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RULA SUNUŞLARİ 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
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). — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 
TBMM'nin Birinci Devre 22.8.1921 tarihli 
65 İnci Birleşiminde, TBMM'nin Kayseri'ye 
nakli hususunda yapılan görüşmelerde Der
sim (Tunceli) Milletvekili Diyap (Ağa) Yıl-
dırım'm tutanağa geçmemiş konuşması ko
nusunda gündem dışı konuşması 138:139 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
ormanlarımız ve Orman Genel Müdürlü
ğünün orman politikası konusunda gündem 
dışı konuşması 139:140 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, TBMM'ye seçmenlerce yapılan 
ziyaretlerde sebep olunan usulsüzlükler ve 
bu durum karşısında yeterli güvenlik önlem
leri alınamaması konusunda gündem dışı ko
nuşması 140:142 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhu

riyeti Halk Meclisi Başkanının daveti üze
rine Arnavutluk'a gidecek olan TBMM Baş
kanına refakat edecek üyelere ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/132) 

Sayfa 
142 

/142:143 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim öz-
demir'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/303) 143 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdul
lah Resuloğlu'nun, Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 
(4/304) 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'a, yaptığı konuşma ile TBMM'ye 
hakaret ettiği gerekçesiyle kınama cezası ve
rilmesi 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunda açık bulunan ve ANAP 
Grubuna düşen bir üyelik için seçim 

.143 

142 

142 

143 
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞEIR İŞLER 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî 
Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması Ve 
Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler 
ile 3422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
2$ 3 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sa-
yılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 

Sayfa 

143 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayı
sı : 523) i 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Baba-

can'ın, Devlet memuru statüsünde olan ve hi
leli İflas masası oluşturmakla suçlanan avu
katlar hakkında nasıl bir işlem yapılaca
ğına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mah-
ımıult Oilltlan Suınıglıdu'nuın yazılı cevalbı (7/1577) 

Sayfa 

143:189 
190 
190 

190': 
191 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili. 
Rıfat Bayaztt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas 
Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Mil
letvekili Fenni Isl'imyelıi'nin, Türkiye 'Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili İhsan 
Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
Teklifin (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 
1 inci Ek) görüşmelerine devam olunarak, 

47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 68 imci maddeleri kabul edildi; 

48, 52, 53, 55, 67, 69 uncu maddeleri komisyona 
geri verildi. 

26 Şubat 1987 Perşembe günü saat 14.30'da top
lanmak üzere birleşime saat 18.42'de son verildi. 

Başkan 
ıBaşkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Adıyaman 
Arif Ağaoğlu 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 2 . 1987 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Klamu Konutları Yönetmeliği gereğince hangi bakan
lara kiralama suretiyle konut sağlandığına ve bu ko
nutların kiralarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1640) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.2:1987) 

2. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ba

kanlar Kurulu üyelerinin de katıldıkları yurt içindeki 
temel atma ve açılış törenlerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.2.1987) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, tapu 
tahsis belgelerini ve tapularını alan ve alamayan ge
cekondu sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1642) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.2.1987) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Develi İlçesi Gümüşören Köyünün sulama ka
nalı ile Çöten Köyünün yol sorununa ilişkin Tanın 
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Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1643) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

5. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop Hi ve 
köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Sppr Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1644) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

6. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop - Bo
yabat İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
yöneticilerince Belediye Başkanı aleyhine yapılan şi: 

kâyetlerin dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1645) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, bazı tüzük
lerin, Danıştayın incelemesinden geçen metniyle Res
mî Gazetede yayımlanan metinlerinin farklı olduğu 
iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1646) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

8. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1647) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.2.1987) 

9. — Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi'nin, 
Aydın - Germencik - Erbeyli Köyü Ziraî Araştırma 
Enstitüsünün sadece tavukçuluk faaliyetleriyle görev
lendirileceği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1648) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.2.1987) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrome-
kanik Sanayii A. Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında iştirak 
ettikleri şirketlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1649) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 25.2.1987) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, SEKA ve Sümerbank'ın 1980 - 1986 yıllarında 

26 . 2 . 1987 O : 1 

iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 
25.2.1987) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Et ve Balık Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Ku
rumu ve Yem Sanayii A. Ş.'nin 1980 - 1986 yılların
da iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1651) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.1987) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu ve Orman Ürünleri Sanayii Kurumunun 
1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1652) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.2.1987) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Şeker Falbrikaları A.Ş., Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu, Türkiye Halk Bankıası A. Ş. ve 
Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumunun 1980 - 1986 
yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1653) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, TAKSAN, TÜMOSAN, AKMOSAN, TESTAŞ 
ve Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nih 1980 - 1986 
yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1654) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.2.1987) 

16. — Edirne Milletevkili Türkân Turgut Arıkan' 
in, T. C. Turizm Bankası A. Ş. ile Abant ve Bolu 
Çevresi Turizm A. Ş.'nin 1980 - 1986 yıllarında işti
rak ettikleri şirketlere ilişkin Kültür ve Turizm Balka
nından yazılı soru önergesi (7/1655) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 25.2.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KATİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, TBMM' 

nin Birinci Devre 22.8.1921 tarihli 65 inci Birleşimin
de, TBMM'nin Kayseri'ye nakli hususunda yapılan 
görüşmelerde Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyab 
(Ağa) Yıldırım'ın tutanağa geçmemiş konuşması ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Musa Ateş, 
«Birinci Devre Dersim {Tunceli) Milletvekili Diyab 
(Ağa) Yıldırım'ın tutanaklara geçmemiş konuşmaları» 
hakkında gündem dışı konuşma isteminde bulunmuş
lardır. 

Buyurun Sayın Ateş. 
Sayın Ateş, konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
MUSA ATEŞ ı(Tuneeli) — Sayın Başkan, saygı

değer milletvekilleri; sizleri saygı ile selamlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bilindiği gibi, Birinci 
Devre Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22.8.1921 ta
rihli 65 inci Birleşiminde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Kayseri'ye nakli hususunda yapılan görüşme
lerde, birçok sayın milletvekilleri gibi, o zamanki adı 
ile Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyab (Ağa) Yıldı
rım da söz alarak; «Efendiler, büz buraya kaçmaya 
mı geldik, yoksa gerektiğinde kavga ederek ölmeye 
mi geldik?» diye çok anlamlı ve heyecanlı bir konuş
ma yapıyor. Evet, Diyab (Ağa) Yıldırım'ın böyle bir 
konuşma yaptıklarını biz de duymuştuk. Nitekim, Bi
rinci Devre Adana Milletvekili rahmetli Zamir Damar 
Arıkoğlu «Hatıralarım» adlı kitabının 235 - 236 ncı 
sayfalarında şöyle diyor: «ömründe, yemin merasi
minden ibaşka kürsüye çıkmayan, hususî meclislerde 

(Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

bile az konuşan Dersim Mebusu Diyab Ağa da söz 
aldı. Dersimin iki mebusu vardı; birisi Diyab Ağa, 
60 yaşında, diğeri Mustafa Ağa, 57 yaşında; kılık kı
yafet, boy pos, itibariyle birbirinden tefrik etmek ko
lay değildi. Her ikisi de aşiret reisleri idi. Kürsüye çı
kan Diyab Ağa, uzun boylu, beyaz benizli, iri ke
mikli, büyük gözlü, hiç makas değmemiş bıyıkları sa
kalına karışmış, göbeğine yaklaşan uzun bir sakal, 
başında aşiret örgüsünden renkli bir külah, üzerinde, 
kulaklarına kadar dayanan kat kat sarılmış sarı nakışlı 
bezden bir sarık, çuha şalvar, bazen de üç etekli bir. 
zıbın (entari), çam yarması gibi müşekkel bir adam. 
Deve bakışlı, heybetli gözleriyle Meclisi bir kere süz
dükten sonra söze başladı; Efendiler, biz buraya 
kaçmaya mı geldik, yoksa, gerekirse kavga ederek 
ölmeye mi geldik? deyip, vakur ve korkusuz adımla
rıyla kürsüden ayrıldı. Diyab Ağa'nın birkaç kelimeye 
sığdırdığı veciz hitabesi, Meclisi ıbir kat daha heyeca
na getirdi, sürekli alkışlar aldı» Bu kadar açık bir 
tarifle, rahmetli Diyab (Ağa) Yıldırım'ın bu konuş
mayı yaptıklarını, şüphe kabul etmeyecek bir şekilde 
kanıtlamaktadır. 

Ayrıca, 23 Nisan 1985 tarihinde kutlanan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramına davet edilen Birinci 
Devre Milletvekillerinden mefhum Celal Bayar ile 
merhum Yasin Haşimoğlu'nu, 23 Nisan 1985 günü 
saat 17.00 şıralarında Büyük Ankara Otelinde bizzat 
ziyaret ettim. Onlar da, «Evet, Diyab Ağa vakur bir 
şekilde kürsüye çıkarak aym konuşmayı heyecanlı bir 
şekilMe yapıtı,, heptoizi heyecana getirdi ve çdk afllkıış 
topladı» dediler. Bu görüşmemizde, güvenlik görev
lisi polisler ile Dr. Ahmet thsan Gürsoy da vardı. 

IV. <— BAŞKANLIĞIN &ENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Gerçek böyle iken, o çok mühim tarihî konuşma, I 
her nedense o günün tutanaklarına yazılmamıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu ko
nuşmadan sonra, büyük kurtarıcı, ölmez Atatürk, Di- I 
yab Ağa ile beraber hatıra fotoğrafı da çektiriyor. I 

Tüm bu gerçek ve geçerli belgelerden de anlaşı- j 
lacağı gibi, rahmetli (Diyab (Ağa) Yıldırım'ın bu ko
nuşmayı yaptıkları anlaşılmıştır. 

Ulusal Savaşımızın ulu önderi ve kurtarıcısı Ata
türk'ün, Birinci Devre Milletvekili arkadaşı rahmetli 
Diyab (Ağa) Yıldırım'ın vazgeçilmez bu hakkını ken
disine iade ettirmek ve ruhunu şadetrriek için, Tür- I 
kiye Büyük IMillet Meclisi Başkanına 3.6.1985 tarihin
de -dikkatinizi çekiyorum- bir yazıyla başvurdum. 
Her nedense, bugüne kadar, o konuşmanın, o tarihli 
tutanağa geçmemiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bu- I 
lunuyorum. Bu nedenle, gündem dışı konuşmak mec- I 
buriyetinde bırakıldım. I 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tıpta, can- I 
lıdan canlıya organ nakli yapıldığı; teknikte, uzay I 
araçlarının uzayda kenetlendikleri, uçakların havada I 
yalkiılt iıklm'ali yâpltilkllan; uîaşıum Ve i'Mişimde saniyöde 
yüz binlerce kilometre uzaklara gidildiği; hülasa, bi- I 
limin her konuda en üst düzeye ulaştığı bir çağda... I 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) Ulusal savaşımızın kahra- I 
man simalarından Birinci Devre (Dersim) Tunceli 
Milletvekili rahmetli (Diyab (Ağa) Yıldırım'ın on ke- I 
limelik konuşmasının, iki seneden beri, 22.8.1921 ta
rihli tutanaklara yazılması, Türkiye Büyük Millet I 
Meclisinin ilgili görevlileri tarafından imkânsız gö- I 
rülmektedir. Hayret!.. Düşündürücü bir olay. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; müracaat 
edeli hemen hemen iki yıl oldu; geç de olsa, Diyab 
Ağa'nın bu konuşmasının o tarihli tutanaklara yazıl
masının teminini, Sayın Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanından tekrar ve tekrar arz ve talep ederim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. («Bravo» sesleri, al- I 
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
2. — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, ormanla- I 

rımız ve Orman Genel Müdürlüğünün orman poli- I 
tikası konusunda gündem dışı konuşması I 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Yusuf De
mir, «Orman köylüsünün sorunları» hakkında gün- I 
dem dışı söz isteminde bulunmuşlardır. I 

Buyurun Saym Demir. 
Sayın Demir, süreniz 5 dakika efendim; lütfen I 

konuşmanızı ona göre ayarlayın. | 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Bugünkü gündem dışı konuşmamın konusu, or
manlarımız ve Orman Genel Müdürlüğünün yürüt
tüğü orman politikasıyla ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar, cumhuriyet 
hükümetlerimiz, ormanlarımızın korunmasında ve ge
liştirilmesinde pek çok çabalar harcamışlar, çeşitli yön
temlere başvurmuşlardır. Bunların faydalı olduğu ta
raflar olmuştur; ama hiçbir zaman ve hiçbir kimse 
bu çalışmaları tam anlamıyla yeterli görmemiştir. 

Değerli arkadaşlar, ormanlarımız, her geçen gün 
kesilmekte, yakılmakta ve dolayısıyla azalmaktadır. 
Bunlara karşı tedbir olarak da, orman bakım memur
ları, orman yangın kuleleri, yangın bekçileri ve motor
lu ekipler olduğu halde, her yıl bir evvelkine nazaran, 
hem de daha fazla yanmakta, ayrıca kaçak kesimlerle 
daha fazla tahrip edilmektedir; tedbir alınmazsa, bu 
ıböyle de devam edecektir. Acaba Sayın Bakan, aldığı
mız güçlü ve etkili önlemler nedeniyle, yıl geçtikçe 
orman yangınları azalmakta ve her yıl ormanlarımız 
da gittikçe kesimler ve tahribatlar azalmaktadır diye
bilecekler midir? Ormanlarımızda her yıl yapılan ağaç
landırmalar karşısında, kesim ve tahribatlar birbirini 
•karşılıyor mu, yoksa dikilene karşı, yıkılan, yok olan 
mı daha çoktur? Muhakkak ki, ormanlarımız her yıl, 
bir yıl önceye göre daha çok azalmaktadır. 1987 yılı 
Bütçesinde gösterilen rakamlar yeterli olmadığı gibi, 
yapılacak yenilikler ve etkin önlemler diye hiçbir şey 
göze çarpmamaktadır. 

