islemeye başlar. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

36 ncı madde üzerinde soru sormak isteyen?.± Yok. 
36 ncı madde üzerinde redaksiyon yapmak iste

yen?.. Yok. 

36 ncı madde üzerinde bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplerle Bankalar Hakkın

daki Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili* Kanun 
Tasarısının 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki «10 
yıl geçtiği halde sahipleri tarafından aranmamış olan
lardan» 'ibaresinden sonra «tutarı veya değeri 5 000 li
rayı aşan mevduat sahiplerinin mevcut adreslerine bir 
mektupla bildirildikten sonra tamamının» ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ali Bozer Fenni İslimyeli 
Ankara Balikesıiır 

Feriıt Melen Ertuğrul Gökgün 
Van Aydın 

Haydar Koyuncu Ebuibekıir Alkay 
Konya Erzurum 

BAŞKAN — Sayın komisyon önergeye katılıyor 
musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) -^ Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM {İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, 36 ncı madde üzerinde 

verilmiş olan önergeye sayın komisyon ve sayın hü
kümet katılmaktadırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, 36 ncı maddeyi, önergenin de dahil edil
mesiyle almış olduğu yen'i şekliyle, ikinci fıkrasını 
okutuyorum : 

MADDE 36. — 1. Bankalar mevduat sahiple
rine, aksine yazılı talepleri olmadıkça her yıl ocak ayı 
içinde birer hesap özeti gönderirler. 

2. Her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan 
son talep, işlem veya mudiin herhangi bir şekilde ya
zık talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl geçtiği hailde 
sahipleri tarafından aranmamış olanlar, tutarı veya 
değeri 5 000 İrayı aşan mevduat sahiplerinin mevcut 
'adreslerine bir mektupla bildirildikten sonra tamamı
nın, bu sürenin bitimini izleyen takvim yılı başından 
itibaren 6 ay içinde bankalarca sahiplerinin isim, (kim
lik, adresleri ve haklarının faizleri ile ulaştıkları tutar
lar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir cetvel ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, ikinci fıkranın yeni 
aldığı şekil uygun mu efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Uygun efendim. 

BAŞKAN — Sayın hükümet?.,; 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Uygun efen
dim. 

'BAŞKAN — 36 iner maddeyi önergeyle değiştiril
miş bu. şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 36 nci madde kabul edilen öner
ge sonucu almış bulunduğu yeni sekiliyle kabul edil
miştir efendim. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
(Mevduata verilecek faizler 
MADDE 37. — 1. Mevduata verilecek asgarî 

veya azamî faiz oranlarının ve temin edilecek diğer 
menfaatlerin tespitine, mevduat faiz oranlarının kıs
men veya tamemen serbest bırakılmasına, 'bunların 
yürürlük zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu veya 
Bakanlar Kurulunun selahiyetli kılması halinde Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir, 

2. Bankalar mevduata peşin faiz veremeyecekleri 
gibi her ne suret ve şekilde olursa olsun mevduat sa
hiplerine, yukarıdaki fıkraya göre alınan karar ve ted
birlere aylkırı olarak munzam menfaat temin edemez
ler ve bunlara aykırılığa yol açacak işlemler yapa
mazlar. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

37 noi ımadde üzerinde soru sormak isteyen?.. Yok. 
37 nci maddeyi komisyondan gelmiş bulunduğu 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 37 nci madde komisyondan gelmiş bulun
duğu şekliyle kabul edilmiştir efendim. 

38 inci maddeyi okutuyorum : 

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, kefalet
ler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdî kredilerin 
toplamı öz kaynaklarının 20 katını aşamaz. 

b) Vadesi geçmiş nakdî krediler ile gayrı 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
ları toplamının % 10'undan fazla kredi veremez, ke
faletlerini kabul edemez veya tahvil ve benzeri men
kul kıymetlerini satın alamaz. 

b) Bu 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 
çıkarılabilir. 

c) Bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye kalkın
ma planı yıllık programlarında gösterilecek sektör 
ve yörelerde yapılacak yatırımların finansmanında 
kullanılmak üzere yukarıdaki oranların üstünde bü
yük krediler verebilir. Ancak bir büyük kredinin tu
tarı 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 bildirilmesi zorunludur. 

id) 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 değiş
mez. 

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; 

i) Bir gerçek kişi ile eş ve reşit olmayan çocuk
larına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ve
ya yönetim ve denetimlerinde bulundukları ortaklık
lara, 

ii) Kamu tüzelkişileri hariç olmak üzere bir tü
zelkişinin veya (i) bendinde sayılanların sermayaleri-
nin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 ve daha faz
lasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 
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Açılan krediler, bir gerçek veya tüzelkişiye dolaylı 
olarak verilmiş ikredi sayılır. 

c) Dolaylı iştirak ©ram, iştirak oranlanın çar
pılması suretiyle hesaplanır. 

d) Dolaylı ikredi 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 İktisadî 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 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 değişikliklerinin 
doğurduğu artışlar, 

h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 
sağlanan reeskont ve avans kredileri için verilen ci
rolar, 

i) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının öne
risi üzerine Müsteşarlıkça kabul edilecek yabancı 
banka ve kredi kurumlarının bu Müsteşarlıkça belir
lenecek limitler dahilindeki mukabil kefaletlerine da
yanılarak verilen teminat mektupları ve kefaletler. 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Barış Can. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; kanımızca 38 inci maddenin l/a) ben
dinde sayılan kredi işlemleri arasına garanti ve kontr-

garanti işlemleri de dahil edilmelidir, özellikle yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerinin artışı bu iki çeşit sis
teme önem kazandırmıştır. Garanti ve kontr-garanti 
teminat mektubu işlemi değildir. 

Yine aynı bentte yer alan öz kaynak, tasarının 
3 üncü maddesinin 8 inci bendinde tanımlanmıştır. 
32 nci madde ile ilgili olarak karşılık tesisi sağlana
madığından hiç olmazsa bankaların toplam kredi 
hacmini öz kaynağa göre saptamada - ki, genel ola
rak 20 misli önerilmiş, bu da ayrıca tartışılabilir - ka
nunî kovuşturmaya geçmiş alacakların, öz kaynağın 
hesaplanmasında öz kaynaktan düşülmesi yoluna gi
dilmelidir. 

Aynı fıkranın (b) bendi bu gibi kredileri toplam 
kredi içinde saymıştır; fakat bunları toplam kredi 
içinde saymanın sonucuyla, öz kaynaktan düşmenin 
sonucu ayrı ayrıdır. Kaldı ki 38 inci madde genelde 
modern bankacılığın işleyişine yeni sınırlama getir
miştir. Gerçekte bir bankanın kredi hacmi, toplam 
mevduat hacmiyle ilgilidir. Bankalara yatırılan mev
duatın belli bir oranı - ki buna mevduat karşılıkları 
denilmekte ve bunun oranı Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası Kanununun 40 inci maddesine göre sap
tanıp, Merkez Bankasına yatırılmaktadır - bankanın 
Merkez Bankasındaki nakit olanağıdır. Bu nakit ola
nakla sistem işlemekte ve yürümektedir. 

örnek verirsek : Bir bankaya yatırılan 1 000 lira 
mevduatın; diyelim ki karşılık yüzde 25, yani 1/4 
olsun; bu 1/4'ü Merkez Bankasına karşılık olarak 
nakden yatırılır; yani 250 lirası. Banka geri kalan 
750 lirayı kredi olarak kullandırır. Bu 750 lira ban
ka sistemine mevduat olarak döner. Bu dönen mev
duat için yeniden karşılık ayrılır, bu işlem tekrar 
eder gider. Sonuçta; ilk yatırılan 1 000 lira, karşılık 
oranı 1/4 olduğu için 4 000 liralık bir mevduat hac
mine ulaşır. Bu 4 000 liranın 1/4'ü; yani 1 000 lirası 
Merkez Bankasında karşılık olarak nakden bloke 
edilir. Geriye kalan 3 000 lira da kredi olarak kul
landırılır. 

Yani, bir banka örneğimizdeki gibi nakit mev
duatının, yani Merkez Bankasına yatırdığı mevduat 
ile örneğimizdeki 1 000 lira ile 4 000 liralık mevduatı 
idare etmektedir; yani, onun 4 misli mevduatı. Bu
nun esprisi, az bir nakitle daha çok iş görmektir. 
Merkez Bankasındaki bloke kısım dışında kalan da 
kredi olarak kullandırılır. İşleyiş böyle iken, kredi 
tavanının öz kaynakla sınırlandırılması bazı olasılık
ları akla getirmektedir. Bunlar şunlardır : 
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Birincisi, bu sistem mevduat hacmi az bankaları 
koruyucudur. 

2 ncisi tüm banka sistemini göz önüne alırsak, 
mevduat hacmi artmamakta, dolayısıyla krediler de 
artmamaktadır. Toplam kredi hacmini artırmak için 
bir formüldür. 

3. Enflasyonun çok daha uzun yıllar süreceği 
göz önünde tutularak, banka kredilerine bir tavan 
getirilmektedir. 

4. Son yıllarda, banka sisteminde belli bankala
ra doğru bir kayış vardır. Mevduat hacmi ile öz kay
nak arasında bir ilişki yoktur ve mevduat belli ban
kalarda toplanmıştır. Bu bankaların öz kaynakları 
çok yüksek değildir. Bu durumda, mevcut mevduat
larını plase edememe durumuna düşerler; ellerinde 
atıl mevduat kalır. 

Bu durumda Hazine ile yapılacak işlemler kısıt
lama dışı kaldığına göre, bütçe açıkları bu yolla da 
karşılanabilecek demektir. 38 inci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendinde getirilen tavanın amacı iyice 
bilinmeli ve ona göre değerlendirme yapılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, toparlıyorsunuz 
değil mi efendim? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

38 inci maddenin ikinci fıkrasındaki (b) ve (c) 
bentleri, üzerinde durulması gereken çok önemli 
maddelerdir. Kredileri tekelleştireceği gibi, bu şekil
de kredi alan firmaların bir sarsıntı geçirmesi halin
de bankalar (ki, bunlar büyük bankalarsa) sistemi
nin çökmesi kaçınılmazdır. Büyük ve hayatî proje
lerin finansmanı daha özel biçimlerde, herhalde ban-
kalararası konsorsiyumlarla olmalıdır. Diğer ülke
lerde de durum böyledir. 

Bu finansman biçiminde projeye hizmet veren iş
letmeler, sanayisinden inşaat sektörüne kadar, bir bü
tünlük içinde değerlendirilir ve finanse edilir. 

Olayda Devlet Planlama Teşkilatının olumlu gö
rüşünün alınmasının uygulamada çok önemli bir kıy
meti yoktur. Hele (c) bendinde, bakanlık ve Merkez 
Bankasına böyle krediler açıldıktan sonra bildirilme
si, kaçan kuşu tutmaya benzemektedir. Bu denli bü
yük kredilerin teminatlarının nasıl sağlanacağı da 
kayda değer bir husustur. 

Sayın milletvekilleri, yine 38 inci maddenin üçün
cü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer verilen do
laylı kredi de, kredilerin dağılımını tekelleştirecek şe
kilde düzenlenmiştir. Bu önlenmeli ve bu gibi du
rumlarda sadece bir firmanın bir bankadan kredi 
alabileceği yol seçilmelidir 

Burada bir konuya değinmekte yarar vardır. Kre
di limitlerini saptamada bankaların kaynakları öl
çü olarak kulalnılmıstır. Oysa, işletme açısından da 
kısıtlamalar getirilmelidir. Ülkemizde işletmeler, fir
malar öz kaynaklarının çok üzerinde kredi kullan
maktadırlar. Bunun acı sonuçlarını da yakın tarihi
mizde görmüşüzdür. 

Çeşitli kredilerde ayrı kriterler kullanılarak, firma
ların ne kadar kredi kaynağı arasında yer alacakları 
da bir ölçüye kavuşturulmalıdır. Bankacılıkta... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, artık toparlayın 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Bankacılıkta hemen hemen suiistimal ve usulsüz
lüklerin kaynağı firmalara sağlanan aşırı kredilerdir.. 
38 inci maddenin beşinci fıkrasında sayılan istisnala
ra yerel yönetim birimleri ve bunların kurdukları or
taklıklar da dahil edilmelidir. Aynı fıkranın (g) ben
diyle dış kredi işlemlerinden doğan kâr farklarını sı
nırlama dışı tutarak kolayca kredilendirilir hale ge
tirmek işletmeleri dikkatsizliğe itecektir. Çünkü, kur 
farklarının, işletme bünyesinde alınacak önlemlerle, 
fon tesisi gibi sağlanması yoluna gidilmelidir. Bu du
rumda, Türk Lirasının değeri düştükçe dış kredi, do
layısıyla işletmeye açılan Türk Lirası üzerinden kredi 
otomatik olarak artacak ve hesapsız dış kredi borç
lanmalarına yol açacaktır. Geçmişte bunun da acı 
örneklerini görmüşüzdür. 

Şu anda önerge vermiyoruz, Hükümetin bu ko
nuda görüşünü öğrenmek istiyoruz. Tümü üzerinde 
yaptığımız konuşmalara paralel olarak önergelerimiz 
sonra hazırlanacaktır. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barış Can. 
Efendim, 38 inci madde üzerinde soru sormak is

teyen?.. Yok. 

38 inci madde üzerinde iki tane önerge vardır, 
geliş sırasıyla okutuyorum efendim ; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar

nameyle ilgili Kanun Tasarısının 38 inci maddesinin 
dördüncü bendi ile beşinci bendinin (b) ve (i) alt 
bendindeki «müsteşarlık» deyiminin, hükümet tasa
rısında olduğu gibi, «bakanlık» olarak değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Fenni îslimyeli Ali Bozer 
BaiMıesir Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Ferit Melen 
Van 

Vecihi Akın 
Konya 

Ebubekir Akay 
Erzurum. 

BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum efen
dim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 Sıra Sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 
38 inci maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendine aşa
ğıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«ile vadesi geçmiş nakdî kredilere tahakkuk etti
rilen faizler.» 

Ali Bozer Mehmet Kocabaş 
Ankara içel 

Mustafa tzci 
ManliSıa 

Mehmet Erdal Durukan 
Adana 

Ahmet Süter 
tzîmıir 

Musa öğün 
Kars 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

BAŞKAN — Evvela aykın olanı işleme koyuyo
rum efendim. 

Buyurun okuyun onu bir daha efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bankalar Hakkındaki Kanun Hükmünde Karar
nameyle ilgili Kanun Tasarısının 38 inci maddesinin 
dördüncü bendi ile beşinci bendinin (b) ve (i) alt ben
dindeki «müsteşarlık» deyiminin, hükümet tasarısın
da olduğu gibi, «bakanlık» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve arkadaş
ları. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Fenni îs
limyeli ve arkadaşlarının önergesini okuttum, katılı
yor musunuz efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, 38 inci madde üzerinde 
2 tane önerge vardı, başlangıçta ikisini de geliş sıra
sına göre okuttum. Sonra aykırılık sırasına göre iş
leme koydum. Aykırılık sırasına göre işleme koydu
ğum zaman Sayın Fenni îslimyeli ve arkadaşlarının 
önergesi Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet tarafın
dan kabul edilmiştir. Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi diğer önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

276 sıra sayılı Bankalar Hakkındaki Tasarının 
38 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendine aşa
ğıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«île vadesi geçmiş nakdî kredilere tahakkuk etti
rilen faizler» 

Ankara Milletvekili Ali Bozer ve arkadaşları. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Ali Bozer 

ve arkadaşları tarafından verilmiş olan önergeyi okut
tum efendim. Bu önergeye katılıyor musunuz efen
dim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci önergeyi de okut
tum ve dinlediniz. Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
met bu önergeye de katılmaktadırlar. Bu önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci önerge de kabul edilmiştir. 

Efendim, 38 inci maddeyi bu kabul edilen 2 öner
ge ile birlikte ve bu 2 önerge ile birlikte aldığı isti
kamette ve değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — Efendim, ufak 
bir redaksiyon ihtiyacı var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMtROĞLU (Malatya) — 38 inci madde
nin ikinci fıkrası (c) bendinde son cümlede «bildir
mesi» değil «bildirilmesi» olacaktır efendim, tashih 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon, 
bir maddî hatadır, o şekilde düzeltiriz efendim. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
İştirak kredileri sının 
MADDE 39. — 1. 38 inci madde hükümleri sak

lı kalmak kaydıyla bir bankanın; 
a) Sermayelerinin % 15 ve daha fazlasına sahip 

olduğu iştirak ve kuruluşlarıyla bunların ayrı ayrı 
veya birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sa
hip oldukları ortaklık ve kuruluşlara, 

b) (a) bendindeki ortaklık ve kuruluşların kefa
letiyle diğer gerçek ve tüzelkişilere, 

Vereceği kredilerin toplamı banka özkaynakları-
nın 3 katını ve herhalde toplam kredilerin % 15'ini 
aşamaz. 

2. İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadî 
kuruluşlarının bağlı ortaklıkları şeklindeki iştirakler 
1 inci fıkradaki sınırlamalara tabi değildir. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

39 uncu madde üzerinde soru sormak isteyen?. 
Yok. 

39 uncu maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
39 uncu madde Komisyondan geldiği şekliyle kabul 
olunmuştur efendim. 

40 inci maddeyi okutuyorum : 
Kredi faizleri 
MADDE 40. — 1. Kredi işlemlerinde alınacak 

faiz oranları ile temin edilecek diğer menfaatlerin ve 
tahsil olunacak masrafların nitelik ve azamî sınırları
nın tespitine, bunların kısmen veya tamamen serbest 
bırakılmasına, kredilerin kalkınma planlarının amaç
larına yönlendirilebilmesi için fon kurmaya, kaldır
maya, kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizler
den veya sair suretlerle sağlamaya ve bunların yü
rürlük zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Bankalar, her ne şekil ve surette olursa olsun 
kendilerine kredi açtıkları gerçek ve tüzelkişilerden 
birinci fıkraya göre belirlenen sınır ve oranlar üze
rinde faiz ve masraf tahsil edemezler veya fiilen bu 

oranlar üzerinde faiz tahsiline yol açan işlemler yapa
rak menfaat sağlayamazlar. 

3. Bir bankanın; 
a) İştirak ve kuruluşlarının, 
b) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel 

müdürlerinin ve genel müdür yardımcılarının, 
c) Banka ortaklarının, 
d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanların fiilen yö

netim ve denetimleri altında bulunan teşebbüs ve or
taklıkların, 

Aracılığı veya garantisi ile açılan kredilerde bu 
teşebbüs ve ortaklıklara ve kişilere garanti komisyo
nu veya 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 sayılır. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

40 inci madde üzerinde soru sormak isteyen?... 
Yok. 

40 inci maddeyi Komisyondan gelmiş olduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 40 inci madde Komisyondan gel
miş olduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 
Banka ortaklarına ve mensuplarına kredi 
MADDE 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 kredilerin toplamı banka özkaynaklarını ve
ya toplam kredilerin % 5'ini aşamaz. 

2. Bankalar; 
a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel 

müdür ve genel müdür yardımcılarına kredi açmaya 
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. ta.bi değildir, 
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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 üre
tim kooperatif ve birlikleri ile bunlann işletme, ku
ruluş ve iştiraklerine Bakanlığın uygun görmesi üze
rine verilen krediler birinci fıkra hükmüne tabi de
ğildir. 

IBAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen? 
Sayın Sadıklar, (buyurun efendim, 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; birkaç konu üze
rinde hassasiyetle durmuştum; bunlardan birisi müs
teşarlık konusuydu. 'Nitekim, bazı düzeltmeler olu
yor. Bazı müşkülatlar çıkacağını baştan haber ver
miştim, 'gene de ö konuda tereddütlerim var. Husu
met tevcihi sırasında mahkemeler de müşkülatla kar
şılaşacaklar, tekrar uyarıyorum. 

Diğer madde de budur. Zannederim sayın hükü
mete meramımı ifade edebileceğim. Burada şöyle : 
70 sayılı Kararnamede ve daha sonra da Sanayi, 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda kabul edilen 
ilk metinde, banka ortaklarına verilecek kredinin sı
nırları 2 şekilde tespit edilmişti. Bunlardan birisi öz 
kaynaklar; öbürü de, «Herhalde toplam kredileri
nin yüzde 5'ini geçemez» denmişti. Bu toplam kre
dilerinin yüzde 5'i bir üst sınır 'olarak gösterilmiştir. 

Şimdi komisyon müzakeleri sırasında konuya açık
lık îgetirilmek üzere bir ilave yapıldı, bu «herhalde» 
kelimesi «veya» olarak değiştirildi. Tabiî, iyinîye'tle 
bir açıklık 'getirilmek ıdü'şünülmüş 'olabilir; ama olay 
çok derinden düşünüldüğü zaman bazı bankalara 
maksadın ötesinde kendilerine kredi açmayı, banka 
ortaklarına, holding sahiplerine, kendilerine kredi aç
mayı sağlayacak bir mekanizma 'getirmiş oluyoruz 
bununla. 

SŞöyle ki; mevduatı toplayacak, ortağına kredi ve
recek, ortağı sermayesini artıracak, sermayesini ar
tırdı diye tekrar kendine kredi alacak, bu kısırdöngü 
büyüyüp gidecek, kanunun maksadı da böylece aşıl
mış olacak. 

IBu itibarla benim önerim, eski metinde olduğu 
gibi, 'Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
da kabul ettiği metinde olduğu gibi, bu «herhalde» 
kelimesi burada kalsın. Burada bir tereddüt ortaya 
çıkabilir. Kredi vermezlerse ihtisas bankaları acaba 
ne yapacaklar? Onlar da, birinci fıkra gereğini, yani 
öz kaynakları kadar kredi kullanabileceiklerine dair 
ifade var, ondan istifade eder kullanabilirler. 

O itibarla, benim, tekrar eski hale getirelim, «ve
ya» kelimesini «herhalde» şekline dönüştürelim diye 
bir önergem de bulunmaktadır. Durumu takdirlerini
ze sunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cafer Tay

yar Sadıklar. 
Efendim, 41 inci madde üzerinde soru sormak is

teyen?.. Yok. 

41 inci madde üzerinde bir önerge vardır; fakat 
bu önergeyi okutmadan bir hususu belirteyim, çalış
ma süresi 2 dakika sonra dolmaktadır. Bu önergenin 
okunması, sonuçlanması ve. bu maddenin sonuçlan
masına kadar (ki benim tahminime göre 5 - 10 da
kika sürecektir) çalışma süresinin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir efendim; teşekkür ederim. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 41 inci mad

desinin birinci fıkrasının Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret 'Komisyonunun kabul ettiği şekilde aşağıdaki 
gibi değiştirilmesini tensiplerinize arz ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu Türkân Turgut Arıkan 
Hatay Edirne 

Mustafa Çorapçıoğlu Cafer Tayyar Sadıklar 
Balıkesir Çanakkale 

Abdurrahman 'Demirtaş İskender Cenap Ege 
Hatay Aydın 

Madde 41. — 1. 38 inci madde hükümleri saklı 
olmak Üzere, bir bankanın sermayesinin yüzde 5 ve 
daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla 
dolaylı kredi kapsamına 'giren gerçek veya tüzelkişi
lere vereceği kredilerin toplamı banka öz kaynakla
rını ve herhalde toplam kredilerinin yüzde 5'ini aşa
maz. 

Gerekçe şifaen arz edilecektir. 
BAŞKAN — 41 inci madide üzerinde verilmiş bu

lunan önergeyi okutmuş bulunuyorum efendim. 

Sayın komisyon bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
METİN EMİROĞUU (Malatya) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın (hükümet? 

— 273 — 



T. B. M. M, B : 88 18 . 4 . 1985 O : 1 

IDEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Katılı
yoruz. 

'BAŞKAN — Katılıyorsunuz; teşekkür ederim. 

Efendim, 41 inci madde üzerinde Sayın SÖkmen-
oğlu ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan öner
ge okutuldu, sayın komisyon ve sayın hükümet öner
geye katılıyorlar. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel \Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
2531 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı 
cevabı (7/424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletinizi saygılarımla arz ederim. 

İD. Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 

1. 2531 sayılı yasa yürürlükte midir? 
2. Yürürlükte olan bu yasanın açık hükmüne 

rağmen Devletin en üst düzeylerinde bakan ya da 
bürokrat olarak görev yapmış olan 'bazı kişilerin 
geçmişte görev aldıkları kurum ve kuruluşlarla iş ya
pan özel sektör kuruluşları ile ilişkide olduklarını bi
liyor musunuz? 

3. 3.3.1985 tarihli Milliyet Gazetesinde yayınla 
nan isimler 'bu yasa kapsamına girmekte midir? Şa
yet giriyorlar ise, gazete haberini suç duyurusu ola
rak kabul ediyor musunuz? 

4. Eskiden bakanlık ve yöneticilik yapmış, şim
di özel sektörde çalışan bu kişilerin yasa hükümleri
ne rağmen hâlâ görevde tutulmasına neden göz yu
mulmaktadır? 

Bunlar hakkında bir işlem yapmayı düşünmekte 
misiniz? 

41 inci maddeyi bu önerge istikametinde ve de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 41 inci madde değişik şekliyle ka
bul edilmiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulumuzun aldığı 
(karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 65 inci yıldönümü ve Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve 
anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşme
ler için, 23 Nisan 1985 salı günü saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 17.4.1985 
'Sayı : 2.02.21331 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının 19.3.1985 gün ve 7/424/3003/12009 sayılı 
yazısı. 

b) 'Başbakanlığın 26.3.1985 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Genel Müdürlüğü K. K. Gn. Md. 18/106 
-723/03311 sayılı yazısı. 

İçel (Milletvekili Durmuş 'Fikri Sağlar'ın Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesindeki 
'hususlarla ilgili, istenilen bilgiler aşağıya çıkartılmış
tır. 

1. 2531 sayılı Kanun yürürlüktedir. 
2. Bilindiği gibi, 2531 sayılı Kanunun 2 nci mad

desinde «Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki 
görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, 
ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde 
bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara kar
şı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o 
daire, idare, kurum ve 'kuruluştaki görev ve faaliyet 
alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde gire
mezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. 
Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır» 
hükmü yer almaktadır. 

İKanun, idareye, bu yasağa aykırı davrananları 
takip hususunda bir mükellefiyet yüklemediği gibi, 
özel kuruluşlarda İhalen çalışmakta olan eski kamu 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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personelinin kanunen takibine de . imkân bulunma
maktadır. 

3. 3 Mart 1985 tarihinde Milliyet Gazetesinde 
yayınlanan 'haber, mezkûr Kanun muvacehesinde o 
yer Cumhuriyet, Savcılığınca suç ihbarı mahiyetinde 
görülerek kanunî gereğine tevessül edilmiştir. 

4. Anayasamıza göre herkes çalışma ve sözleş
me faürriyeClerine sahip bulunmaktadır, idarenin ça
lışma hürriyetine müdahalesi sözkönusu değildir. An
cak idarenin, 2531 sayılı (Kanuna aykırı davranış
ları öğrendiği takdirde 'durumu ihbar ötmesi mükel
lefiyeti bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
İDevlet Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bazı komşu ülkelerle tütün birliği kurulması ve 
döviz kaçağının önlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/433). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
'Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Petrol ülkeleri OFEC gibi bir birlik ku
rarak petrol fiyatını tespit ve kâr sağladıklarına göre 
Türkiye - Yunanistan - Bulgaristan'da bir «Tütün 
Birliği» kurmak suretiyle tütün değerlerini rekabet-
siz iyi bir fiyatla satamazlar mı? Bu suretle ulusal 
yararlarımız daha çok korunamaz mı? 

Soru 2. CİP-FOB farklılıkları nedeniyle yurt 
dışına para kaçırıldığı yahut da dış ülke bankalarına 
para aktarıldığı doğru mudur? 

Bu konu ile döviz kaçağının önüne geçilebilme 
önlemleri alınamaz mı? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12.4.1985 

(Bağlı ve Dlgili Kuruluşlar 
'Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : 4-1-953-1158 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGÎ : TBMM Başkanlığının (Genel Sekreterliği 

- Kanunlar Kararlar Daire Başkanlığı) 19 Mart 1985 
tarih, 7/433-2978/11904 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu* 
nun şark tipi tütün üreten komşu ülkelerle Tütün Bir
liği Kurulması ve döviz kaçağının önlenmesine iliş
kin, yazılı soru önergesi cevabı ekte takdim edilmiş
tir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'bantoğlu'nun, 
Şark Tipi Tütün Üreten Komşu Ülkelerle Tütün 
Birliği Kurulması ve DöViz Kaçağının Önlenmesine 
Miskin yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Sorular : 
1. Petrol ülkeleri OPEC gibi bir birlik kurarak 

petrol fiyatını 'tespit ve kâr sağladıklarına 'göre Tür
kiye - Yunanistan - Bulgaristan'da bir Tütün Birliği 
kurmak suretiyle tütün değerlerini rekabetsiz iyi bir 
fiyatla satamazlar mı? Bu »suretle ulusal yararlarımız 
da'ha çok korunamaz mı? 