Saym milletvekilleri, 26 Mart 1986 ve 14 Mayıs 
1986 günleri yaptığım gündem dışı konuşmalarımda 
da belirttiğim gibi, ormanlarımıza güzel bakım ve ko
ruma yapacaksak, geliştireceksek, dikilenden fazla yık
mayacak, kesmeyecek, kaçakçılık yaptırmayacaksak; 
Avrupa devletlerindeki güzel ve bakımlı ormanlar 
gibi, ormanlarımızı koruyacak ve bakacaksak; tek çı
kar yol, bazı kanunî tedbirlerle, ormanlarımızı köylü
müze teslim etmektir. Bunun dışında ne yaparsanız 
yapınız, boşuna vakit geçiriyorsunuz derim. 

Ayrıca, bu kanunî tedbirlerde de, orman köylü
süne, orman bakım memurlarına ve yangın bekçilerine 
verilen para kadar, orman köylümüze de maddî im
kânlar tanır veya ormandan çıkacak olan yıllık, keres
telik ağaçların bir miktarını verirsek, o zaman köy
lümüz ormanlarına çocuğu gibi bakacak, gözetecek ve 
bugünkü gibi kaçakçılık, tahribat ve rüşvet gibi du
rumlar olmayacaktır. 
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Ormanları, köylüden başka hiç kimse - hangi 
tedbirleri alırsanız alınız- koruyamaz ve daha iyi 
bakamaz. Onun için tekrar ediyorum, ormanlarımızı, 
geliniz köylümüze teslim edelim. 

Sayın milletvekilleri, burada sizlere bir olay anla
tacağım ve örnek göstermiş olacağım. Yukarıda söy
lediğim gibi, ormanlarımızı', orman teşkilatımızı tam 
anlamıyla koruyamaz; rüşvet, suiistimal, görevi kö
tüye kullanma, adam kayırmalar eksik olmaz. Örne
ğin; Banaz\Ia bir orman bölge şefi vardı, iki buçuk 
yıl sonra Banaz'dan alabildiler. Bölge şefi olan bu 
Ramazan Toker'i, 15 Mayıs 1984'te Sayın Bakana 
mektupla ihbar ettim, üç beş sefer de yazılı ve sözlü 
soru önergeleri verdim bu zatı muhterem için. Netice: 
Ikilbuçuk yıl sonra terfian deniz kenarına müdür ola
rak gönderildi. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Daha uğraşırsan, 
genel müdür olur. 

YUSUF DEMİR (Devamla) — Soru önergelerim
de, bu muhteremin rüşvetlerinden, suiistimallerinden, 
görevi kötüye kullandığından, dedikodularının yaygın 
olduğundan ve milletin temsilcisi milletvekiline say
gısızlığından söz etmiştim. Eğer dürüst bir memur ol
saydı, şimdiye dek on sefer yer değiştirir ve terfian 
değil, tenzilen giderdi. «Sayın bakana da; dürüst in
sanlar değil; hırsız olsun, rüşvetçi olsun ve partizan 
olsun, yeter» diyor; bir insan, yemesini ve yeme şekil
lerini iyi bilsin istiyor. 

Onun için tekrar ediyorum; geliniz ormanlarımızın 
korunmasını köylümüze bırakalım. O zaman, orman
larımız en iyi şekilde korunacak, gözetilecek, bakımı 
yapılacaktır. 

Sayın hükümetten, bu konuya eğileceğini ve hiç ol
mazsa tartışmaya açmasını, açtırılmasını ve gündeme 
getirilmesini bekler, hepinizi tekrar saygılarımla selam
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, TBMM'ye seçmenlerce yapılan ziyaretlerde sebep 
olunan usulsüzlükler ve bu durum karşısında yeterli 
güvenlik önlemleri alınamaması konusunda gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın Mah
mud Altunakar, Anayasamızın 95 inci ve içtüzüğün 
140 inci maddeleri üzerinde gündem dışı konuşma ta
lep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, (Türkiye Büyük Millet Meclisinin kıy

metli azaları; Anayasamızın 95 inci maddesinin üçün
cü fıkrası, «Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün 
bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim 
hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yü
rütülür» demektedir. 

Diğer taraftan, İçtüzüğümüzün 140 inci madde
sinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe 
ve arsaların iç ve dış güvenliği ile ilgili tertip ve ted
birleri almakla Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı mesul ve mükellef kılınmıştır; hatta bu mevzu
da ziyaretçilere mütedair bir talimat da mevcuttur. 

Malumu âliniz olduğu üzere, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çatısı altında, son günlerde müessif bir 
hadise cereyan etmiştir, ©endeniz bu hadisenin tefer
ruatına veya tafsilatına girmek niyetinde değilim; la
kin bu müessif hadise, aşikâr olarak şunu göstermiş
tir ki, can güvenliği, Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında alınmış bulunan tedbirlerle mümkün değildir. 
Esasen, bu konuşmayı onibeş gün evvel yapmak üzere 
sıra almış iken, kendisine acil şifalar ve sıhhatle bir 
an evvel memlekete avdetini temenni ettiğimiz Sayın 
Başbakanın hastalığı sebebiyle iptal ettim; ancak, aynı 
usulsüzlüğün Sayın Başbakan Vekili tarafından da de
vam ettirildiğini müşahede etmekle, mevzuu gündeme 
getirmekte fayda mülahaza ettim. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin teşkil ve tesis edildiği gün
den, halihazır iktidarın işbaşına geldiği güne kadar, 
daha evvel vaz edilmiş bulunan emniyet ve inzibatî 
tedbirlere riayet etmeden hareket eden hiçbir Başba
kan görülmemiştir. Bu gayri mesul tutumun bariz 
misali, son zamanlarda Sayın Başbakanın, Meclis tea
mül ve tespit edilmiş inzibatî tedbirlerini keenlem-ye-
kûn addederek, hassaten çarşamba günleri parti teşki
latı heyetlerini kalabalık gruplar halinde Meclise ait 
toplantı salonlarında kabul ettiği ve ziyafetler verdiği 
bilinmektedir. Bu durum, Meclis çalışmalarını aksat
tığı gibi, bazı zamanlarda da, Meclis personel ve mil
letvekillerini lokantalardan faydalanma imkânından 
mahrum bırakmaktadır. 

İşte, anlaşıldığı üzere, bugüne kadar hiçbir cum
huriyet başbakanının Meclis çatısı altında partili heyet
leri kabul ettiği, fotoğraflar çektirdiği ve bunu vesile 
ittihaz ederek propaganda yaptığı duyulmuş ve rast
lanmış değildir. 

Yukarıda da temas edildiği veçhile, Sayın Başba
kanın bu hareketi, kanunları, nizam ve talimatlarıyla 
Mecliste teessüs etmiş usul ve esasları ihlal etmek su
retiyle bir pervasızlık misali vermektedir. 

— 140 — 



T. B. M. M. B : 70 26 . 2 . 1987 0 : 1 

Her siyasî partinin, siyasî icraatlarına istikamet 
veren faaliyetlerin tanzim ve tezahür ettiği parti mer
kezi vardır. Başbakanın, parti heyetlerini kendi genel 
merkezinde kabul edeceği yerde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini, bu gaye ile tahsis ve istihdamla veya 
hiç kimse için terviç edilemeyeceği gibi, âdeta mirasla 
intikal eden malikâne şeklinde kullanamaz, burada 
toplantılar tertip edemez. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Malikâne değil 
burası, milletin Meclisi. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Dik
katlerinizi, bilhassa bu noktaya celbetmek isterim. 

ıBu durumun kabul edilemeyeceği ciheti ise, ikti
darları devrinde isabetsiz tasarruflarla tahrip ettiği 
idarî ve içtimaî müesseselerin, benzer zihniyet ve gayri 
ciddî tarzla millî iradenin tecelligâhını da harap etme
mesi keyfiyetidir. Bunun ise, aynı siyasî maksat ve 
ihtiras kıstaslarıyla partizan menfaatına alet etmekten 
başka bir mana taşımadığını ifade etmek isterim. Eğer 
bahis mevzuu sakim tutum, terviç ve iğmazı ayn bu-
yurulursa... 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Türk
çe konuş. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ... O 
zaman, grubu bulunan bütün siyasî parti genel mer
kezleri Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınsın. 

Haddizatında, bir başbakanın kabul etmek ve gö
rüşmek istediği partili heyetlerle içtima edeceği pek 
çok mekân mevcuttur. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Seçmenleri Mec
lise mi sokmayacaksın? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin âdeta bir karnaval şen
likleri haline getirildiği ve kudsi bu çatı altında böyle 
maksatlı tasullutlara hiç kimsenin haikkı olmadığı dü
şünülürse... 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Burası mil
letin Meclisi... 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ... Bu
nun hiçbir ehli vicdan sahibi tarafından tasvip ve 
terviç edileceğini zannetmiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu basit ve mizahî mi
zansen sahnelenirken, acaba Meclis binasının vakar 
ve itibarını muhafaza ile mesul Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Sayın Başkanından izin veya müsaade alın
mış mıdır? Muhterem Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
bu karnaval şenliklerinden haberdar değil midir? Ha-
berdarsa, nasıl ve niçin müsaade eder; haberdar değil 
ise... (ANAP sıralarından «Ayıp, ayıp sesleri, gürül-
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tüler) Haberdar değilse, bir aczin ifadesi 'olarak ha
zindir, hazin olduğu kadar, ibret vericidir. Zira, böy
le panayırlarda milletvekillerinin can emniyeti kim
lere tevdi edilecektir ve nasıl temin edilecektir? (ANAP 
sıralarından «Panayır diyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, Sayın Altunakar, 
kelimelerinize lütfen dikkat edin efendim; «panayır» 
ne demek efendim? (ANAP sıralarından gürültüler) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Vazi
feli emniyet mensupları bu vazifelerini nasıl ifa ede
ceklerdir? 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, Sayın Altunakar... 
(Gürültüler) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Mese
leyi nasıl izah ederseniz ediniz, manzarai halin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanının tarafsızlığına 
ve ciddî mesuliyetine gölge düşürmekte olduğu" kabili 
inkâr değildir. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, bir dakika efendim, 
müsaade buyurur musunuz? Lütfen, bu «panayır» ke
limesini düzeltir misiniz efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
nel Kurula demiyor ki canım. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Genel Kurula 
söylemiyor, dışarısı için söylüyor. (Gürültüler) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Şen
likler gibi efendim... 

BAŞKAN — Olur mu efendim?.. Büyük Mület 
Meclisini panayıra, karnavala benzetemezsiniz. Lüt
fen efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Altunakar, bu kelimeyi, lütfen tavzih bu
yurur musunuz? 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Peki 
efendim; bu kelimeyi çıkarsınlar efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Muh

terem milletvekilleri, bütün bu maruz sebeplerle, baş
ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını bu mev
zuda vazifeye davet ediyor, bundan böyle nahoş 
manzara teşkil eden ve her şeyi bilen Başbakanın ve 
vekilinin tutum ve zihniyetinden mülhem bu çeşit 
karnaval şenliklerinin bu çatı altında tekrarında ısrar 
edilmemesi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Altunakar, 
Sayın Altunakar.,. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ... Ça
lışmalarımızın selameti bakımından heyeti âlinizin 
huzurunda Sayın Başbakanı... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Altunakar, Sayın Altunakar... 
((Gürültüler) 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ... Ve 
vekilini alenen ikaz eder, bilvesile arzı hürmet ederim 
efendim. 

1. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'a, 
yaptığı konuşma ile TBMM'ye hakaret ettiği gerek
çesiyle kınama cezası verilmesi 

BAŞKAN — Sayın Altunakar bu konuşmasıyla 
Meclise hakaret etmiştir. Burası karnaval yeri değil
dir... 

Kendisine bir kınama cezası veriyorum. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Ha

tay) — Savunmasını yapsın efendim. 
BAŞKAN — Savunma istiyorsa buyursun efen

dim. (Gürültüler) 
Sayın Altunakar, savunma istiyorsanız buyurun 

efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bahçelerde folklor ekipleri oynuyor. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Altunakar savunma 

yapmıyorlar... 
Büyük Millet Meclisi, bahçeleri dahil, Büyük Türk 

Milletinin Meclisidir; bunun içinde karnaval olamaz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
nel Kurula demiyor ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, değerli milletvekilleri; hepiniz takdir 
buyurursunuz ki, burada içtima halinde olan şu salon 
için ve buradaki heyet için söylemedim, bunu; daha 

IV. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti Halk 

Meclisi Başkanının daveti üzerine Arnavutluca gide
cek olan TBMM Başkanına refakat edecek üyeler için 
ANAP, SHP ve DYP gruplarının gösterdiği adaylara 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (5/132) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin, «Sunuşlar» bö
lümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın bir tezkeresi yardır, okutup bilgilerinize suna
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, «Karnaval şenlik
leri» demek? Olmuyor efendim; lütfen tavzih buyu
run efendim, lütfen efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Halkla İlişkiler 
bölümü için söylüyor, burayla ne ilgisi var?... (ANAP 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

ziyade, bu salonun dışındaki salonları kastediyorum. 
Bu, belli bir şeydir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yakışmıyor size. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, usul 
hakkında... 

BAŞKAN — Olmaz efendim, müsaade edin. 
Kınama cezasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

ANAP istedi diye ceza veremezsiniz. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Demir... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayır!.. 
BAŞKAN — Sayın Demir, müzakereleri ihlal 

ediyorsunuz; lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ediyorum. 
BAŞKAN — Beni, ceza vermeye zorlamayın. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — ANAP'lılar istedi 

diye ceza veremezsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Demir, rica ediyorum, 
susun efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu kadar kolay 
ceza veremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Demir, müzakereleri ihlal edi
yorsunuz; lütfen... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Arkadaşımız kı
nama cezasına layık değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Anavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti Halk Mec
lisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanını, refakatında Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
bir heyetle birlikte Arnavutluk'u ziyaret etmek üzere 
davetine icabet edilmesi Genel Kurulun 11 Şubat 1987 
tarihli 63 üncü Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 
1 inci ve 5 inci maddeleri gereğince siyasî parti grup-

V. — DİSİPLİN CEZALARI 

— (BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI /(Devam) 
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larının gösterdiği adayların adlan Genel Kurulun bil
gisine sunulur. 

Necmettin İKaraduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

(Hazım Kutay, ANAP, Ankara Milletvekili, 
Mehmet Zeki Uzun, ANAP, Tokat Milletvekili, 
Halil İbrahim Şahin, SHP, Denizli Milletvekili, 
Muzaffer İlhan,, DYP, Muğla Milletvekili, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir'in, 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi (4/303) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm: Komisyonumdan, gördüğüm lüzum üze-

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı ı 523) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» bölümüne geçiyoruz. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin 
Ta'bana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenle
mede Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
3182 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılma-

(1) 523 Sıra Sayılı Basmayazı 19.2.1987 tarihli 
67 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

rine, çekilmek istiyorum. Gereğine müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
İbrahim özdemir 

İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Ankara Milletvekili, Nejat Abdullah Resul -

oğlu'nun, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/304) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi olduğumu öğrendiğim Sağlık ve Sosyal İş

ler Komisyonundan istifa ediyorum. Gereğini say
gılarımla arz ederim. 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara! 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

sı Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır, 
Geçen birleşimde, tasarımım tümü üzerimde grup

lar adına 'birer üye ile şahsı adına bir üye konuşmuş
tur.' 

Şimdi, söz sırası şahsı adına Sayım Türkân Arı-
kan'ın. 

Buyurun Sayın Arııkan. 
TÜRKÂN TURGUT AR1KAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın milfetVekiHeri; bu tasarı ile hü
kümet, ilk defa, açık açık, kendi ekonomik politika
sının iflas ettiğini itiraf etmektedir. Bakınız nasıl: 

Aralık 1983te hükümet programının 10 uncu 
sayfasında Sayın özal, «Şirket ve banka kurtarma 
operasyonlarına 'büyük miktarlardaki meblağları 
tahsis etmenin doğurduğu mahzurları uzun uzun an
latmayı gereksiz buluyorum» diyordu. 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunda açık bulunan ve ANAP Grubuna 
düşen bir üyelik için seçim 

BAŞKAİN — Gündemin «Seçim» bölümüne geçi
yoruz. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca 
Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Büyükuğur aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme yen -
1ar... Kabul edilmiştir. 

VU. — KANUN TASARI VE (TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Tasarının gerekçesinde de hükümet, yükselen faiz 
hadleri ve artan öz kaynak açıklan sonucu, şir
ketlerin kâra geçemediklerin i, otofikıansiman yarata
madıklarını, 'borç ödeme gücü kazanamadıklarını te
mettü dağıtamadıkları için, mevcut ortakların alaka
sını kaybettiklerini ve sermaye piyasasının gelişeme
diğini belirtmektedir. Yani, hükümet, uyguladığı 
ekonomik politikanın bir parçası olan yüksek faiz 
oranlarının şirketler ve sermaye piyasası açısından 
geri teptiğini açık açık itiraf etmektedirv 

Yine hükümet, programında söylediğinin aksini 
yapmaktadır, ©ir şirketler grubunu kurtarmaya yar
dımcı olduğu gerekçesiyle Sayın Kafaoğliu'nu Yüce 
Meclislin karşısına çıkarmaktan çekinmeyen iktidar 
grubu, şiimdi, kurtarma maliyeti 500 milyar mı, 1 
trilyon mu, yoksa daha fazla mı olacağı belirsiz ve 
sınırsız kamu kaynağını, hükümet programının ak
sine, şirket kurtarmaya ayırmak istemektedir; hem 
de bir kerelik değil, sürekli 'bir şekilde. Şu durum, 
iktidarın ekonomik fiyaskosunu itirafı değil de ne
dir? 

Neden böyle olmuştur?... İşte, her şeyden önce 
irdelenmesi gereken budur. Kanımca 'bu sonucu do
ğuran nedenlerden sadece 'birkaçı şöyle sıralanabilir: 

Birincisi, hükümetin kâğıt üzerindeki görüşleriyle, 
fiilî uygulamalları masında tutarsızlıklar vardın Ni
tekim, kâğıt üzerinde sistem yaklaşımı benimsenmiş 
görülse de, uygulamada, çözümler hep palyatif ted
birlere dayandırılmış, önlemler, birbirini tamamlayan 
ve destekleyen bir bütünlük içinde ele alınmamış
tır. Nitekim, yüksek faiz politikası, diğer önlemlerle 
birlikte desteklenmediği için, firmalar öz serma
ye - borç yapılarını düzeltmemişler, düzeltememişler-
dir.; 

Bankacılık kesimini, sermaye ve para piyasala
rımı sagllam ve sağlıklı ve temele olüurltacalk tedbirler 
alınmamıştır. Her dönemde yüksek kârlar sağlayan 
bankaların yüksek kredi maliyetlerinin, şirketler ve 
ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri görmezlikten 
gelinmiştir. Bunu dengeleyecek önlemler getirilme
miştir. Para ve sermaye piyasasının alternatif finans
man araçları, zamanında ve dengeli bir şekilde eko
nomiye kazandırılmamıştır; istim hep sonradan gel
miştir; o da yarım yamalak. 

Teşvikler fiilen halka açılmaya dayandırılmamış, 
çok ortaklı şirketleşmeyi özendirecek şekilde kade
mdendir ilmemi ştir. 

Liberal ekonomide yeminli muhasebe uzmanlığı 
müessesesinin, emniyet supabı olduğu kavranama

mıştır. iBu müessesenin kurulmasını, finansal verile
rin kamuya açıklanmasını ve şirketlerin şeffaf hale 
'getirilmesini sağlayacak tasarı ve teklifler inatla itil
miştir. Liberal bir ekonomi için böylesine önemli 
bir müessesenin bir kanuna yamanan, güdük ve kor
san bir önerge ile çözülebileceği sanılmıştır. 

İkincisi, yüksek kur farkları ve (KİT'lere yapılan 
aşırı zamlarla iş hayatına pompalanan maliyet enflas
yonu, yüksek faizler, kamu kesiminin finans pazar
larındaki payının ölçüsüz artışı, ekonomide kronik
leşen, kısa yoldan köşeyi dönme anlayışı, şirketle
rin üretim dengesini, kâr dengesini ve nakit denge
sini alabora etmiştir. 

Üçüncüsü, denetimden tamamen siöyutlanmış söz
de liberal ekonomi, haksız rekabet ekonomisine dö
nüşmüş, köşeyi nasıl dönerim anlayışını ekonomiye 
hâkim kılmış, ahlakî ve ticarî değerleri kökünden 
sarsmıştır. 

Şimdi de, tasarıda önemli gördüğüm bazı aksak
lıkları vurgulamak istiyorum1: 

Birincisi, tasarı ile Devlet Yatırım Bankası, ihra
cat - ithalat bankasına 'dönüştürülmek istenmektedir. 
Aslında gerekli; geç kalınmış bir önlemdir. Ancak, bir 
tek madde ile banka kurulmaz. Finans kesimini bu 
kadar hafife almamak gerekir. Kaldı ki, bu haliyle, 
bir şirket kurtarma bankası görünümündedir. 

İkincisi, tasarı, finansal altyapıyı sağlıklı ve sağ
lam bir tabana oturtacak nitelikte değildir. Aksine, 
tasarının bankalara, bankalar içinde bazılarına ge
tireceği yük ve risk sınırlarının belli olmaması, ban
kacılık sistemini alabora edebilir. Bu durum, ekono
miyi felce uğratır, hatta bankacılık sisteminde piran-
halar yaratır.. Tasarı, bankalara 'borçlanmayı da, De-
möklesin kılıcı gibi, şirketlerin, hatta bizzat banka
ların tepesine oturtmaktadır. Bu yönüyle, bir za
manlar bazı ülkelerde uygulandığı gibi, şirketlerin, 
belirli bir kesimin, belirli görüşteki kişilerin eline 
geçmesine dalhi zemin hazırlayabilir. 

Tasarıyla, sermaye piyasasınnı geliştirileceği iddi
ası da göstermeliktir. Vergi indirimleri, muafiyet
leri, istisnaları, halka açılma açısından, sadece aldat
macadır,, 

Ülkemizdeki şirketlerin, höldinklefin, aile şirket
leri olduğu gerçeği âdeta unutulmuştur. Holding ban
kacılığı dikkate alınmamıştır, bunları ortadan kaldı
racak tedbirler getirilmemiştir. 200 ortakla halka 
açılma, höldink ve şirket sahiplerinin yakınlarıyla, 
üst yöneticileriyle veya diostlaj ıyla kolayca dolduru
labilir; ödeyecekleri vergiler azalır, vatandaş yine 
hava alır. 
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Üçüncü, tasarı, şirketleri yolsuzluğa itebilir. Zi
ra ülkemizdeki holdingler ve banıkallar arasında organik 
bağ vardır. Holding bünyesinde çeşitli muhasebe oyun
larıyla, 'istenilen şirketler zararlı ve borçlu gösterile
bilir. Bu yolla, faizsiz kaynak kullanma yollan açı
labilir, tekelleşme daha da hızlanabilir. 

Dördüncüsü, ülkemizde muhasebe uygulamaları 
sağlam bir temele oturtutaaırnştır; temellsiiz, ilkesiz, 
her türlü muhasebe oyunlarına açıktır. Knansal ve
riler, bağımsız muhasebe uzmanlarınca ciddî bir de
netime tat» değildir. iBu nedenledir ki, şirketlerin 
muhasebe kayıtlarına güvenilmesi, finansal ve eko
nomik değerlemelerin sağlıklı yapılması mümkün de- -
ğildir. Bu durumda, şirketlerin başarısızlığının eko
nomiden mi, kötü yönetimden mi, kötü niyetten mi 
kaynaklandığının tespiti çok güçtür. 'Bu da, kurtar
ma operasyonlarında keyfiliğe neden olabilir. 

İBeşinoisi, kurtarılacak şirketlerin yönetiminin ban
ka 've üçüncü kişilere devredilmesi de göstermeliktir. 
Bankaların yönetimi iyi olsaydı, şirketlere bu boyut
ta batık ve donuk kredi kaptırırlar mıydı? 

Altıncısı, tasarıyla, Bakanlar Kuruluna yeni ve 
sınırsız yetkiler verilmektedir. Bu, Anayasamızın 
6, 10, 161, 162 ve 163 üncü maddelerine aykırıdır. 
Verilecek yetkiyle, hem fonların, hem de 'bütçe kay
naklarının yansının dahi, şirketlere kredi sağlamak 
amacıyla aktarılması mümkündür. Bütçe iyice gü-
dükleşecektir, fonlar amaçları dışında kullanılacak
tır. iKaldıki, tasarı ile, Sayıştay denetiminden, Meclis 
denetiminden ve siyasal denetimden kaçış hızlandırıl-
maktadır; bu, bal gibi millî iradeden kaçıştır. Bu 
yönü ile tasarı, görünürde Meclisi kapatmadan, ör
tülü bir şekilde millî iradeyi ve Meclisi saf dışı bı
rakmaya yöneliktir. 

Yedincisi, tasarı, toplumun çeşitli kesimlerinde 
huzursuzluk yaratacaktır. Açıkça söylüyorum: Ta
sarı, ANAIP Grubu içinde ve hükümet içinde, ken
di seçim bölgelerindeki şirketlerin veya dostlarının 
şirketlerinin kurtarılması veya kaynaklardan yarar
landırılması yönünde rekabet doğuracaktır; 'hüküme
tli bunaltacak ölçüde, şirketler ve bankalar tarafın
dan baskılar artacaktır; muhalefetin, kurtarılan şir
ketlerle ilgili, haklı araştırma ve soruşturma önerge
leri, ekonomide ve toplumda huzuru kaçıracaktır, 
/güveni sarsacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarı, yan
gının üzerine 'benzin dökmektedir. Geçmiş yıllarda 
Sayın Özal - Erdem ikilisinin yarattığı bankerlik 
olayından çok daha vahim sonuçlar yaratacak bir 
kapıyı açmaktadır. 
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'Binlerce memurumuz ve dar gelirli vatandaşımız 
geçim sıkıntısı içinde kıvranırken, zamları nasıl kar
şılayacağını kumrular gibi düşünürken, psikolojik 
'bunalımlar içine girerken, değer yargıları çöküntü
ye uğrarken, nalıncı keseri gibi hep belirli bir kesi
min desteklenmesini, Anayasada belirtilen sosyal hu
kuk devleti anlayışıyla 'bağdaştırmak mümkün değil
dir. 

Ülkemizde, köyde sadece 2 159 sağlık ocağı var
ken, yaklaşık 300 bin öğretmen lojmanı açığı var
ken, uygar hitîyaçlar için altyapı ve üstyapı tesisle
ri yeterlÜ değilken, kaımu kaynaklarının sürekli bir 
şekilde belirli bir kesime, hem de ölçüsüz ve sınır
sız bir şekilde aktarılması, ne hakkaniyet, ne adalet, 
ne eşitlik, ne de demokrasi ilkeleriyle bağdaşamaz. 