2. CİP-FOB farklılıkları nedeniyle yurt dışına 
para kaçırıldığı yabut da dış ülke bankalarına para 
aktarıldığı doğru mudur? 

Bu konu ile döviz kaçağının önüne geçilebilme 
önlemleri alınamaz mı? 

Cevaplar : 

1. Tütünü petrol ile mukayese etmemek gerekir. 
Herşeyden önce petrol, memleketlerin sosyal yaşan
tısında, sanayisinde ve ekonomik kalkınmasında 
önemli bir yer işgal eden kritik bir maldır, ikame 
imkanları son derece kısıtlıdır. Her memleket eko
nomisini ayakta tutabilmek ve ileriye götürebilmek 
için zorunlu olarak petrol üretmek veya ithal ermek 
mecburiyetindedir. Petrol üreticisi memleketlerde bu
nun bilincinde olduğundan dolayı, bu konuda azamî 
yarar sağlayabilmek maksadıyla kolaylıkla bir araya 
gelebilmekte ve ortak hareket edebilmeleri için de 
birlik kurabilmektedirler. Oysa tütün, insan sağlığına 
zarar veren ve sadece 'belli kesimler tarafından ke
yif verici madde olarak tüketilen, ikâme imkânları 
geniş olan bir maldır. 

Dünyada yıllık tütün üretimi 6-7 milyon ton ci
varındadır. >Sark tipi tütün üreten Türkiye, Yuna
nistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'da ise 5-6 yüz bin 
ton tütün üretilmektedir. Yani bu ülkeler dünya tü
tün üretiminin <% 9-10*lük bir payına sahiptir. 

(Dünya sigara üretimi ve tüketimi ise 5.1 - 5.5 
milyon ton civarındadır. Sön yıllarda düşme göster
mektedir. ıDünya sigara üretiminde kullanılan tütü
nün ı% 85 - 95'lik kısmı diğer ülkelerde yetişen Vir-
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ginia, Burley ve benzeri tütünler olup, % 7 - 15'lik 
oranında da şark tipi tütün kullanılmaktadır. Şark 
tipi tütünlerin dünya sigara harmanlarındaki oranı, 
yıllık üretim, kalite, fiyat ve memleketilerarası ilişki
lere göre artmakta veya azalmaktadır. 

Sigara liretimi ve pazarlamasında memleketlerin 
ekonomik ve teknolojik güçlerininde büyük önemi 
vardır. Bundan dolayıdırki, dünyadaki genel sigara 
alışkanlığı diğer ülkelerde yetişen virginia, burley ve 
'benzeri tütünlerin ağırlıkta olduğu sigaralarda top
lanmaktadır. 

Ayrıca, yukarıda belirtilen .hususlara ilaveten şu 
'hususu da önemle belirtmek gerekirki; 

— Tütün özelliği itibariyle beklemeye tahammü
lü olan veya 'bekletilmesinde fayda olan bir mal de
ğildir. Bekletildikçe kalitesi düşmekte, ambarlardaki 
bakım, işleme, depolama vs. masrafların yapılması 
nedeniylede ekonomiye yükü artmaktadır. Buna ilâ
veten, sigara imalatçısı ülkeler tarafından, istenildiği 
takdirde, bunların yerine başka nev'i tütünlerde ikâ
me edilebilmektedir. Dolayısıyla, dış pazarın tümden 
kaybedilmesi tehlikesi de vardır. Tütünün sigara ima
latından başka bir şekilde değerlendirilmesi de müm
kün olmadığına göre, şark tipi tütün üreten ülkeler 
arasında bir birlik teşkil edilse dahi birlik üyelerinin 
lehine değil aleyhine olacağı tahmin edilmektedir. 

— Kaldıki, adı geçen ülkelerle olan sosyal ve po
litik ilişkiler muvacehesinde bugün için bir araya ge
linerek, birlik kurulması da mümkün değildir. 

— Bu nedenle, gerek tütünün özelliği, gerek şark 
tipi tütün üreten ülkelerin sosyal ye politik ortam
ları itibariyle, böyle bir birlik kurulması ihtimal dışı
dır. Tütün üretimi ve ihracatında bir sorun var ise, 
çözümünü de yine aynı memleketin düşünmesi ge
rekmektedir. Bunun çözümü de, iç tüketim ve dış ta
lep eğilimini yakından takip ederek, planlı ve prog
ramlı üretimin yanında, kaliteli tütün üretiminde bu
lunulması gerekmektedir. Başka çıkış noktası yoktur. 

— Esasen, memleketimiz şark tipi tütün üreten 
4 ülke arasında, üretim ve İhracatta birinci sırayı iş
gal etmektedir. Ancak, elimizde geçmiş yıllardan in
tikal eden aşırı stoklar bulunduğu için bir darboğa
zımız vardır. Mevcut stoklan eritmek ve bundan son
ra bu gibi darboğazlara girmemek için, 1984 yılı 
Ckici tütün piyasalarında önemli kararlar alınmış, 
üreticiye de bu hususların fayda ve zararları açık 
açık anlatılmıştır. Bu kararlara göre yapılan işlem
ler bundan sonra yakından da izlenecektir. Bu karar
lar ışığında, memleketimiz tütüncülüğünün önümüz-
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deki yıllarda daha iyiye gideceği tahmin edilmekte
dir. 

2. Bilindiği üzere; FOB esasına göre yapılan ti
carî işlemlerde, satıcı saptanan limanda normal süre 
içinde ve alıcının göstereceği gemide malı teslim et
meye, teslim anına kadar doğabilecek tüm hasarı 
kabule, vergi ve rüsumlarla' kontrol ücretlerini öde
meye, gereken normal ambalajı yaptırmaya ve ge
rekli belgeleri sağlayarak vermeye; alıcı da bir gemi 
tutmaya veya gemide yer ayırtarak satıcıya bildirme
ye, malı gemide teslim aldıktan sonra her türlü ha
sarı kabule ve nakliye ücretleri ile sigorta vs. öde
meye, vesaiki çekmeye, malın tahliyesini yaptırma
ya ve ithal sırasındaki vergi ve rüsumları ödemeye 
zorunludur. FOB satışta, satıcı malları gemiye yük
lemekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Nav
lun ve sigorta masrafları alıcıya aittir. 

CİF esası ise; satıcının, malı 'muhtemel rizikolara 
karşı (savaş tehlikesi hariç) muteber bir sigortacıya 
sigorta ettirmeye, sigorta ücreti ödemeye, nakliye 
kontratını akdetmeye veya şahadetnamesini alıcıya 
göndermeye katlanarak yaptığı satış akdid'ir. Bu sa
tımda satıcının sorumluluğu malların alıcıya ve güm
rüğüne teslimine kadar devam eder. Satıcı gemiyi 
kiralar, navlun öder, malı sigorta ettirir. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ithala
tın FOB, ihracatın ise CİF olarak yapılması Türki
ye'nin navlun ve sigorta giderlerini azaltacak, gelir
lerini ise artıracaktır. Ancak, uluslararası ticarette 
ödeme şekli alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalarla 
tespit edilmekte, bu konuda bağlayıcı kurallar konul
masına imkân bulunamamaktadır. Genel ve katma 
bütçeli dairelerce yapılarak ithalat için, anlaşmaların 
navlun giderlerinin asgariye indirilmesi yönünde hü
küm konulması için gerekli çaba gösterilmektedir. 

Halen yürüdükte bulunan kambiyo mevzuatına 
göre taşıma ve sigortanın yabancı firmalarca yapıl
ması halinde navlun ve primlerin, yetkili bankalarca, 
navlun faturasında belirtilen güzergâha göre yükle
me senedi veya konşimento gibi belgelere dayanıla
rak, yurt dışına transferi mümkün bulunmaktadır. 
Sözkonusu transferlerin yasal yollardan yapılmasının 
mümkün olması ve bir hizmetin karşılığını teşkil et
mesi -dikkate alındığında CİF - FOB farkları nede
niyle, yurt dışına kaçırılması veya dış ülke banka
larına para aktarılması şeklinde genellik kazanmış 
bir uygulama olmayacağı düşünülmektedir. 

'Arz ederim. 
A. (FCurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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3. ı— Erzurum Milletvekili Hilmi flalbantoğlu' 
nun, Tekel Genel Müdürlüğünün sigara üretimine 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi NaTbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Tekel Genel Müdürlüğünün hukukî 
statüsü bir katma bütçe ve döner sermaye şeklinde 
ölüp, sahip olduğu işletmeler ise mütedavil sermaye 
şeklinde yürütüldüğünden (irili ufaklı 70 küsur ikti
sadî ünitesi ve 70 'bin civarında işçisi olan) esas fonk
siyonunu iktisadî olması nedeniyle, (kârlılık ve verim
lilik esası üzerine çalışması ve Devlete ait sermaye
nin, azamî randımanla değerlendirilmesi gerektiğin
den Tekel idaresinin bir kamu iktisadî teşekkülü sta-
'tüsüne kavuşturulması gerekmez mi? 

Soru 2. Sigara üretimi için bazı holdinglere ve
rilen müsaade, acaba Tekelin kuracağı bir şirkete 
veya tütün üreticilerinin kuracağı bir anonim şirkete 
veya tütün üreticilerinin kuracakları kooperatiflere 
verilemez mi? 