Bu şirketler, yedi yıldan beri herhalde çeşitli teş
viklerden de yararlanmışlardır. «İhracatı artıracağız, 
yatırımları hızlandıracağız, istihdamı artıracağız» te-
raneleriyle, kamu kaynaklarından herhalde yıllarca 
beslenmişlerdir, sahipleri palazlanmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, iki dakikanız kaldı; 
ona göre ayarlayınız konuşmanızı efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Şimdi, yeniden bu şirketlerin kurtarılması için yeni 
ve sınırsız kamu kaynakları isteniyor. 

Bunlar, Mlchael Ende'nin «Bitmeyecek Öykü» 
adlı kitabındaki hiçlik gibi kamu kaynaklarını yutu
yorlar, ekonomiyi öldürüyorlar. Aynı yazarın «Mo-
mo» adlı kitabındaki duman adamlara benziyorlar; 
«biraz insaf» demeyelim mii?... 

Peki, ne yapılmalıdır?... Her şeyden önce, hükü
metin ekonomi politikası ve uygulamaları, kesinlikle 
otopsi masasına yatırılmalıdır. Doğrular, başarılar, 
temel yanlışlar, eksikler ve aksaklıklar açıkça belir-
lenmelidir.| Hastalığın gerçek teşhisi konulmalıdır. 
Bir ekonomik AİDS olup olmadığı araştırılmalıdır. 
Teşhis doğru konulursa, etkili ilaç bulunabilir. Yok
sa, mevcut 'başarısızlığı 'birkaç kat katlayacak bir 
tasarıyla, başarısızlığın giderilmesi mümkün değildir. 
Enflasyonun gerçek boyutu ve düşürülemeyişiinin ne
denleri açıkça ortaya konulmalıdır. 

Burada iki örmek vermek istiyorum: 1980 - 1985 
döneminde 6 yılda 57 milyar dolarlık ithalat yapıl
mıştır. Bunun Türk Lirası karşılığı 6,5 trilyon li
radır. İthalattaki artışla, kur farklarından doğan ar
tışların Türk ekonomisine yansıyışını hesaplamaya 
çalıştım. 1980 yılındaki döviz kuru bazına göre, 6 
yılda, ekonomiye, ek 12 • trilyon lira yansımıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayın efendim, 
'bitti süreniz. Lütfen... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

(Bunun yaklaşık 1 trilyon lirası ithalattaki artış
tan, VI trilyon lirası ise kur farklarından kaynak
lanmıştır. 

Öte yandan, bankalardaki vadeli mevduatın artışı 
da filktiftir. Yıllık, yaklaşık yüzde 30, yüzde 40 do
layındaki artış, gerçek bir tasarruf değil, yüksek faiz 
oranlarından kaynaklanan Ikâğıt üzerindeki artıştır. 
Şu halde, kur politikasının, yüksek faizlerin ve di
ğer etkenlerin enflasyon üzerindeki etkileri ciddî ola
rak incelenmelidir. 

İkincisi; Meclise geniş ve kapsamlı bilgi veril
melidir ki, bizler de, iktidara yardımcı olabilelim. 
iBu konuda Mecliste uzlaşma şarttır. Kurtarılması 
öngörülen bankalar, şirketler, holdingler hangileri
dir Kurtarılacak holdinglere bağlı şirketler hangileri
dir Kurtarılacak holdinglerin bünyelerindeki şirket
lerin, birbirleriyle sermaye, borç - alacak ve mal 
alım - satım ilişkileri ve sonuçları nedir? Kurtarıla
cak şirketlerin veya bankaların KİT'lerle iştirak, 
borç - alacak, mal alım - ısatım durumları nedir? 

Kurtarılacak şirketlerin ve holdingler gruplarının 
son yedi yıldan beri fiilen kullandıkları teşviklerin 
boyutu nedir? Aldıkları düşük faizli veya normal 
kredilerin boyutları nedir? Alacakları bankalar han
gileridir? Bankaların verdikleri krediler usulüne uy
gun mudur? Kurtarılacak şirketlerin vergi, SSK 
ve diğer kamu borçlarının tutarı nedir? Şirketler, 
teşvikleri ve kredileri hangi amaçlarla ve nerede kul
lanmışlardır?! 

(BAŞKAN — Sayın Arıkan, sürenizi çok aştı
nız, lütfen...; 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (JDevamla) — 
Şirketlerin aldıkları teşvikler ve krediler karşılığında 
istihdam, katma değere, ihracata, yatırıma ve vergi 
gelirlerine katkıları ne olmuştur? Bu ve benzer ko
nularda son yedi yıllık bilgiler 'Meclise getirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, sözünüzü kesmeye 
mecbur kalıyorum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, 2 dakikanızı istirham ediyorum, öneri
lerim var efendim. 

IBAŞKAN — 2 dakika değil efendim, zaten süre
yi aştınız elendim. Lütfen Sayın Arıkan, bağlayın 
efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Çok önemli bir konu, 2 dakika istirham ediyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen bağlayın efen
dim. 'Başkanlığı müşkül vaziyette bırakıyorsunuz 
Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
O zaman 1 dakika istirham ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlayın. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Üçüncüsü, kurtarılacak şirketlerin son yedi yıllık 
hesapları, acil olarak, Hesap Uzmanları Kurulunca 
en kısa sürede denetlenmelidir. Bundan sonradır ki, 
bu şirketlerin istihdam, iihracat, üretim durumlarının 
ekonomi için stratejik nitelikte olup olmadığı de
ğerlendirilmelidir. 

Ayrıca, kurtarılacak şirketlerle ilgili firma değer
lemesi, bu konuda uzmanlaşmış, «Sertifikalı kamu 
denetçi» sıfatını yurt dışında kazanmış, tarafsız ve 
tecrübeli muhasebe uzmanlarınca yapılmalıdır. 

Dördüncüsü, kurtarılacak şirketlere kredi veren 
bankaların 'bu uygulamaları çok ciddî şekilde incelen
melidir. Bankaların sorumluluğu tespit edilmelidir. 

• Bu çalışmalardan sonradır ki, ekonominin sağlığı 
açısından kurtarılması gereken şirketler için, sağ
lam ilkelere dayanan ve uygulanabilir şekilde, ban
kalar arasında, ilgili sektörün de katılacağı bir kur
tarma konsorsiyumu oluşturulmalıdır. Şirketler, sek
törler itibariyle kurulacak konsorsiyum aracılığı ile 
kurtarılmalıdır. Her sektörle ilgili tasarı, ayrı ayrı, 
Meclise getirilmelidir. 

IBAŞKAN — Sayın Arıkan, sözünüzü kesece- -
ğim efendim, lütfen... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) .— 
Sayın Başkan, bundan sonraki önerilerimi, daha son
raki konuşmalarımda dile getirmeye çalışacağım. 

Bana müsamaha göstermediniz. Bu, ülkenin en 
önemli (konularından birisidir; ama saygı duyuyo
rum, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, DSP, 
ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen efendim; mü
samaha gösterdiğimiz için böyle yapılıyor zaten. 

Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
'Maliye ve Gülmirıülk Bakanı Sayın Kurtcebe Al|p-

ıtemıoçkı; buıyuırun efen/dlka (ANAP sıralarından al-
toıtşdar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCE1BE ALPTBMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerNi üyeleri; göTiüşülm'ektte oüan 
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tatsaınunıın genelinde, bu külrlsÖdSen die gietiriıien hus'us-
lana cevap veırimfelk ve hıuklülmıeıt'iimîizıîn görüşlerin1! arz 
öümek üzere söz a'Dmırş buIıunwyo<rıu|m. 

Sayıtn Balkan, değerli mlltelüvlekıilM'eri; öyle zanne
diyorum ki, yüce Meclise takld'üm edilen kanuni tâ-
sarnis», bu Miirtsüden söz aıl'an sayıın m'iffie'frefciMbrimiız 
tarafından ya çolk iıyî okuinımaımış veya çok iyi de-
ğeriend'irilmemiiş.; 

Bakınız sayılı mililejtyek'iMeri, neden bu sözleri 
söytiüyoıruim. Mesela, Sayın Gülrkan bu kürsüdeki kb-
nuişmıasMi/dla, -biraz önce Sayın Arnikan da aynı söz-
tari söyledüler- «Hükümet, blirltîalkılmı şirketleri, b'iata-
ksıim hofldiınglbri ve hatta bankaları kuırtarmak için bu 
Kaöuin tasamsıını hazıdamııişjtıiir>> dediiier, hatta bu kür
süden bMakıım hoÖdling ve şirket isiknferi söylendi; 
tabiî, bütün bu konulmaları büyük b'ir dikkat ve ib
rette izledük. 

Sayın miılfo£vekii#eri, astada, tasarıyı dikkatle oku
duğumuz da, bu tasarının herhanıgi bir yerinde, her-
'lianıgi bir sekilide bk ş'irlkeltün veya hiaMingân, bülkü-
melt taraflından kurtaırtıllmasıyla 'iligii, uzaktan Veya 
yakımdan :bîir ilgi yokıtur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Anitalya) — Senin 
'bildiğinden emin degıl'im. Çok iyfi öğrendik, kamuoyu 
da iyi ıbidiyoir oGayiiı, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEİMOÇİÎN (Devamla) — Gene, 
bu tasarı dikkatte okunduğunda, bu işlemlerden do
layı- deıvüeltin herhangi b'ir şekilde zarara girtmesi de 
söz kbnuısu dleğiildür. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Çanakkale) — 
Sonumda siiz «evet» diyorsunuz; insaf edin. 

SALİM EREL (Konya) — Tasarımın getiriliş se
bebi ne? 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Şimdi, 
eğer müsaade edbrtseniz ve sabııA olursanız, ben siz
lere bu tasarının geliş sebebini ve bu Hasanda neter 
amaçlan)di;|ğ;ıinı, yavaş yavaş ve teker 'teker açıklaya
yım. Yalnız, sabıril oîlmak lazımı, 

SALİM EREL (Konya) — M'Mat saıbmrk 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Sayın 
ıBaısJkan, çok değerdi möeltivelkiMefi; tasarı çok açık. 
Sebebi ne okursa olsun, şu anda malî yönden zor 
dturuımd'a odan birtakım şirketler vardıîr. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Niye 
malî yönden zor dunumda; gerekçesi ne? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çdk değerli mildtvelkiillerl; bunların sebeple
rini çeşitli 'sebeplerden açıflcilamak mümfcundiür. An-
caık, mteseia şöyle bir şey düşünebiliriz : Hatıdıaya-
caiksanıız; 24 Ocak KararÖarından önce 1978, 1979, 
1980 sienderinde ve haltta daha önde, biliyoınsunuz, 
vatandaş faisamiifiliaıranfa, sadece yüzde 5 oranımda 
faiz Ver'iâyorduv Eğelr vatandaş tasarrufları vadeffi. 
dlursa, bu faiz oranı yüzde 19*a k'adar cılkabiliyor
du. Ticarî mevduata hliç faiz ver'ilımfiiyoırdu, kredilerle 
i'Sgî'lİ olanak verilen kıreidi faizleri ise, yüzde 15-20 ara-
surida değişmekteydi. 

Sayısn m'iMletivekilelri, şjiımdİ balkınıiiz ne oluyordu 
bu sıiıslternlde : Tasarruf sahibi Mlmselllerin tasarrufları, 
âdeta gasp ediliyordu. Çünlkü, o tarihlerde enflasyon 
doludizgin gidiyor, halMa yüzde 100-107 gilb'i birtakım 
üç rakamCa İfadelferfe söylenir hale gelliyoııdu. işte, bu 
enflasyonun ddudlizg'in ğittöiği dönemlerde kredi fa-
izlteri yüzide 19-20'ler merlte!beisı;indeydii. 

Bir taraftan vatandaşın tasairrLBflain.ni toplayacak
sınız, helmeta hemen hliç faiz venmeyeceksiniz, âde-
•tia tasaırrufilaıra gasp edeceksiniz, bk taraftan da, enf
lasyonun çclk altonda bir faiz ile bu tlopiladltğınız pa
raları, yüzide 19-20 gibi faizlerle ş'iıkeftüere kredi oTa-
ıriaik Vere'cekls'iniz.... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Vatandaşın du
rumu düzeîldi mi Sayın Bakan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEIMÖÇÎN (Devamla) — İşlte bu 
durumida, şirlketUbran malî yapıları tamamen bozul
muş; bun/lar, u^ızia topaıfliaduikTa'nı kredileri kenıdi iş-
•lettoıdîerüodteı kiui'Jlannlalk, işfîeitim'eilıe'rlini kaynak yaratır 
h'ale ge!tüo1mielk yedine, arıs'a almak, spdklüil'afbiıf birta
kım ıhardkeitl'erdie buıîluinlmak suırfât'iiylb, enflasyonun 
ge'tind'iği tatlı kâdlar peşidde koşar hale düişmıüişler. 
Yani, öz kaynalk-ikmdi dbnıgesıi tamamen bozulmuş; 
şiılketttarin öz kaynalklaırı hem'eaı hemen hiç merte'be-
'lerine düşerken, yapttılkffianı faallliyatfl'eirOe ilgili aıMılkları 
krödilerin mflkeamarı yüzde 80-90*lara varmış. 

iBu malî yapıda g'ldüılke'n, aaitak bu gidişe bir son 
verilmesi gerdktiği düişünüllrniüş ve 24 Ocak Karariarı 
göL'iriilhTİş. Enfllasıyonun aşağıya çekilmeısuni amaçla
yan, ekonom'iye çdk'Müzen vermdk için getirilen bu 
düzenÖemeîer sıonucunda, biıritakım iyileışmeıler o'llmuş, 
enifilasyion aşağıya dağıti' çekilümeıye başlanmıiş; ama 
eslk'i alhışlkanlıııkÜar devam eitmıiş. Elnflas'yon dıülş'üyor, 
ama malî yapı bozuk; kredi faizleri bu sefer enf
lasyonla b'aşabaş, hatta bazen enflasyonun ülsitünde 
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to'ir değer kazanmaya başlıyor. Şirîcdtlerön Ödemeleri 
gerdken anapara ve faiz ödemeleri, şirketlerin öde
yemeyecekleri rakamlara ulaşıyor. Şirke'tfar, bu (borç
larını Ödeydblılimek için, farikalardan yeni klrfed'idr 
alma çarelerini arıyio'rlaır Ve bu alan... 

AYDIN GÜVEN GÜRlKAN (Anltalya) — Niye 
seyredi'yarisunuz siz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE AUPTEİMOÇİN (Devamla) — Biz or-
tiada yokuz beyefendi.. 

Sayın millfetlvdk'iidfl, Küft.flen sabıria dMeyeffim; 
çülnltoü airk'adaşilarımıız bu fcüırlstülde klonuşulrlken biz sa-
(burla dİnllbmesiini pekala bldbifiyoiruz, (SHP saırala-
rınidaın «Beti, beli» sfdsfleri) 

SALİM EREL (Konya) — Kınama cezalarından 
beffii.. 

'BAŞKAN — Lütfen efendilin... Sayın Ereıl... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEIMOÇİN (Devamla) — Ş'idket-
fler, ibu bozulk büniyeferiınli dftizjdlftimldk yerine, ödeme-
îeri gerekten kredilileri kar^layalbİlmek idin, yeni kre
di alma çarteldrinii amyotillar. 

İB'iz iktidara gefldiğilmliz zaman, tasarrufçunun ta-
sarralunu enflasyonum üisltiünid'e reel bir faizte nema-
landıtrirraak gereğini ondaya kloydkılk; faizler bu yüzden 
antiııraılımuşltıır; arna, şirlkldtfarin blozulk bünyelerini diii-
zeltadleri için buıgülne kadar foiz, ne şirket kurtarma 
operasyonu,' ne de 'bir başlka özdl faaliyet gölster-
ımlernişMkv 

Şiimldi, bintalkıım şirkldtilıerin bünyeleri bozulk; bu 
şiıltodüende'n, bankalar, çeş'MÜ sdbepllbrie verdikleri kre
dilileri geri alamıyorlar, bu şirketler âldeta kililtlenımi'ş, 
(bu şirketler bozulk bünyeleri nedenliyle âdeta artık 
yaşayamaz duruma gellmüşfller. 

İSAIÜM EREL (Konya) — Asgarî ütordt ne ka
dar? 

BAŞKAN — Sayın Erel, Kiltifen efendim.,;. Nüye 
laf atıyorsunuz efendim? 

IMAUİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALIPTEMOÇIN (Devamfe) — Şklk'et-
ılleırt, çalışan işçilerin üondtflıetrti'iii ödeyememek, borç
tan. ödeyelmemdk, sigorta primlleririi ödeyememek, 
Ihıaltita aldalklara malizemlelerin borçlarını ödeyememek 
durumuna düşmü&Jerdlir. Bankalar, herhangi bir faa-
l'iydt yapamamakitadıırflar. 

Şuhu hemen soyleydbliıtsinüz : «föfendiim, orifcada 
kanunlar vardır; tara tffflas Kanunu vardır, icra if
las Kanununa gönle aîacakliılar, haltta devlet, bu şiır-
kîdfrn iflasımı isıter; alacalkllapını çajtır çaltır alır,» Bu, 

devllet alacakları 'için talbiî kli .böyledir; tabiî ki dev
let, h'içlbir zam'an alkdalldartni tdm'kıa'ösız bırakmaz, 
her kuınuş atacağın karşiıısııdda, devletin mutlaka alın-
ırrnıış bir teminatı vardır. DeMklt de kalikar, temiinıatı 
çözmek için, haciz koyduğu, ipdtdk koyduğu arsa
lara veya gayri meriküfllllet'i saitar, a'llaciağını hemen aliı-
verir; ama düşününüz, bu şklkeıtüerde o'nllarca, yüz
lerce, binlence işçi çaluşim'alktaidır. Biz, hep soisyal da
vaların peşimde koişuiyioruz. Bir taraftan «Her şey 
dklonıotmli demek değiılld'iır, ,bu hülkiürneit sadece eto-
nom'i'k gözfllülkle balkıyor, soisyal davalara hiç eğilmi
yor» diyeoelklsSniz, diğer taraftan da, biz bu şirikelt-
leri ifillas dtitiüdiğlmiz anda, ifl'as hadtosi ne kadar 
isûrerisfö ,sülrsiün, dlöner çarklar duracaktır, işçiler üe-
ridtffierini afarriayacialklCaıiidr, iflas hadisesi sonuçlanın
caya ik>adar devlet, vergiden bir kuru'ş atamayacak-
ıtır, si'goiritala'r, işlemll'er bMnceiye kadar birikimi ş pri'm 
alacakıllarünıını b'ir kıuıruşıurıu alamiayacalkStar'dur, işçiler 
sidkîağa döklülecdkleındir, «ıBu inisanılların çoilulkl'arı ço-
oulklları neyle geçinenedir?» suailine cevap vermeyi, 
'burfarı duylmamazllulkltan geterelk, arka tarafa aitıve-
recdklsliniz... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bu hale geldi mi 
Türkiye? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen müdahale etme
yim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Getiril
mek istenen şudur : Bir tarafta bir borçlu vardır, bir 
tarafta alacaklı vardır. Bizim için önemli olan, o borç
lu da, alacaklı da değildir. Bizim için önemli olan, 
o ekonomik değerin çalıştırılmasına devam edilmesi, o 
fabrikamın, o işldtmen'in ekonomiye katkıda bulun
ması; bizim için öneml'i olan, o fabrikalarda çalışan 
yüzlerce ve binlerce işçinin sokağa dökülmemesi, on
ların çoluk çocuğunun aç 'bîilaç bırakılmamasıdır. 
(ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malalya) — Kim getirdi bu 
hale? 

SAIİM EREL (Konya) —, Çok acıklı konuşu
yorsun. _ 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Getiri
len tasarıda, tamamen, sosyal düşünceler vardır, in
sanların mutluluğu vardır, çürüyen tesislerin ekono
miye kazandırılması vardır. 

Değerli arkalaşlar, bir tarafta borçlu, bir tarafta 
alacaklı var. Getirilmek istenen şudur : Mevcut ka-
mmlarla, herhangi bir şirketin çıkmazdan fctırtulma-
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sı; ister iflasta olsun, ister bir başka şekilde olsun, 
yıllar, aylar sürecektir. Biz, bir yeni düzenleme getir
mekteyiz. Diyoruz ki; borçlu ile alacaklı otursun, an
laşsın; şimdi, herhangi bir şekilde borcunu ödeyeme
yecek durumda olan borçlu, şirkete yüzde 100 sahip 
iken, alacaklarım sermayeye çevirmek suretiyle, hatta 
eğer yetmiyorsa, taze para koymak suretiyle, bankalar 
ve diğer alacaklılar, bu şirketin en az yüzde 51'ine sa
hip olsunlar, şirket yepyeni bir bünyeye kavuşsun, 
yeni bir malî bünyeye kavuşsun, yeni bir idarî bün
yeye kavuşsun, çarklar dönmeye devam etsin, ekono
miye katkıda devam etsin; orada çalışan işçiler, işsiz 
kalmasınlar, sokakta kalmasınlar. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hani, 
hiç kimseyi kurtarmayacaktınız? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Biz kur
tarmıyoruz çok değerli milletvekilleri; bir tarafta 
borçlu var, bir tarafta alacaklı var; bizim yapacağı
mız, sadece, eğer sermayenin yüzde 100'üne sahip 
olan bir kimse veya bir şirket sahipleri, bu yüzde 
100'e sahiplikten vazgeçebiliyorlar, en çok yüzde 49'a, 
hatta eğer şartlar gerektiriyorsa, daha aşağısını kabul 
etmeye razı ölüyorlarsa, bir banka veya alacaklılar 
grubu, alacaklarından bir süre için vazgeçip dondura
rak, bunu sermayeye kaydetmeye razı geliyorlarsa, 
biz hükümet olarak diyoruz ki, «Pek'i beyler, bunu 
süratle yapınız,' ben sizden alacağım borçlarımı, sade
ce ve sadece erteliyorum.» Nasıl erteliyorum?.. Tak-
sitlendırerek erteliyorum. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Para kimin parası? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Erte

liyorsunuz, ama kimin parasını? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Ertele
me başka... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Siz ni
ye karışıyorsunuz? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Kimin 
parası?.. Tabiî ki, devletin parası; ama hiç alınama
yacak bir parayı, eğer ben akıllı bir şekilde taksitlen-
dirirsem, üstelik, faiziyle çatır çatır geriye alabilir
sem, eğer bu şirket çabşur ve çalışırken de meydana 
gelecek olan stopaj vergilerini toparlayabilirsem, 
Sosyal Sigortalar primlerini ve Kurumlar Vergisini 
takır takır alabilirsem... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Nere
den alıyorsun, nereden?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — ...Eğer 
ben işçilerimi sokakta bırakmazsam, bunu becerebi-
lirsem, bunun tenkit edilecek tarafı nerededir sevgili 
milletvekilleri?.. Ama, tabiî ki biz, o zaman tenkit 
edecek bir enstrümanı daha kaybetmiş oluruz. Ne
leri söyleyeceğiz artık, hangi sosyal amaçlı birtakım 
nutuklar atabileceğiz?.. «Bu imkân elimizden gidiyor» 
diye bu kürsülerden tabiî ki konuşmak mümkündür... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Geldiğiniz sene de 
aynı şeyler söylendi. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Kendiniz bile inanmı
yorsunuz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Sayın 
Gürkıan burada ifade ediyorlar; «Bankalarla hükü
met el ele vermişler, hükümet bankaya diyor ki, sen 
bunları kurtar, ben de sana inanılmayacak ölçüde ka
mu kaynaklarını tahsis edeyim...» 

SALtM EREL (Konya) — Halay çekiyorsunuz, 
halay!.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, şimdi ben soruyorum : Ben burada ne 
konuşuyorum, çok değerli milletvekillerimiz ne di
yor?.. «Halay çekiyorsunuz» diyor. 

Çok değerli milletvekilleri, bu tarzda birtakım ifa
deleri - beni bağışlasınlar - şu yüce çatının altında 
söylemesinler. Belki şu kapının dışında böyle sözler 
söylenebilir, belki bu sözleri dinleyecek kimseleri bu 
değerli milletvekili bulabilir; ama bu çatının altında 
söylenmesi, şahsî kanaatim; şanssızlıktır. 

SALIM EREL (Konya) — Benim için büyük şans, 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Şimdi, 
ben soruyorum değerli milletvekilleri; şu tasarıyı bir 
dikkatle okuduğumuzda, hangi satırda, hangi madde
de, hangi paragrafta, hükümetin, el ele verip bankay
la, hangi kaynakları, nasıl aktardığı yazılıyor? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Madde 3. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Biz, 
hangi bankanın Kurumlar Vergisinden vazgeçtik? 
Biz, hangi şirketin birikmiş vergi borçlarını tahsilden 
vazgeçtik? Biz, hangi madde, hangi metinle, birikmiş 
Sosyal Sigortalar Kurumu primlerini almaktan vaz
geçtik? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hepsi 
yazılı; daha şimdi söylediniz. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEÇOMIN (Devanda) — Hiçbi
rini almaktan vazgeçmiyoruz ki; hangi satırda bu var? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Beş yıl 
erteliyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — «Erteli
yorum» diyorum. Ertelemenin şartları bellidir; Ver
gi Usul Kanunu vardır, 6183 sayılı, Amme Alacak
larının Tahsili Usulü Hakkında Kanun vardır. Çok 
değerlii hocalarımız bunları madde madde ezbere bi
lirler; ama ezbere bildikleri halde, bunu, «yoktur» 
diyerek bu kürsüde ifade ederler. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Harçlar?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — 6183 sa
yılı Kanun açıkça söylüyor; devlet, alacaklarını na
sıl alacak, nasıl taiksitlendireoek, takış itlendirdiği za-

' man, hangi oranlarla, almayı geciktirdiği veya taksi t-
lendirdiği alacaklarını alacak; bunlar açık. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 6 ncı 
maddeyi okuyun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇ1N (Devamla) — Bunun 
dışında herhangi bir hüküm bu tasarıda yoktur çok 
değerli milletvekilleri. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 6 ncı 
maddede vardır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — 6 ncı 
maddeye geliriz, 6 ncı madede teker teker okuruz, 
Eğer 6 ncı maddede sizin söylediğiniz varsa, siz haklı 
çıkarsınız; ama tersi çıkarsa, hatayı kabul etmesini 
de bilmek büyüklüktendir. Ben yüce milletvekilleri
nin, bu yüce çatının altında olabilecek kadar büyük 
olduklarına inanıyorum ve her vesileyle de iftiharla 
söylüyorum. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 
— Bir sual sorayım mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanız var efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok de
ğerli milletvekilleri, bu kürsüden, gene Sayın Gürkan 
bir şey ifade ettiler; yıllar itibariyle verilen kredileri, 
geri alınamayan batık kredileri saydılar, döktüler ve 
«1986 yılında bankaların verdikleri kredi miktarı 8,5 
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trilyon liradır. Bü 8,5 trilyon liranın 3 trilyon lirası 
batıktır» dediler; yüzdesini, yüzde 35 olarak ifade et
tiler. 