Soru 3. Holdinglere yabancı sigara üretimi için 
fabrika kurma izni vermek, Türkiye ve Orta Doğu-
Ida Amerikan sigara ve tütününün içimini itiyat ve 
teamül haline getirmek suretiyle, Türk tütüncülüğünü 
öldürmek ve ortadoğuda Tüfk tütünü pazarlarını 
Amerika'nın eline geçirtmez mi? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12.4.1985 

ı(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : 4-1-1019 

Klonu : Yazılı Soru önergesi Cevabı1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎUGl : TBMM Başkanlığının (Genel Sekreterlik) 
21 Mart 1985 gün 7/439-2952/11916 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından, Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen; Tekel İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünün hukukî statüsü ile özel Sektöre siga
ra fabrikası kurma izni verilmesi hakkındaki soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve 'gereğini müsaadelerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hukukî Statü
sü ve Özel Sektörün Sigara Fabrikası Kurmalarına 
İlişkin Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Sorular : 
1. Tekel Genel Müdürlüğünün hukukî statüsü 

bir katma bütçe ve döner sermaye şeklinde olup, sa
hip ollduğu işletmeler ise, mütedavil sermaye şeklin
de yürütüldüğünden, (irili ufaklı 70 küsur iktisadî 
ünitesi ve 70 bin civarında işçisi olan) esas fonksi
yonu iktisadî olması medeniyle, kârMık ve verimlilik 
esası üzerine çalışması ve Devlete ait sermayenin, 
azamî randımanla değerlendirilmesi gerektiğinden, 
Tekel İdaresinin bir kamu iktisadî teşekkül statüsüne 
kavuşturulması gerekmez mi? 

2. Sigara üretimi için bazı holdinglere verilen 
müsaade, acaba Tekel'in kuracağı bir şirkete veya 
tütün üreticilerinin kuracağı bir Anonim Şirkete veya 
tütün üreticilerinin kuracakları kooperatiflere verile
mez mi? 

3. Holdinglere yabancı sigara üretimi için fab
rika kurma izni vermek, Türkiye ve Orta Doğuda 
Amerikan sigara ve tütününün içimine itiyat ve tea
mül haline getirmek suretiyle, Türk Tütüncülüğünü 
öldürmek ve Orta Doğu'da Türk Tütünü pazarla
rını Amerikanın eline geçirtmez mi? 

Cevaplar : 
1. Bilindiği üzere, Tekel İşletmeleri Genel Mü

dürlüğü 21 Mayıs 1941 tarih ve 4036 sayılı İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hak
kındaki Kanunla Kurulmuş Bakanlığımıza bağlı, mül
hak bütçeli ve dlöner sermayeli bir kuruluş iken, 
«17.6.1982 tarih 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuru
luşlarının Kuruluş Görev ve Yetkilerinin düzenlen
mesi ile ilgili Yetki Kanununa» dayanılarak çıkarılan 
İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadî Ku
ruluşlarının temel statüsünü belirleyen «11.4.1983 ta
rih 60 Sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname» ile Kamu İktisadî Kuruluşu haline ge
tirilmiştir. Bunu takiben, 2680 sayılı Yetki Kanunu
na dayanılarak çıkarılan 10.10.1983 tarih 111 sayılı 
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Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile de Tekel'in, 
Kamu İktisadî Kuruluşu statüsündeki teşkilât yapısı 
tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, Tekel Genel Müdürlüğü Katma Büt
çeli ve Döner Sermayeli 'bir kuruluş iken, 28 Ekim 
1983 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 111 sayılı 
KHK ile bu tarihten itibaren, Kamu İktisadî Kuru
luşu haline getirilmiştir. 

'2. Memleketimizde sigara üretimi Devlet Teke
linde olup, 1İ77 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nunu hükümlerine tabidir. Aynı Kanunun 3'8/d mad
desinde ise; 

«Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan özel ve tü
zelkişilerle, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Böl
ge 'Birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği yalnız yabancı memleketlere satılmak üzere, si
gara ve diğer tütün mamullerini yapmak için, Ma
liye , ve Gümrük Bakanlığının izni ile fabrika açabi
lirler. 

Bu fıkraya göre kurulacak fabrikaların açılma 
şar'tîyîe kurulan fabrikaların kontrol usul ve işlem
leri tüzükte gösterilir» 

hükmü yer almaktadir. 
Şimfdiye kadar, tamamı ihraç edilme kaydıyla 

sadece Bitlis'de 11 Özel İdaresi ve balkın iştirakiyle 
kurulmuş olan BMis Entegre Su Tarım Sanayi A. Ş/.'ne 
sigara fabrikası kurma izni verilmiştir. Bunun dı
şında herhangi bir holdinge veya bir kuruluşa izin 
verememiştir. 

Ancak, şu 'hususu belirtmek isterimki, sözfconusu 
kanunun mevcut hükmüne uygun olarak müracaat 
eden, tüccar yeterliği ve niteliğini taşıyan özel ve tü
zelkişilerin hepsine ihracata dönük olmak kaydıyla, 
gerekli izin verilebilir. 

3. İkinci «orunun cevabında da belirtildiği üze
re, herhangi bir holdinge yabancı sigara üretimi için 
izin verilmemiştir. Şimdiye kadar sadece, 1984 yılın
da Bitlis Entegre Su Tarım Sanayi A. Ş.'ne sigara 
fabrikası kurma izni verilmiştir. Bu fabrika henüz 
kuruluş safhasındadır. Faaliyete geçtiğinde Türk tü
tünü ağırlıklı sigara yapacağı tahmin edilmektedir. 

'Bakanlığımızca ve ilgili Genel Müdürlükçe gös
terilen çaba, yaprak tütün ihracatı yanında, Türk 
Tütünü ağırlıklı ve daba kaliteli sigara imalâtını ge
liştirerek, diş pazarlara girmektir. Sigara ihracatı 
ile ilgili olarak, Orta Doğu ülkeleri ile temaslar sür
dürülmektedir. 

Sigara tüketimi bir tiryakilik meselesi olduğu için, 
kısa zamanda bunun istenilen yöne çevrilmesi, dış 

pazarlara girilmesi, arzu edilen seviyeye ulaştırılması 
mümkün olamamaktadır. Buna rağmen, gerek tütün 
üretiminin dengeli ve kaliteli bir hale getirilmesi, ge
rek daha kaliteli sigara yapılmasına önem verilmesi 
suretiyle, zaman içerisinde bu güçlüğün de aşılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Arz elerim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Devlet dairelerindeki üst düzey yöneticilerinin 
iş toplantılarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakam Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/445) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın 'Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Devlet dairelerinde (bakanlık ve genel 
müdürlüklerde) daire üst yönetimince yapılan top
lantılar iş sahiplerini bekletmeyecek saatlerde yapıla
maz mı?. 

Soru 2. Biz 'milletvekilleri dahi telefon görüşme
si yapmak istediğiniz genel müdür veya üst düzey 
daire yöneticilerini daima toplantıda oldukları nede
niyle 'görüşeımediğimizden bu toplantılar örneğim Sa
lı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15.00'ten son
raya alınamaz mı?. 

Soru 3. Esasen vatandaşın işlerinin yasal olanla
rının, yerel idarelerinde içtenlik ve gereği uyarınca 
çözüldüğünün; kanıtını verecek bir idare uygulama 
yapıldığının; eğitim, öğretim, bilinçlendirme ve de
netleme, organizasyon ve reorganizasyon için geniş bir 
uygulama başlatır mısınız?. 

Soru 4. İllerdeki dairelerin gelen evrak kayıt 
'kısımlarını bir yerde birleştirip vatandaşın daire dai
re gezmesinin önlenmesi de olanaklı olmaz mı?. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 17.4,1985 
Sayı : 2.02.2493 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 21 'Mart 1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai
resi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
7/445-2960/11924 sayılı yazısı. 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesinde
ki hususlarla ilgili, istenilen bilgiler aşağıya çıkartıl
mıştır. 

Devlet dairelerinde vatandaşlarla ve iş takip eden
lerle temaslar ve 'bunlarda takip edilecek usul ve esas
lar her Hükümet zamanında Bakanların verdiği ta
limatlar ve genel müdürlerle, yardımcıları ve şube 
müdürleri arasında yapılacak iş bölümü ve hizmeti ak
satmayacak 'bir yetki ve görev taksimine bağlıdır. 
îş sahiplerinin gerek taşrada gerekse Hükümet Mer
kezinde daima üst düzey yöneticileriyle temas etmek 
ve emri 'bu makamlardan verdirtmek arzu ve temayülü 
işleri aksatacak dereceye gelmektedir. 

Bu itibarla Hükümetimiz, ilk iktidara geldiği gün
den itibaren iş akışını kolaylaştırmak idarece aranan 
belge ve bilgileri formlar halinde vatandaşa sun
mak ve belli kalıplara sokarak alt kademe memurla
rı arasında adil bir görev dağılımı yapmak hususun
da karar alarak uygulamaya istikamet çizmiştir. 

Ancak her kuruluşun, üst kademe yöneticilerinin 
belli bir görev taksimi yaparak gerek toplantı gerekse 
imza formalitelerini kendilerinin ayarlaması ve ko
nularıyla ilgili yetki ve görevlerinde son sözü söyle
melerinde bizzat kendi'lerimn sorumlu tutulmasında 
yarar görülmektedir. 

Biz de hükümet olarak gerek iş takip etmek zo
runda kalan Sayın Milletvekillerinin gerekse vatan
daşların iş akımı sırasında kuruluşların tecrübeye da
yanılarak işletilen nizamlarına uymalarında isalbet ol
duğunu belirtmek istiyoruz. 

İllerde esasen vatandaşlarımızın işlerinin kolaylaş
tırılması sistemi vaiilerıiımizin sorumluluğunda yürü
tülmektedir. Büyük şehirlerde dairelerin dağınık bu
lunması dolayısıyla halen mevcut aksaklıklar zaman
la giderilecektir. 

Hükümet olarak halka hizmetin daha etkin ve sü
ratle gitmesini en az sayın soru sahibi kadar istiyor 
ve tahakkuku için çalışıyoruz. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, gazetecilik eğitimi uygulayan yüksekokullara iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7.1470) 

18 . 4 . 1985 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Goru 1. Ülkemizde gazetecilik eğitimi uygulayan 
okullar, gazete ve gazetecilik için gerekli bilgi ve 
deneyi vermekte midirler?. 

Soru 2. Bu okullarda gazeteciliği bilen ve mes
lekteki gelişmeleri yakından izleyen öğretim görev
lileri var mıdır?. 