İSMET TURHANGIL (Manisa) - - Doğru söy
lediler. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Merkez 
Bankası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının res
mî kayıtlarına baktım ve not aldım. Resmî kayıtlar 
şunu söylüyor : 1986 yılının kasım ayı sonu itibariy
le toplam kredi miktarı, 10 trilyon 558 milyar. Bu 
miktarlın içinde, tahsili gecikmiş alacaklar, 1 trilyon 
131 milyar. Daha, tabiî aralık ayı gelmedi, resmî he
saplar bağlanmadı; resmî hesaplar bağlanamadığı 
için, bu resmî kuruluşların, Merkez Bankası ve Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkilileri diyorlar 
kıi : «Sayın Bakanım, biz herhangi bir rakam söyle
yemeyiz. Müsaade buyurunuz, hesaplar kapansın, si
ze net rakamları söyleyelim.» Şimdi, daha biz kasım 
ayımın neticelerini tartışırken, kasım ayı neticeleri de 
böyle iken, «Verilen krediler 10 trilyon 558 milyar ve 
tahsili gecikmiş alacaklar 1 trilyon 131 milyar» der
ken, saym konuşmacımız, çok değerli hocamız, «Ba
tık krediler 3 trilyondur» diye burada nasıl ifade bu
yururlar? Benim bunu anlamam mümkün değildir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Banka 
murakıpları raporlarını getiriniz, okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen efendim... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Belgey

le konşsun, hakandır. Banka murakıpları raporlarını 
getiriniz, okuyunuz Mecliste. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Burada 
bir hususu ifade eden her milletvekili, o halde getir
sin, belgeleri konuştursun. Eğer Sayın Gürkan'ın bel
geleri varsa, 3 trilyonu ifade eden belgeler varsa, biz 
de ibretle okuruz. 

AYDIN'GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ban
ka murakıpları raporlarını getiriniz, okuyunuz Mec
liste. . 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 
TEVFİJK BİLAL (Hatay) — Sayın Bakan bilmez 

bü konuları; aldatıyorlar Sayın Bakanı. 

İKÂZIM İPEK (Amasya) — Meclis araştırması 
isteyelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
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Balkan, çok değerli milletvekilleri; Ibu kürsüye ya
kışmayacak çok şeyler söylemek mümkün. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Meclis 
araştırması isteriz; getirirsiniz banka murakıpları ra
porlarını. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanımaraş) — Sa

yın Balkanım, Sayın Bakanın konuşmasını uzatmasa-
nız 'bu iş bitecek; uzatıyorsunuz. Uzatmanız lehe ol
muyor, aleyhe oluyor. ı(SHP sıralarımdan gürültüler) 

. Çok sessiz uyardılar, sufle eder gibi. 

BAŞKAN — Siz duyabilmişiniz Sayın Bayezit; 
siz, suflemi duyabilımişsiniz yani. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KUiRTCElBE ALPTEMOÇIN ı(Devamla) — Değer
li nuiltetivekilleri, ıbu tasarıda getirilmek isiteoen, ifade 
edildiği gibi, bazı belirli kuruluşları, bazı holdingleri 
kurtarmak değil; çeşitli nedenlerle -nedenlerini tartı
şabiliriz- bir çıkmaz içine girmiş olan kuruluşları ve 
bankaları süratle bu durumdan kurtarabilmek, eko
nomiye kazandırabilmek için, aralarında anlaşma im
kânını getirmektir. Burada, (devletin yapacağı bir kat
kı, bir ilave yoktur; devlet, alacaklarından vazgeçme 
inektedir; devlet, alacaklarını bir süre taksite bağla
maktadır. Bunun hangi şartlarla yapılacağı da, tasa
rıda açıkça ifade edilmektedir. Devlet-, hiçbir zaman 
alacaklarından vazgeçmiyor; alacaklarını alıncaya 
kadar, sürenin sonuna kadar da alacakları üzerindeki 
temintını hiçbir zaman kaldırmıyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine Sayın 
Gürkan dedi ki : «KİT'leri finanse etmek tiçin kuru
lan Devlet Yatırım Bankası, süslü püslü gerekçe
lerle, (ihracatı teşvik ©diyoruz gerekçeleriyle) aslında 
doğrudan doğruya batık şirketleri kurtaracak banka
lara kaynak sağlamak için görevlendirilmektedir. Sa
dece bununla da bitmiyor, Konut Edindirme Fonun
dan ayıracağınız kaynakları bu işe tahsis ediyorsu
nuz.» 

Saygıdeğer milletvekilleri, Devlet Yatırım Banka
sı, uluslararası kurallara uygun bir exim-bank ola
rak, amaçları dbğnultasunda yeniden örgütlenecektir. 

- AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Geti
rin kanununu. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — exim-
bankın ne olduğunu, herhalde bilirsiniz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ka
nununu getirin. 

MALİYE.VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Banka 
kaynaklarının, amaçları dışında kullanılması müm
kün değildir. Bu bankadan, zor durumdaki şirketlere 
kaynak aktarılmaı&ııyla ilgili herhangi bir ifade, bir 
ibare de mevcut değildir. Aksi takdirde buraya, amaç
larının dışında, «Zor durumdaki şirketlere de yardım 
eder» diye bir ibare (getirilirdi. Böyle bir ibare yok; 
ama birtakım vehimler varsa, bizim yapacağıırnız bir 
şey yok tabiî. 

Bir exim-bank olarak, ihracatın teşviki, kredilen-
dirilmesi, sigorta edilmesi gibi konularda faaliyet 
gösterecek olan DESlYAB'ın, zor durumdaki şirket
lerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Aynı şekilde, 
Konut Fonunun kaynaklarının batık şirketlere veya 
zor durumdaki şirketlere aktarılmasıyla ilgili bir iba
re de yok. Konut Fonu, bir kanunla çıkarılmıştır; 
bu kanunlda, Konut Fonunun amaçları, maksatları, 
hepsıi açık açık yazılmıştır. Ne şekilde Konut Fonun
dan aktarma yapılacağını, ben, inanınız üç dört defa 
okudum, bulamadım; ama demin de dediğim gibi, 
birtakım vehimler, ibirtakım evhamlar bazı kimselere 
burada birtakım şeyleri, birtakım ifadeleri söyletebi
liyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın İsa 
Vardal Bey, Devlet Yatırım Bankasının yeniden dü-
zenlenimesinin Bakanlar Kuruluna bırakılmasını uy
gun bulmuyor. Şimdi, şu anda mevcut olay nedir? 
Devlet Yatırım Bankası, hangi kanun hükmündeki 
kararnameye tabidir, nasıl işlem görüyor; arz ede
yim : 

Şu anda Devlet Yatıriim Bankası, 233 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameye bağlı olarak organize 
ledilmiş'tir. 233 ısayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ye ıgöre düzenlenmiş olan bu banka, Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından istenildiği 
şekilde organize edilebilir. Ancak, Ibu bankayı bir ano
nim şirket olarak yeniden düzenlediğimiz için, bu dü
zenleme yetkisini daha yüksek bir kuruluşa, Bakanlar 
Kuruluna bırakıyoruz. Ekonomik İşler Yüksek Ko
ordinasyon Kurulu bu işi yapıvereeekken, biz, işi bi
raz daha zorlaştınp, Bakanlar Kuruluna bırakıyo
ruz. Çünkü exim-bank meselesi çok önemli bir hadi
se; [görevlerini dıe biraz önce saydım, döktüm. Bu gö
revleri yapacak olan bankanın düzenlenmesi, Bakan
lar Kurulundan başka bir mercie de verilmelidir ka
naatindeyim. 

.BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayalım 
efendim. 
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AYHAN FİRAT (Malatya) — Acelesi yok Sayın 
Başkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Balkan, değerli milletvekilleri; Sayın Oral konuşma
sında, «Devlet Yatırım Bankasının, bahsedilen tarzda 
düzenlenmesinin uygun olmadığını» ifade etti. Şunu 
hemen ifade etmek istiyorum. İhracat hepimiz için 
çok önemli, buna hepimiz katılıyoruz. O halde ih
racatı, mümkün olan bütün imkânlarla teçhiz edip, 
artırmanın yollarını bulmalıyız. Bugüne kadar, bah
sedilen işlemler herhangi fok kuruluş tarafından ya
pılmıyor olduğuna göre, bir kuruluşu foü işe memur 
etmek, ciddî bir şekilde takip ettirmek lazımdır; ge
tirilmek istenen de foudur. 

Sayın Oral, «Bu Masan, liberal ekonomi anlayışı
na uymuyor» diyor. Bu tasarıda; tarafların, serbest 
iradeleriyle anlaşmaları öngörülmüştür; bir zorlama 
yoktur. Ekonomik yönden çeşitli nedenlerle acz için
de kalmış, çalışmasını ve gelişmesini sürdüremeyecek, 
işçisine ücretini ödeyemeyecek, kapanma, iflas etme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir şirketin, alacak-
lılarıyla, kendisinin hür iradesiyle anlaşarak yeni bir 
yapıya kavuşması ve çalışabilir, işçilerin aylıklarını 
ödeyefoelir, ekonomiye katkıda bulunabilir bir hale 
gelmesi amaçlanmıştır. Getirilen düzenleme ile ekono
minin kazançlı çıkması hedef alınmaktadır. 

Biz, iktidar olarak liberal foir ekonomiden yana
yız; fouıgüne kadarki icraatımızla, bunu rahatlıkla ka
nıtlamış vaziyetteyiz. Birçok sınırlamaları kaldırdık. 
Serfoest rekabet koşullarının «ağîıklı çalıştığı bir eko
nomiyi oluşturmaya kararlıyız, icraatımız bu hedefe 
yöneliktir; hedeften herhangi bir şekilde şaşmamıza 
imkân yoktur. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendimi... Sü
reniz 'bitmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOBBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hay hay, 
Sayın Başkan. 

Talbiî, bütün gruplar konuşuyor, hükümet adına 
konuşmacı ise, ancak bir grup ne kadar konuşuyor-
ısa, o kadar konuşabiliyor. 

IBAŞKAN — Efendim', İçtüzüğümüz öyle, [gerekli 
müsamahayı da gösteriyoruz. Lütfen efendim... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Doğru
dur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, iki grup kadar konuştunuz; insaf edin. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Esasa gel, esa
sa. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca özetlemek gere
kirse, zamanında derlenip toparlanma hederisin! kul
lanamayanlara yeni foir imkân getirilmektedir. «Mil
letten alıp, şirketlere verme» diye foir şey yoktur. Bu 
şirketlerin vergilerinin tecil edilmesi, onların daha güç
lü foir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. Bu da, dev
letin vergilerden vazgeçmesi demek değildir; aksine, 
hiç vergi alamamaktansa, vergilerini erteleyip, faiziy
le almak daha evladır. 

İSALİM EREL (Konya) — Atı alan Üsküdar'ı geç
tikten sonra. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekilleri;- ı&ürem, maalesef 
bu kadarına yetiyor... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, maddeler üzerinde de 
konuşabilirsiniz efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Biz sizi her gün 
dinliyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Aslında, 
söylenecek daha çok şey var; ama ancak fou kada
rını arz edefoildim. 

ıBsni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, saygı
lar sunuyorum. Sayın Başkanım ve saygıdeğer mil
letvekilleri. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son konuşmacı olarak Sayın Hasan Altay; buyu

run efendim. 
Sayın Altay, konuşma süreniz 10 dakikadır, lüt

fen ona ıgöre ayarlayınız efendini. 

HASAN ALTAY [(Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlayarak söz
lerime başlıyorum. 

Görüşülmekte olan tasarıyı iki ana başlık altında 
irdeleyelim : Birinci ana başlığımız, tasarının hukuk
sal açıdan irdelenımesidir. İkinci ana başlığımız ise, 
sosyal ve ekonomik yönleri olacaktır. 

IHuküksal açıdan irdelediğimizde; foir sözleşme, 
yapıldığımda hanlgi hukuksal düzenlemeler yürürlük'te 
ise, o hükümler doğrultusunda değiştirilmek veya so
na erdirilmek gerekmektedir. !Bu durum, hukukun ilk 
ve temel ilkelerinden olan, hukuk güvenliği ilkesidir 
ve hukuk fakültelerinde «Hukuk Başlangıcı» adı al
tında oik utulmakta dır. Hukuken alfabesinin (A) har-
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fini oluşturan 'bu ilke-.bile, bu tasarı ile çiğnenmek
tedir. Şöyleki : Getirilen yeni düzenleme ile, alacak
lı bankaların çoğunluğunun alacağı karara, azınlıkta 
kalanlar uymak zorunda bırakılmaktadır. Bazı kuru
luşlarla çok ısikı ilişkilere girip, bu kuruluşlara bü
yük ölçüde para kaptıran bankaların çoğu, süren bu 
ilişki sonucunda, belki tüm işlemler dikkate alındığın
da, kârdadır; belki rasgele, bir veya ibirkaç kez zo
runlu olarak batmakta olan kuruluşlarla ilişkide bulu
nan bazı bankalar ise, .bu hatalı durumun bedelini 
ödemek için yük altına sokulmaktadır. Bunun, büyük 
(bir adaletsizlik olduğu da açrictır. 

Hileli iflas, dolandırıcılık gibi suçlar, halen suç 
olmaya devam etmektedir. Buna rağmen, bu davra
nışları sonucu, ıbu suçları işleyenlerin, bu tasarıyla affı, 
hatta ödüllendirilmesi, hukukla, adaletle hiçbir şe
kilde bağdaştırılamaz. 