Soru 3. Bu okullar uygulamalı eğitim yapıyor
lar mı?. 

Soru 4. Bu okullar öğrencilerine mesleğin temel 
kurallarını öğretebiliyorlar mı?. 

Soru 5. Bu okulları gerek uygulama program
ları gerekse öğretim kadroları 'bakımından denetle
me gereksinimi duyuyor musunuz?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 18.4.1985 

Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : ÜNİV-85-266/YÖK-GEN 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 27.3.1985 gün, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 
7/470-3109/12388 sayılı yazısı. 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 9.4.1985 
gün, H. M. 05-11-001-418/5272 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbantoğlu tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan «Gazetecilik Eğitimi Uygulayan Yüksekokul
lar» hakkındaki soru önergesi ile ilgili olarak Yük-
seköğretom Kurulu Başkanlığından alınan açıklama ek
te sunulmuştur. 

Arz ederm. 
M. Vehbi Diriçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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T.C 
Yükseköğretim Kurulu 9.4.1985 

Başkanlığı 
Sayı : H-M-06-11-001-418/5272 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğre
tim Dairesi Başkanlığı 

İlgi : 3 Nisan 1985 tarih ve ÜNİV-85-266/YÖK-
GEN-7825 «ayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlunun ilgi 
yazınız ekinde gönderilen yazılı soru önergesi ince
lenmiş ve sorulan hususlarla ilgili durum aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. Ülkemizde gazetecilik eğitimi uygulayan Ba
sın - Yayın Yüksekokulları, 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 20 Tem
muz 1982 tarihinde çıkarılan 41 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile yeni bir organizasyon ve dü
zenlemeye tabi tutulmuşlardır. Bu yeni düzenlemeyle, 
evvelce herhangi bir fakülte veya akademiye bağlı 
olaıraik faaliyetlerini sürdüren bu yüksekokullar, arz 
ettikleri önem nedeniyle, 'bu Kararnameyle, doğrudan 
doğruya Üniversite 'Rektörlüklerine bağlanmışlardır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kurulan 
Yükseköğretim Kurulu da bu yüksekokullara gere
ken önemle eğilmiş ve eskiden, her bir yüksekokul 
tarafından sübjektif bir şekilde düzenlenen ders prog
ramlarında, asgarî bir standardın temini ve eğitim ka
litesinin yükseltilebilmesi için 'bir çerçeve program 
tespit etmiştir. Bu programda, tüm Basın - Yayın 
Yüksekokullarının ders programlarında asgarî ola
rak yer vermeleri gereken ihmali kabul edilemeyecek 
olan dersler belirtilmekle birlikte, bu okullar da prog
ram düzenlemelerinde 'belli oranda takdir yetkisi ve
ya serbestlik verilmiştir. Zaten bu programlar, ilgili 
yüksekokul müdürleri veya yetkililerinin Üniversite
lerarası Kurul alt komisyonu şeklinde çalışmalarıyla 
ortaya çıkmıştır. 

Basın-Yayın Yüksekokulları ders programlarının 
düzenlenmesi sırasında, üzerinde durulan en önemli 
nokta, meslekî derslere gereken ağırlığın verilmesi 
hususu olmuştur. Bu gün bu yüksekokullar, eskiye 
nazaran meslekî dersleri büyük 'bir ağırlıkla okutmak
tadırlar. Bu okullarda, genel kültür derslerinin yanı-
sıra münhasıran meslekî ders niteliği taşıyan ve ağır
lıklı bir şekilde okutulan derslerden en önemlileri; 
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a) 'Basın Sanayiinin Temel öğeleri 
b) Temel Gazetecilik 
c) Haber Toplama ve Yazma Tekniği 
d) Gazete Yayınlama Tekniği 
e) Gazete Yazı Türleri 
f) Basın İşletmeciliği 
g) Fotoğrafçılık 
h) «Daktilo ve Yazışma Tekniği ve 
i) iStenografî dersleridir. 
Bunların dışında, gazete ve gazeteciliği yakın

dan ilgilendiren, 
a) Haberleşme Hukuku 
b) Fikrî Halklar 
c) Haberleşme Rejimleri 
d) Haberleşme Sosyolojisi 
e) Haberleşme Tarihi 
f) Kitle Haberleşme Teorileri 
g) Halkla İlişkiler 
h) Arşivcilik 
i) Sinema 
j) Spor 
gibi dersler de verilmektedir. 

Yukarıdaki birinci grupta isimleri sayılan meslekî 
dersler, sadece teorik olarak değil, aynı zamanda uy
gulamalı bir şekilde öğrencilere verilmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu, bu yüksekokullarla ilgili 
olarak, sadece yukarıda açıkladığımız çalışmayla ye
tinmemiş, bu okulların basınla ilişkilerini güçlendir
mek ve basın mensuplarının bu okulların program
ları hakkındaki görüşlerini alabilmek için 1984 yılın
da İstanbul'da, «Basın-Yayın Yüksekokullarının prog
ramları ve Basınla işbirliği» konusunda bir sempoz
yum düzenlemiştir. Bu sempozyuma bizzat Yüksek
öğretim Kurulu Başkanı, basın temsilcileri ve tüm 
Basın - Yayın Yüksekokullarının yönetici ve bir kı
sım öğretim üyeleri katılmışlardır. Böylece, ders prog
ramlarındaki hususlarla ilgili olarak, resmî bir top
lantıda, basınla karşılıklı görüş alış verişi yapılmıştır. 

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi 
bugün, Basın-Yayın Yüksekokulları gazete ve gazete
cilik için gerekli bilgi ve deneyi verebilecek hale 
gelmişlerdir ve öğrencilerini iyti bir gazeteci olarak 
mezun etmeye çalışmaktadırlar. 

2. Basın-Yayın Yüksekokullarında okutulan mes
lekî derslerin önemli bir kısmı, büyük oranda uygu
lamayı geerktiren derslerdir. Uygulamayı gerektiren 
bu tür meslekî derslerin, uygulamayı bilen uzman 
ver ihtisas sahibi kişiler tarafından verilmesi zorunlu
dur. Bu uzman kişiler, gazeteciler arasından seçil-
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mektedir. Hemen hemen her Basın - Yayın Yüksek
okulunda bu tür elemanlar mevcuttur. Gazeteciliği 
bilen ve meslekteki gelişmeleri yakından izleyen hu 
kişiler, Basın-Yaym Yüksekokulunda bilfiil çalışma
yı kabul ederlerse kadrolu olarak, hem gazetelerinde 
hem de Basın-Yaym Yüksekokulunda çalışmak ister
lerse ek ders ücreti ile istihdam edilmekte ve uzman
lıklarından bu yolla yararlanılmaya çalışılmaktadır. 

Münhasıran teorik nitelik taşıyan meslekî dersleri 
vermekle görevli ve büyük bir çoğunluğu akademik 
kariyerden yetişmiş öğretim elemanlarının, meslekî 
gelişmeleri yakından takip ettikleri şüphe götürmez 
bir gerçek olduğu kadar görevlerinin de 'bir parçası
dır. 

3. »Basın-Yaym Yüksekokulları, yeni düzenleme
den sonra uygulamaya ağırlık vermişlerdir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi, ders programlarında yer alan 
meslekî derslerin 'büyük bir kısmı uygulamayı gerek
tiren derslerdir. Bunların sadece teorik olarak veril
mesi, gazetecilik eğitimi için yeterli olamaz. Bu ba-, 
kumdan, uygulamadan uzaik bir basın-yayın eğitimi 
düşünülemez. 

Uygulamalı dersler arasında en önemlisi, «Gaze
te Yayınlama Tekniği» dersidir. Bugün Basın - Ya
yın Yüksekokullarının büyük bir kısmı, kendi mat
baalarına sahip olup, 'bu dersin uygulamasını 'bizzat 
çıkardıkları uygulama gazetesi veya dergisi ile ger
çekleştirmektedirler. Gazete çıkarmanın bir ekip işi 
olduğu gözden uzak tutulmayacak olursa, bu uygula
manın önemi de kendiliğinden ortaya çıkar. Gazete
nin çıkarılması sırasında cereyan eden, haberlerin top
lanması, yazılması ve değerlendirilmesi, fotoğraf çe
kilmesi, banyosu ve tabı; gazetenin mizanpajı, baskısı 
vs. gibi hususlar, diğer birçok dersin uygulamasını da 
ihtiva etmektedir. Bu bakımdan Basın-Yayın Yük
sekokullarında yapılan eğitim büyük ölçüde uygula
maya dayanmaktadır. 

Ekte bu okullar tarafından çıkarılan gazete ve 
dergilerden birer örnek sunulmuştur. 

4. IBasın-Yayın Yüksekokullarının amacı, gazete
ciliği ve gazetecilik mesleğinin kurallarını öğrencile
rine en iyi şekilde öğretmektir. Ders programları bu 
amaca yönelik derslerle teçhiz edilmliş'tir. Öğrencilere 
verilen uygulamalı eğitimin amacı da budur. Bu okul
lar, sadece teorik ve uygulamalı 4 yıllık bir eğitimle 
de yetinmemekte, öğrencilerine yaz aylarında gaze
teler ve haber ajanslarında staj da yaptırmaktadırlar. 
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Bütün bunların sonucu olarak, bu okulların öğ
rencilerine mesleğin temel kurallarını öğrettiğini açık
lıkla söyleyeblHriz. 

5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ka
bulünden önce, diğer tüm fakülte ve yüksekokullar 
gibi Basın - Yayın Yüksekokulları da herhangi bir 
denetilme tabi değillerdi. 'Bu kanun, fakülte ve yük
sekokullar üzerinde gerek program ve öğretim kadro
ları, gerekse yapılan diğer işlemler bakımından ge
rekli denetim mekanizmasını kurmuştur. 

Basın - Yayın Yüksekokulları ders programları 
rol'arı üzerinde ilk denetimi yapan organ, Üniversite 
Rektörleridir. 2547 sayılı Kanuna göre ister kadrolu 
isterse ek ders ücretli olsun, bir öğretim elemanının 
atanması Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Yük-
ısekökullarca bu konulardaki önerilerin gönderilmesi 
üzerine Rektörlükler gerekli denetimi yaparak, bu 
önergeyi değerlendirmektedirler. 

(Basın-Yayın Yükseklokuıllan ders (programları üze
rinde toedikferi değişiklikleri kend'i başlarına ya
pamazlar. Bu konulardaki önerilerin Üniveriste Se
natoları tarafından onaylanması gerekir. Bu safhada 
Üniversite Senatoları da gerekli denetimi yapmakta
dırlar. 

Basın - Yayın Yüksekokullarının işleyiş, eğitim -
öğretim ve öğretim kadrolarını denetleyen anadene-
tim organı, «Yükseköğretim Denetleme Kurultodur. 
Bu Kurul, gerek periyodik olarak gerekse gayrimuay-
yen zamanlarda, Türkiye'deki tüm fakülte ve yük
sekokulları denetlediği gibi, Basın-Yayın Yüksekokul-
larmı da her yönden denetime tabi tutmaktadır. 

Basın - Yayın Yüksekokullarını denetleyen önem
li yükseköğretim üst kuruluşunun Yükseköğretim Ku
rulu olduğu da unutulmamalıdır. Yükseköğretim Ku
rulu, diğerlerinden istediği gibi her yıl', bu yüksekokul
lardan da faaliyet raporları ve zaman zaman da çe
şitli konularda bilgi ve raporlar istemekte ve onları 
bu yolla denetlemektedir. 

Bu açıklamalardan çıkan sonuç şudur : Basın -
Yayın Yüksekokulları üzerinde kanunun kurmuş ol
duğu bir denetim mekanizması mevcuttur. Bu meka
nizma etkili bir şekilde işlemektedir. 

Bu okullar üzerinde bunun dışında bir denetime 
bugüne kadar ihtiyaç hissedilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Çay - Kur'a ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/474) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Çay - Kur tarafından 1980 yılından iti
baren yıllar itibariyle kaç yaprak çay alınmaktadır? 

Soru 2. Çay - Kur'un 1980 yılından itibaren yıl
lar itibariyle personel sayıları ne kadardır? 

Soru 3. Bu personelin kaç adedi memur, kaç 
adedi teknisyen veya hizmetlidir? •-

Soru 4. Bu kuruluşun 1980'den beri yıllar itiba
riyle kâr ya da zararı ne kadardır? 

Soru 5. Bu yıllar itibariyle ürettiği çeşitli çay mik
tarları ile bu çayların cinslerine göre fiyatları kaç 
TL.'dır? 

Soru 6. Yıllar itibariyle satış miktarları ile (İç 
tüketim veya dış satım miktarları) ertesi seneye dev
reden depo miktarları ne kadardır? (Kg. veya ton) 

Soru 7. Bu kuruluşumuza sadece fiyatları bakı
mından değil de üretim açısından, rantabilite ve fizi
bilite kavramlarıyla beraber eğilinmekte midir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 18.4.1985 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : Çay: 4-1/1252 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının (Genel Sekreterlik) 
27 Mart 1985 gün, 7/474-3115/12394 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu ta
rafından, Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak ce
vaplandırılması istenilen Çay İşletmeleri Genel Mü-

(1) (7/474) esas numaralı soru önergesinin ceva
bına ekli tablo matbaa tekniğine uygun olmadığından 
yayımlanamamıştır. Ekli tablo (7/474) esas numaralı 
dosyasındadır. 

dürlüğüne ait soruları içeren soru önergesi cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük BıJcanı 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak 

Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinin 
cevabıdır 

Sorular : 
1. Çay - Kur tarafından 1980 yılından itibaren 

yıllar itibariyle kaç yaprak çay alınmaktadır? 
2. Çay - Kur'un 1980 yılından itibaren, yıllar iti

bariyle personel sayıları ne kadardır? 
3. Bu personelin kaç adedi memur, kaç adedi 

teknisyen veya hizmetlidir. 
4. Bu kuruluşun 1980'den beri yıllar itibariyle 

kâr ya da zararı ne kadardır? 
5. Bu yıllar itibariyle ürettiği çeşitli çay miktar

ları ile bu çayların cinslerine göre fiyatları kaç TL. 
sidir? 

6. Yıllar itibariyle satış miktarları ile (iç tüketim 
veya dış satım miktarları) ertesi seneye devreden depo 
miktarları ne kadardır? (Kg. veya ton) 

7. Bu kuruluşumuza sadece fiyatları bakımından 
değil de üretim açısından, rantabilite ve fizibilite kav
ramlarıyla beraber eğilinmekte midir? 

Cevaplar : 
1. 1980 yılında; % 85 oranında, 2,5 yaprak, % 15 

oranında taze 3 yapraklı lif vermeyen filiz, tek ve çift 
yapraklı kör sürgün uçlarını kapsayan yaş çay ürünü 
alınmıştır. 

1981 yılından itibaren ise, yaş çay yaprağının norm 
ve şekilleri «toplayacağımız ürünler» adı altında bir 
tabloda gösterilmiş olup, alımlar bu tabloya uygun 
yapılmaktadır. (Ek -1 tablo) 

2. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 1980 yı
lından itibaren istihdam edilen personel sayısı, (Me
mur, Teknik eleman, Daimî ve Geçici işçi olarak) top
lamı aşağıda belirtilmiştir. 

Memur İşçi 
Yıllar statüsünde statüsünde Toplam 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1 637 
1 536 
1 552 
1 625 
1 666 
1 674 

41 831 
31 528 
31 591 
33 150 
38 063 
38 400 

43 648 
33 064 
33 143 
34 775 
39 729 
40 074 
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3. 1980 - 1985 yıllarına ait Çay tşletmeleri Genel Müdürlüğünce istihdam edilen personelin unvanlara 
göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 
Genel 

Memur Teknisyen Toplam Daimî işçi Geçici işçi Toplam Toplam 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1 183 
1 126 
1 095 
1 093 
1 143 
1 148 

454 
4)10 
457 
432 
523 
526 

1 637 
1 536 
1 552 
1 625 
1 666 
1 674 

5 742 
4 835 
4 441 
3 950 
3 496 
3 400 

36 089 
26 693 
27 150 
29 200 
34 567 
35 000 

41 831 
31 528 
31 591 
33 150 
38 063 
38 400 

43.468 
33 064 
33 143 
34 775 
34 729 
40 074 

4. Çay tşletmeleri Genel Müdürlüğünün 1980 - 1S|Î4 yılları itibariyle kâr/zarar durumu. 

Yıla 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Kâr!(TL.) 

— 
2 817 682 468 
10 235 .158 570 
5 558 006 000 
11 413 494 941! 

Zarar (TL,) 

1 161 851 900 
— 
— 
— 
— 

5. 1980 - 1984 yılarına ait üretilen çayların cinleri ve satış fiyatları. 

a) Paketli çay üretimi ve cinsleri': 

Çay ckısü 

Yeni Ekstra 
Kamelya 
Lüks Filiz 
Kaçkar 
Altın Süzme 
Hediyelik 
Poşet 
Tomurcuk 
Zilhni Deri 
Yeşil Rize 
Burcu 
Tiryaki 
Buruk 
Rize Turist 
özel Çaylar 
100. Yıl 
Altınbaş 

1980 
(Ton) 

55 466 
3 595 
518 

4 759 
28 
54 
12)1' 
876 

1 114 
973 
4 

11 702 
10 934 

42 
137 
— 
— 

1981 
(Ton) 

1 603 
3 099 
3 309 
1 297 

31 
29 
48 

1 320 
— 
857 
— 

47 095 
29 906 

434 
7 

986 
84 

1982 
(Ton) 

202 
48 107 

1«0 
— 
37 
9 
— 

1 360 
— 
— 
' — 

8 078 
637 

29 085 
30 
— 
544 

1983 
(Ton) 

192 
52 210 

163i 
— 
116 
— 
— 
931 
— 
— 
— 
— 
— 

43 203. 
359 
'— 
24 

1984 
(Ton) 

— 
55 045 

— 
— 
47 
— 
— 
649 
— 
— 
— 
— 
— 

56 862 
538 
— 
560 

TOPLAM 90 323 90 105 88 269 97 098 113 701 
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ib) Çay fiyatları : 
1980 19ffl! 198̂ 2 1983 1984 1985 

Çay cinsi TL./Kgr^ TL./Kgr. TL./Kgr. TLK&r. TL./Klgr. TL./KgTj 

500 
1 000 
1 000 
— 
— 
250 
500 
250 
800 
700 
250 
500 
600 
350 
300 
— 

500 
1 000 
1 000 
800 
— 
250 
500 
250 
800 
— 
250 
500 
600 
350 
300 
350 

500 
1 000 
1 000 
800 

2 500 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
—. 
350 
300 
—. 

650 
960 
977 
800 

2 200 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— • 

1 000 
1 280 
11 333 
1 200 
2'200 

—. 
— 
—. 
—• 
— 
—. 
—, 
— 
— 
— 
— 

1 150 
1 440 
1 511 
1 380 
2 500 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Kamelya 
K. Tomurcuk 
Altın Süzme 
Rize Turist 
Altınbaş 
Yeni Ekstra 
.Yeni Lüks Filiz 
Kaçkar 
H. Tahta Kutu 
Burcu 
Zihni Derin 
Yeşil Rize 
H. PoşeH 
Tiryaki 
Buruk 
Fliz 
100. Yâ — — 2 500 2 200 2 200 2 500 
60. Yıl — — — " — il 0D0 — 

6. 1980 - 1984 yılları itibariyle, iç ve dış çay sapışları ile stok miktarları aşağıda belirtilmiştir, 

Yılı 

1980 
1981 
1982 
1983 . 