Sayın milletvekilleri, sermayenin tabana yayılma
sı için gerekli hukuksal düzenlemeler de yapılımaımış-
tır. Hukuksal açıdan, ilk önce yapılması gereken bunr 
lar olmalıdır. Gerek bankalardan kredi, gerekse halk
tan doğrudan para toplayan bu gibi batık kuruluşlar 
vteya kişiler, hileli iflas, normal iflas ya da yurt dışı
na kaçmak gibi yollar seçmektedirler. Bunlar, he
men hemen hiçbir ceza almadan kurtulabilmektedir.. 
İlk önde, bunların gerekli şekilde cezalandırılabiİlme
leri veya bu tip davranışların önlenebilmesi yolları 
açılmalıdır. Bu suçlara verileoek cezalar, gerekirse 
artırılmalı, bu tip davranışlar toplumda hoşgörü gör
memelidir. 

Uygulamada görülen bir aksaklık ise, holdinglerin, 
çok az bir paya sahip olmalarına karşın; örneğin, yüz
de 30'lar dolayında bir paya sahip olmalarına kar
şın, halkın bilinçsiz ve örgütsüz olmasından yararla
narak, bu kuruluşları diledikleri gibi yönettikleri gö
rülmektedir. Yine bu tip kuruluşlar, halkı bezdirip, 
paylarımı ucuza alabilmek için, kâr payı dağıtmamak
tadırlar. itşte, yeni hukukî düzenlemelerle, en azından, 
kâr payı dağıtılması Zorunlu hale getirilmelidir. 

Bu gibi kötüye kullanımların önlenmesi için, ye
terli sayıda profesyonel yöneticiler yetiştirilmeli, ge
rektiğinde, halka açık anonim şirketlere, kamu gö
revi gören veya kamudan atanmış denetçiler seçilmeli, 
yerleştirilmeli ve buna göre hukuksal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sermaye pi
yasasının en egemen olduğu ve en iyi şekilde işledi
ği Amerika Birleşik Devletlerinde dahi, maliye mü
fettişinden, denetçisinden çok, piyasa denetim eleman

ları vardır, işte bu hukuksal altyapıyı kurmadan, hiç
bir şekilde sermaye piyasasını işletemezsiniz, tabana 
sermayeyi yayaımazsıtnız. Bu şekil düzenlemeyle, hem 
halkın dolandırılmasını önleyebilirsiniz, hem de ver
gi kaçağını, gelir kaybını önleyebilirsiniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olayın ikinci 
aşamasına baktığımızda, sermayenin tabana yayılma
sı için, halkımızın sosyal ve ekonomik durumunu ir
delememiz gerekmektedir. Bildiğiniz gibi, bazı rakam
lara göre 3 milyon, bazı rakamlara, göre 4 milyon ki
şi işsizdir; ayrıca, J0 milyon kadar orman köylüsü 
çek çok dar gelirli durumdadır. Yine, ülkemizin ge
lir dağılımı durumuna bakıldığında, gelir dağılımın
daki dengesizlik bakımından, sonlardan yedinci veya 
sekizinci ülke olduğu görülmektedir. 

Kısaca, geçiminden âciz halkın, bu şirketlerden 
pay alması, hisse senedi alması olanağı fiilen yoktur. 
Elinde az - çok parası olanlar ise parasını, bu iktida
rın uygulamasıyla ortaya çıkan, Oymapınar, Keban, 
Köprü Senedi gibi senetlere zaten yatırmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, yine, aklı başında hiçbir kim
senin, bu gibi, batmakta olan kuruluşlardan pay al
ması düşünülemez, beklenemez. Bu yasayla, sermaye
nin tabana yaydırılma olanağı yoktur. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Olunca görürsünüz. 
.HASAN ALTAY (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, özel sektörde sanayi, ülkemizde bellibaşlı birkaç 
holdingin elinde ve tekelindedir. Bu tekelci holding
ler, küçük ve orta sanayicinin gelişmesini engellemek
tedirler. Anayasanın da emrettiği gibi, tekelciliği ön
leyici yasal düzenlemeler getirilmeli ve diğer önlemler 
alınmalıdır. -Oysa, bakınız iktidar ne yapmaktadır : 
Bu iktidar, bunun tam aksini yapmaktadır değerli ar
kadaşlarım. Seçim öncesi, «Tekelciliği kaldıracağım» 
diye ortaya çıkan İktidar, ne yazık ki, sadece ve sa
dece devlet tekelini ortadan kaldırmış ve bunların ye
rine, uluslararası tekelleri çağırmıştır. İhraç amacıyla 
kurulduğu söylenilen bir sigara fabrikası, hemen he
men hiçbir ihracata girişmeden, iç pazara gözünü 
dikmiş ve iç pazarlarda yer aramaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Altay, iki dakikanız vardır, 
ona göre toparlayınız efendim. 

HA'SAlN ALTAY (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, kanımca, sermayenin yaygınlaştırılmasının en iyi 
yolu, küçük sanayici ve esnafın desteklenmesi olma
lıdır. Küçük esnaf ve sanayicinin kullandığı kredi 
oranına bakacak olursak, yaklaşık olarak-tüm kredi
lerin yüzde 4.62'si oranında olduğu görülür. Bu da, 
amacın, sermayenin tabana yayılabilmesi değil, şir-
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ketleri kurtarmak okluğunu göstermektedir. DE5İ-
YAB'ın amacı olan ve asıl kurtarılması gereken şir
ketlerin kurtarılması (bir yana, bunlar, Cemal Kaplan 
isminde bir şahısın eline teslim edilmektedir. Sayın 
(Bakana soruyorum : Yıllardır çürüyen bu işçi şirket
lerini kurtarmayı düşünmüyorlar da, neden holding
lerin şirketlerini (kurtarıyorlar? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTOEİBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Şirket kur
tarma diye bir şey yok kardeşim. 

HASAN ALTAY ((Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerimi kısa kesmek zorunda 
olduğum için sizlere hemen, Sayın özal'ın bir sözü
nü hatırlatmak istiyorum : «Sermaye perişan, halk 
perişan, sanayi çöküyor» diyenlere, 23.12.1983 tari
hînde bakınız Sayın Özal ne diyor : «Şirket kurtar
ma operasyonları konusuna gelince : Bunlar memle
ketin tesisleridir, ıbunları 'kötü durumlara düşürmeye
lim, ıbu kadar acı ilaç vermeyelim derseniz, kimi kur-
itanyorsunuz? işin kötüye iğitmesine neden olanlar, o 
'Destlerin idarecileridir. Tesisler düruyo-r, kötü idare
ciler gider, iyi idareciler gelir.» Böyle diyor Sayın 
(Başbakan; ama Sayın Bakan da ibulgün ıburada «Ben 
yüzlbinlerce işçiyi, ibiimem neyi düşünüyorum» diyor. 
Soruyorum; Hangi idareci, hangi yönetici gitmiştir; 
Sayın ıBaşjbakanıın arz ettiği git», hangi işadamı gayri 
menkulünü saıtmışitır? Aksine, ıbunlar İsviçre'de, şu
rada, burada spekülatif yatırımlara yönelmişlerdir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Altay, bu ka
nundan sonra önleyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Altay, lütfen sözlerinizi bağ
layınız efendim. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Bağlıyoram Sa
yın Başkanım. 

'«Sübvansiyon yok» diyen Sayın Başıbakan, harç
ları ertelemek:, vergileri uygun koşullarla ertelemek 
suretiyle bir sübvansiyona (gitmektedir ki, bu kendi 
ısözüyîe çelişkilidir. Halkın etinden, sütünden sübvan
siyonu esirgeyen iktidar, bu şekilde, holdingleri des-
'teklemekte, tamlara yeniden güç vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidara men
sup milletvekilleri ve diğer arkadaşlarıma bir önerim 
olacaktır : Birkaç kez ve ıhemen helmen -artık bu ya
sadan sonra- sürekli olarak şirketleri kurtarmayı bı
rakıp, bir kere de halkı kurtarmayı deneyiniz. Aksi 
halde, sizleri hiç kimse ve hiçlbir güç kurtaramaya
caktır. 

Saygıyla arz ederim. (DSP sıralarından alkışlar) 
ILHAN AŞKIN ı(Bursa) — Sizi kim kurtaracak, 

sizi?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Efendim, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 

taımamlanmıştır. Ancak, maddelere geçmeden önce, 
ibir önerge var; tasarının tümünün komisyona iadesi 
konusundadır, onu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 ısıra sayılı Kanun Tasarı

sının komisyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarıımızla. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Eskişehir 

Kemal Gökçora Günseli" özkaya 
Bursa İstanbul 

Vural Arıkan 
izmir 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katılı
yor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

IKURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor 
mu? 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Etvet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; tasarının Plan ve Bütçe Koımis-
yonunjda görüşülmesi sırasında görüşlerimi açıkla
mıştım. Aslında bu tedbirlerin, 24 Ocak 1980 yılın
da alınan tedbirlerin içerisinde olması lazım gelir idi; 
taibiî bu şekliyle değil. Sayın Bakanın ifade ettikleri 
gibi, 24 Ocak tarihinden önce Türkiye ekonomisin
de hâkim yapının iki karakteristiği var; birisi, faiz
lerin düşüklüğü; diğeri, sabit kur politikasıdır. 24 
Ocaktan sonra hu, yüzde yüz değişiyor; Sayın Ba
kan da böyle ifade ettiler. Bu köklü değişikliğin işlet- ^ 
meler üzerinde etkili olması pek tabiîdir. Ne yapıla
caktır? Bu tip köklü değişikliklerde, hukuk sistemle
rinde olduğu gibi, geçiş hükümlerinin, geçiş önlemle-
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rinin de alınması lazım gelirdi. İşte, bunun alınma
mış olması; yani Demirel Hükümeti zamanında alın
mamış olması, Ulusu Hükümeti zamanında alınma
mış olması, özal Hükümeti zamanında alınmamış ol-
maısı, konunun 'boyutlarını büyütmüş bulunmaktadır. 
Bu önlemler yönünden tasarının şevkinde isabet var
dır, şevki doğrudur; yani konuya çare bulma bakı
mından gereklidir; ama çaresi bu değildir. 

Şimdi, ben, Sayın Bakana 'bir sual sormak istiyo
rum : Daha ibir ay önce, (bir büyük banka, borçlusuy-
la anlaşma yaptı, ortak hale geldi. Demek ki, mevcut 
hükümlere göre bunun yapılabilmesi mümkün değil
dir. Şimdi bir kanun çıkıarryorsunuız, acaba bu kanu
nun dışında bankaların böyle işlem yapması mümkün 
olacak mıdır, olmayacak mıdır? Şimdi, bir anlayışa 
göre olabilir; ama bir anlayışa göre de, emredici bir 
ıkianun mevcut olduğuna 'göre, bunu satın almak iste
yen bankalar, bu kanunî prosedüre uymak mecburi
yetindedirler. Eğer bu proisedüre uyulursa, siyasî me
kanizma devreye giriyor demektir. 'Bakınız, siyasî me
kanizma nasıl devreye giriyor : Alacaklı anlaşıyor, 
/borçlu anlaşıyor; karşılıklı bir araya geliyorlar, proto
kolü yapıyorlar. Azınlık hakkını çiğniyorsuınuz; Ana
yasaya aykırılığı var, onu da bir tarafa atıyorum, 
«Ancak, bunun uygulanabilmesi için Maliye Baka
nının, Barbakanın ve Başbakan Yardımcısının onayı 
lazımdır» diyor. Demek ki, kurtarılma operasyonu, 
işlenmelerin iyileşmesi operasyonu, siyasî kadronun 
kararına bağlı; yoksa, alacaklı ile borçlunun anlaş
ması: hukukî metice hiâsıl etmiyor. 

Bu neyi hatırlatıyor biliyor musunuz Sayın Ba
kan?.. Bu, içeriden öğrenenlerin ticareti sorununu di
le getiriyor; içeriden öğrenenlerin ticareti sorununu... 
Bakınız, size ibir örnek vereyim bu konuda. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTBMÖÇtN (Bursa) — Bekliyoruz. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Müsaade buyu
run Sayın Bakan, bu konular teknik konulardır ve 
ihtisas isteyen konulardır; hiç de spekülasyona gel
mez. 

Bir maden şirketi, araştırmaları sırasında, Kana-
da'da, olağanüstü büyüklükte ve çıkarılması mümkün 
ibir maden cevheri bulur. Bilgi, önceleri, şirketin bu
tlun istihsal haklarının herhangi 'bir güçlük ve özel
likle rekabetle karşılaşmaması için çok gizli tutulur; 
yani rekabetle karşılaşmamak için. Ancak, bilgiye sa
hip birçok kişi, malî imkânlarını son sınırlarına kadar 
zorlayarak, bu şirketin hissie senetlerini piyasadan top
lamışlardır. Bilgi açıklandığında, hisse (senetlerinin fi

yatı, bir ay içinde iki katına çıkmıştır. Bakınız, bu bi
rinci örnek; içeriden alınan bilginin kullanılması me
selesi... 

Şimdi, siz ne yapıyorsunuz?.. Siyasî otoriteye 
'bağlı kılıyorsunuz; tıpkı fonların yükseltilip alçaltıl-
masında, gümrük hadlerinin günü birlik indirilip yük
seltilmesinde; içeriden öğrenim ticaretinin var olup 
olmadığını, insanın hatırına, gayet tabiî olarak getiri
yor. 

İkincisi, isviçre'de Burarid ve Huigenin A.G'nin, 
Sandoz tarafından devir alınacağını öğrenenler, hisse 
senetlerini süratle edinirler; iltihakın ilanını takiben 
de, bu senetlerin kur değeri 2 900 İsviçre Frankından, 
9 200 'İsviçre Frankına yükselir ve bunun üzerine, 
başta Amerika olmak üzere, iBatılı ülkeler de, bu tip 
içten öğrenim ticaretine müeyyideler getirirler. 