Yurt içi 
satışları 
l(Ton) 

87 346 
(87 981! 
90 560 
95 910 

İhracat 
(Ton) 

6 816 
2 249 
373 
587 

Toplam 
(Ton) 

94 162 
90 230 
90 933 
96 497 

Yıl donu1 
Stdkü 
(Ton) 

100 930 
54 Ö24 
30 329 
34 265 

1984 110 669 555 111 224 56 966 

7. Çay îşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu İktisadî Kuruluşu olması sebebiyle kuruluşundan bu yana 
kuru çay fiyatlarını kendisi tespit etmelkttedlir. 

Dolayısıyla, Bakanlığımız fiyaitlarla değil de, yaş çay üretim alanlarının kurallara uygun olarak genişle
tilmesi, kurumun rantahl çalışması, piyasada herhangi bir darlığa meydan vermeyecek tedbirlerin alınması 
ile ilgili izleme ve gözetim fonksiyonunu yapmaktadır. 

Arz ederim. 

A. Kurtcefbe Alp'fcemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, serbest meslek sahibi vergi mükelleflerine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçiriin yazılı cevabı (7/476) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. 1980 yılından itibaren yıllar itibariyle 
serbest meslek erbabı vergi mükelleflerinin sayıları ne 
kadardır? 

Soru 2. 1980 yılından itibaren yıllar itibariyle 
Devletin Gelir Vergisi gelirleri ile bunun içinde ser
best meslek erbabı vergi mükelleflerinin ödedikleri 
vergi toplamları ne kadardır? (Geriye kalan gelir 
miktarları memur, ücretli, işçilerden kesilen gelir ver
gileri oluyor) 

Soru 3. Serbest meslek vergi mükelleflerince 
ödenen vergilerden ticarî kazanç sahiplerinin, tarım 
kazancı sahiplerinin, serbest meslek kazancı sahiple
rinin, gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin, menkul 
sermaye sahiplerinin vesair kazanç sahiplerinin mik
tarları ve oranları ve sayıları ne kadardır? 

Soru 4. 1980 yılından itibaren yıllar itibariyle 
Kurumlar Vergisinin miktarları ne kadardır? (Bu 
miktarın KİT'ler tarafından Ödenen miktar ile özel 
kesimce ödenen miktar ne kadardır?) 

Soru 5. Kurumlar Vergisi ödeyen mükelleflerin 
sayıları kaç adettir? (KÜT ve özel kesim rakamları ay
rı ayrı ve toplam olarak) 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı !1S , 4 . 1985 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL : ÖZBÜ : 2Qtf-«J271«2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

flgi : 27 Mart 1985 gün ve 7/476, 3117/12396 sa
yılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan verilen, gelir ve kurumlar vergisi mükellef grup
larına dahil mükellef sayıları ile bunların ödedik
leri vergiler hakkındaki soru önergesinde yer alan 
sorulara sırasıyla cevabımız aşağıdadır : 

1. Vermiş oldukları yıllık gelir vergisi beyanna
melerinde serbest meslek kazancı beyanında bulunan 

mükellef sayıları 1980 yılında 40 389, 1981 yılında 
36 169 ve 1982 yılında 35 647'dir. 1983 yılı beyan
nameleri üzerinde yapılan çalışmalar devam etmek
tedir. 

Yukarıda belirtilen mükellef sayıları Gelir Vergi
si Kanunumuza göre, bu kanun kapsamına giren ye
di kazanç ve irat çeşidinden biri olan serbest mes
lek kazancı beyanında bulunan mükelleflere aittir. 
Bilindiği üzere, kimlerin serbest meslek erbabı sayı
lacağı Gelir Vergisi Kanunumuzun 66 ncı maddesin
de belirlenmiş bulunmaktadır. Bununla beraber soru 
önergesinde yer alan 2 ve 3 üncü sorulardaki açık
lamalardan serbest meslek erbabı kavramının daha 
geniş bir şekilde düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Soru 
önergesinde ifade edilen tarzda gelir vergisi mükel
lefleri serbest meslek erbabı ve ücretliler olarak iki 
ana grupta toplanmadığıridan buna dair istenilen is-
tatistiki malûmatın verilmesi mümkün olamamakta
dır. 

(Öte yandan; yukarıda zikredilen mükellef sayıları 
Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alan gelirin toplan
ması, toplama yapılmayan haller, ihtiyarî toplama ve 
'beyan hakkındaki 85, 86 ve 87 nci madde hükümleri
ne göre gelirlerini verecekleri yıllık gelir vergisi be
yannamelerinde toplamak ve beyan etmek zorunda 
olan mükellefleri göstermektedir. Anılan kanun hü
kümlerine göre beyanı ve verilecek olan beyanname
ye dahil edilmesi gerekmedİğiriden daha önce tev-
k'ifat suretiyle yapılan vergilemenin nihaî vergileme
ye dönüştüğü mükellef sayısı hakkında bilgi verilebil
mesi ise muhtasar beyannamelerin Bakanlığımız Bil-
lgi işlem Merkebinde değerlendirilmesine geçildikten 
sonra mümkün olabilecektir. 

2. Soru önergesinde yer alan 2 ve 3 üncü soru
larda gelir vergisi kapsamına giren kazanç ve irat çe
şitleri itibariyle mükellef sayıları, bunların ödedik
leri vergiler ve bu vergilerin toplam gelir vergisi tah
silatı içerisindeki oranlarla illgii bazı Üstaltülstikî bilgiter 
isfenilmektedir. Aynı Milletvekili tarafından aynı ko
nuda daha önce verilmiş olan yazılı soru önergesine 
11 Mart 1985 tarih ve GEL. ÖZJBÜ : 206-8/16381 
sayılı yazımızla verilen cevapta da belirtildiği üzere 
soru önergesinde belirtilen tarzida gelir vergisi ile il
gili istatistiki bilgilerin verilmesi, gerçek usule göre 
vergilendirilen iki milyona yakın, götürü usule göre 
vergilendirilen sekizyüzbİni aşkın ve tevkifat suretiyle 
vergilendirilen dörtmilyon civarındaki mükellefle il
gili beyannamelerin ve genel Bütçeye dahil kuruluş
lardaki saymanlık hesaplarının ve bordroların değer
lendirilmesini gerektirmektedir. Böyle bir çalışma bü-
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yük ölçüde insangücü, masraf ve zamanı gerektirdi
ği, üstelik, elde edilecek sonuçlar da güvenilir olma
yacağı, için söz konusu bilgilerin elde edilmesi an
cak, Tüfk Vergi İdaresinin Otomasyonu çalışma-
larırida belli bür mesafe alın'dıkltan sonra mümkün ola-
'bilecdk'tiır. N^ 

3. İKurumlar vergisi tahsilatı 1980 yılında 
36 874 000 000 TL., 1981 yılında 124 866 000 000 
TL., 1982 yılında 172 359 000 000 TL., 1983 yılında 
215 014 000 000 TL., 1984 yılında da 271 653 000 000 
TL. dir. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ödemiş ol
dukları vergilerin Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci 
maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükellefleri iti -
bartfyle ayrımına daiir Mati's'tikî bilgliler bu hıram akla 

*•> 
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'beraber bu vergilerin kamu ve özel kesimler tarafın
dan ödenen miktarlarına dair bir çalışma bulunma
maktadır. 

4. İKurumlar vergisi mükellef sayıları 1980 yı
lında 27 389, 1981 yılında 31 065, 1982 yılında 40 194, 
1983 yılında 45 739, 1984 yılında da 52 5'12'dir. Ön
ceki maddede belirtildiği üzere kurumlar vergisi mü
kellefiyeti bakımından kamu ve özel kesim ayrımı 
'bulunmadığı için mükellef sayılarının bu kesimler ara
sında dağılımı konusunda da bir çalışma yapılmamak
tadır. 

'Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 

-SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk 

Grubu üyeliğine, siyasî parti grubu mensubu olma
yan üyelerden (1) asıl, (1) yedek üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 ' 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, İs
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. — İzmir. Milletvekili Işılay Saygın'ın, Buca'nın 
ilçe yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi '(6/302) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Anka
ra Belediyesi evlendirme memurlarından bazılarının 
laiklik ilkesine aykırı hareket ettikleri iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türk - İş'in Hükümete sunduğu önerilere ilişkin 
Çalışma ve (Sosyal Güvenlik 'Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/307) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir 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. 

7. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklilerinin maaşlarına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/309) 

8. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizliğe 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

9. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, mil
letvekillerinin Meclis çalışmalarındaki sözlerini ya
yımlayanlar hakkında açılan davalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/316) 

11. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, çarşı ve mhalle bekçilerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/317) 

12. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ma
latya l'linin bazı köylerinde vatandaşlara işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/318) 

13. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, şeker 
pancarı alımlarına ilişkin »Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/322) 

14. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Kara-
kaya 'Barajı nedeniyle yapılan istimlaklara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/323) 

15. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, tasfiye 
halindeki bazı bankaların eski yönetim kurulu üye
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/325) 

16. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, sıkıyö
netimce işlerine son verilen kamu personeline ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

17. — ISinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye' 
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan 
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

(Devamı arkada) 



18. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, narenci
ye üreticisine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/329) 

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

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/331) 

21. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ra'nın, zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/334) 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in üst düzey 
yöneticilerinin ek görevlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/336) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesine İlişlkin 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) 
43. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 11.4.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
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;9.10.1984) 

3. — Cemal Kaçar'a Vatanî Hizmet Tert'i'binden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/678) <JS. Sayısı : 277) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1985) 

X 4. — 2983 Sayılı Tasarrufların Teşvik ve Kamu 
Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 
Bazı Hükümlerinin' Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/659) 
(S. Sayısı : 278)" (Dağıtma tarihi : 16.4.1985) 

5. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Değişlik 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) 

6. — 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 tarihi: 16.4.1985) 

X Açık oylamaya tabi işleri gösterin 
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