Tasarıyı tetkik ederken düşündüm; baktım, bu 
olabilir. Günkü, üç uzuv; yani başta Başbakan ol
mak üzere, Başbakan Yardımcısıyla, Maliye Bakanı 
onay vermediği takdirde, olay gerçekleşmeyecek. 
Onaylarsa ve bu öğrenilirse ite olabilir? İçten ticaret 
olabilir. Bakıyorum tasarıya, içten ticareti önleyici ce
zaî bir hüküm var mı? Hatırlarına dahi gelmemiş. 
Demek ki, bir kapı ki; açılabilecek bir kapı. 

İLHAN AŞKIN i(Bursa) — Sizinki vehim. 
VURAL ARIKAN (Devamla) —• Vehim değil, 

dikkat buyurun; ben hiç vehm etmiyorum, olaylara 
göre konuşuyorum, kendi konularımda spekülasyon 
da yapmıyorum. 

Şimdi ne yapmak lazım?., önergeyi vermemizin 
nedeni şu : Bakınız, bir zorluk var diyorum; hatta bir 
itirafımı da açıklayayım. Benim Maliye Bakanı bulun
duğum sırada -Halil Sıvığın ve Taşlar da şahididirler-
Divian Otelinde bir akşam basın toplantısı yapıldı. 
Bugün zor durumda olan müesseselerin sahipleri de 
oradaydılar; Sayın Başbakanımıza durumu arz. etti
ler ve Sayıın 'Başbakanımız -bana genellikle «Vural» 
der- «Vural, hu konuya eğil, bunun bir çaresini dü
şünelim» dedi. Ankara'ya geldiler bunlar ve Ankara' 
da, «Bu nasıl olabilir? dedik; «Bu, alacaklılarla borç
luların Merkez Bankasının başkanlığında bir konsor
siyum teşkili ve istetmelerin birer birer incelenmesi 
suretiyle olabilir» dedik. Bunu yapabilmek için, Ha
zine yetkilerinin Maliye Bakanlığına devredilmesi la
zım geliyordu; (tıpkı bankerzede vatandaşların iste
dikleri gibi) fakat o zamanki «uçan müsteşar» bunu 
benimsemedi ve olay geride kaldı. Bence, yöntem bu 
değildir. Yöntem, gayet ciddî bir meselede yapılır. 
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Bakınız,'Türkiye'de iki olay söylendi; birisi, Gü
ney Sanayiin kurtarılması olayı, diğeri de Asil Çe-
lik'in kurtarılması olayı. Güney Sanayi olayını ben 
yaşadım; o zaman daha. hiç kimseyi de tanımıyor
dum, şirketin temsilcisi olarak yaşadım, Güney Sana
yiin değil, alacaklı şirketin temsilcisi olarak yaşadım 
olayı sonuna kadar. Hatta, «uçan müsteşarı» da o za
man Teşvik Dairesi Başkanıyken tanıdım. (SHP sı
ralarından «Uçarı müsteşar» sesleri) Uçan müsteşar... 

Şimdi, söylemek istediğim, böyle soyut bir ka
nunla meselenin çözülebilmesi ımümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayım Arıklan, lütfen toparlayın 
efendim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Geliniz, bu konuyu ciddî bir şekilde, bu memle
ketin yarasına çiözüm getirecek bir şekilde hallede
lim ve siyasî otoriteyi de her türlü ithamın dışında 
tutalım. İşte, önergemizi vermemizdeki neden budur. 

Saygılarımı sunarım. (SHP, DYP, DSP ve »bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başbakan Yardımcısı iki oy veremez. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, tasa
rıda, karşıdaki saati de kurtarmak var mı? 

BAŞKAN — Efendim, o saati bir türlü tamir et
tiremedik, maalesef. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Ta-
taııaı Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede 
Almaçtık Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Yergisi 
Karonu, 213 Sayılı Yergi Usul Kajnunu ive 3182 
Sayılı Bankalar Kanununda! Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kamım Tasarısı 
Amlaç 
IMADDE -İM — Bu Kanunun amacı, sermayenin 

talbana yaygınlaşJtiı/rıllhıaiS'iv sermaye piyasasının geılişı-
tiriîmesii, ihracatın teşviki ve anonim şirketlerin ser
maye yapılanımın güçlendirilmesidir. 

BAŞKAN — Madlde üzerinde, DYP Gruıbu adı
na Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, SHP Grubu adlına 
Sayım Aylhan Fırat, DSP Grubu adına Saym Yusuf 

Ziya Kazancıoğiu; şahsı adına Saym Hayri Osman-
luoğlu söz isltemfişileıfdıir.' 

'Sayın Sadıklar,, buyurun. (DYP sıralarından al-
kıişiliaır) 

Sayın Sadıklar, süreniz 10 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR (ÇanaklkMe) — Sayın Başkan, yücfe Mecli
sini çok dleğöriı üyefcri; tasarının, «Amaç» maddesi 
üzerinde gruibumun göırüşferini arz efeek üzere hu-
zuınuınuızidayjım. Bu vesıieyflte saygınlar sunarım. 

«Amaç» maddesi, gerek kanun tasarısının ismiyle 
ve gerekse kanun taisaırıisanm mündeırecatıylBa (yeni te
nimle-, içeriğiyle) çel'işlkito içindedir. Bu Vesül'eyfe, bir 
parantez açacak, Sayım Bakanın- burada ifade ettiği, 
«Bu tasai'ıyı muhalefet sözcüleri gelreği gilbi incele-
ımtmilşd'eri» sözüne kısaca değinmek işitiyorum.. 

. Üzüfeirelk ifade ederiz ki, bu tasarının hazırla n-
ırnasıınlda sayin hükiüımlejt, gereği gibi titizlikle çalış-
ım'anyjşltıır. Bu, amaç miadldeısinin tedvini' sırasında, 
Bültçe ve Plan Komisyonunda yapılan müzakerefer 
sıirtaısıında da ortaya çılkımKşftıır. 20 maddelik bir taısâ  
ırmd'a, 10 maddeifc değ%Mlik önergesi kabul edilmiş-
<lik\ Sadece bu alay, bu tasarının ne derece hazırlık
sız orftiaya geltlirildliğ'inin ve üzerinde çaSıışıllmadıığımn 
lb!iir dellillliidir.! İkinci delilli de işlte amaç madktesidir. 

Taısiamînın iisım'imıdie; «Ekiönıolm'iyi düzenlemek ve 
>si£irimaye piyasasın un teşvikli» diyorsunuz; ayrıca, Sayın 
Bakan burada ifade ediyarifar, «Sosyal amaç da var 
bunun içimde; kapaman şidcetilierlden ayrıllan, işsiz ka-
Dan işçiiBarte iş sağlamak gibi sosyal amaç da var» 
d'iyodıar. Pekli, bunlîar niçin amaç madides'inde yer 
alimüycc? Çok enteresandır; Sayın Bakan burada, ne-
ınedie ise yanım saatten fazıla kionuş!tu; asıl amaç, fi-
nansımian balkiıimından güç durumda. olan şirketlerin 
kuırlüarfması olduğu halde, bunumla ilgili bir kellime 
dahi yiok amaç maddesimdle. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEİBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Kurtarma 
diye bir şieıy yok da, omun için efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Sayın Bakan, bu çel'işlk'iye düşmenizi isitemezdifc ama, 
«Hükümelrln bu konuyla iillgisi yok» diyorsunuz; son
daki madldleUande de, zoır durumla düşen şirketlerle İD-
ıgüli anılaşmayı siz taışldilk ediyor ve Sayım Başbakanın 
onayıma arz ediyonsunuz... NasııJ, bu konunun içinde 
'dbğilısUn'iz? Doğrudan dlolğruya olayın içindesiniz, 

Değeri arkadaşilarım, bu tasaranım amacı, mad
dede ifade edMğine göne, ihracatın teşviki ve bazı 
şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve ay
rıca, sermayenin de talbana yayıllmasiidir. 
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IŞimdi, hafızalarınızı lıülllfbn yoklayım; bu konu-
î'a.nd!a, daha önceki dönetmtalde kanunlar' çılkımı̂ Lur. 
1981 tariıhllli ve 2499 say i t Sermaye Piyasası Kanu
nunu hatıMalbıırıım siize. Bu Kanunun amacına da ba
kın, aynı şey; sermayenin tabana yayılfmasu, serimaye 
piyaisasıinıtn gıiiçl'enditriılimıesi.,. Madem orada btöyfe bir 
kamun var, bu KanunJla biırçok mıül'eisısisieisd'er düz'en-
lenımiiış, birçtdk. fikirliler geltiırilîrniş; niçin bu konuları 
onun içinde işdemezislin'iz de, geliip, böyle döır't beş 
kjonuiyu bir araya sıoküışituırarak -affedeirs'iniz- bir ara
da hallletimieye çaluışıiftlsMMz? Aynı amaçlı ilki kanun oll-
duğuna göne, ya öbür kanunun amacı yanüiıştur, ya 
bu Kanunum amıacı yanflııişltıır veyahut k:anun olarak 
'gtelüirîSm'eisli yandlıışltıır. 

İDiğer konu : «ılihlradatm teşviki» deniyor. İhra
catın feşjvülki konusunda, bir exılım-fcank kuırulfması, 
'b̂ iir herlmtels kuıruıllması, bilir kofas kurııiürriası konuisuin-' 
da memlfikiirliz; ama bunlar için ayrı bir kanun yapa-
iıfm. Burada işli ne bu konunun? Heitn de Devlet Ya-
Itıırıım Banlkası ıgM, ekomiofmiiye diğer blaşk'a sahal'an-
'da blüyiülk hizmüeltter yapmış (bir müeisisfeiSöyi, güya hiç 
klümls'aye haiber vermeden ortalan kalldıracak bir yak-
laşumıPa gdlüyarş'unuz ve eximMban)k veyahut b'lır Her-
mteis gllbi ihiriacat siıgarftast kılınmaya kalkıyorsunuz., 

lEvelt, Sayın Başlbalkan Yarrfuımcısıt Erdem'in de 
ifade dtltülklJeri gibi, biziilm bu miülösisfels'eÖeri . yeniden 
Ikeşlfeıtoemize ihltüyaç yok. Bu miüiesstösöi'er, dünyada 
kurıAnuişituır, işillemekltedlir, hatalı veya başardı- yönler 1 
laıît'aya çıkımıişıtiir. Gellüm bunfflarldan isıtifade eldeffirn, hat-
t)a herlmıesü, haKCa bir eximi-bankı aynı staltiüyle Tür
kiye'ye getökellmı. Alma siz, kendi halinde işleyen ve 
ektonoımiye başka sahada faydaları dokunan bir miü-
estsesieyi kaldırın, onun yerine bunu ikame eıdin... 
«Iföafıldıırarııadıılk» dUyecekllbr; ama zaman iç̂ inıdje k a t t 
ıracaklar ve soran kilmiseıyie de, «kaldMtaadiılk» diyerek 
Ibunu k'a^dıırimış olacaklar;.' 

'Kanun taranışının isimi, «Eikıonoimlriin düzenten-
nı!esli» idi; 'fa'kat dielm'in de arz eltltJiğilım gilbi, amaç mad
desine nıeıdense bu ibareyi koymamışlar. Aslında bu, 
dkbnolminin düzienjftenmes'iyle igıilü ve hükümete, eko
nomiye mlüldahate imkânı veırten bir kanun tasanısıtdır. 
«•Seırlbeislt elktoniomi» diye diye getDdiğiımlz ve gerçekten 
dikkatte değer b'ir nbfkltadk bu. 

Yallnılz, bir şeyîi hatıriktacağım. 1930'lu sienetorde 
dkbnolmi oîaiğanıiisitü ibtiır hial içimde iken, o günüm 
şlarftJarimda, 1567 sayıdlı «Türk Parasının Kıylmeftlin'lm 
Korunmasıyla îîgili Kanun» diye bir kanun çıkarıl
dı. Bu Kanun, gerekltiğinid'e e!kom;otmiiye hÜlkiknötin 
müldahaile hakkını veren bir kanunfdu ve geçici ola

rak çılkarılîmıiştı; ama bu ihtiyaç devam ettiği için, bu 
geçiicÖHk bir anlamıida deVamllıı hale gdÜmiş ve bugüne 
kadar bu Kanun luiygulllanımııışltır. 

Haıtıırlüarsınıız, ANAP hülkıüimelii bu Kanunu, bir 
anlamda düşman ilan efmiş, bu Kanunu kaldıraca
ğıma veyahut bu Kanunla ilgü kariarnaımte ve telb-
liiğkteri asgadye indlireoegine dair sözler verimiiş; haitıta 
'bu 'kiiırsülden, gerçeik ollmadaığı hal'de, «iBu mevzuatın 
anîbeş sayfaya imdMlteeeğ'i» die ifade etdiilniıişıt'ir. 

BAŞKAN — Sayın SadMar, iki dakikamz var 
efenüllım.. 

OAFBR TAYYAR SADIKLAR (Devaımla) — 
sinildi üsle Waknyoruz, 11567 .siayıölı Kanun hal'en vartdıır, 
o kanuna göre çılk'arıüımıış müjdalh'ale k'ararnamösii ve 
tdblıiğ'Jöri bulgun onibeş değ!!, yüzlsınee sayfayı a,şamıış-
tur ve <bu yıoılla, hüikülmeit, zaten gerekl m'üdatolieryi 
de yapialblllföcök dııruımdadıır. öyteyise, böyle bir 'ka
nuna ned'en İhlt'iyaç duyuıMu?! 

Ojyoruz k'i; eğer ihracaliii düizenltemick ve teşvik. 
'bimldk isitliyotrisanıız, 1567 ıs'aıyillı Kanuna isiöinaden çı
kardan İlhrtacaıt Kararnanıeisi var; onunla ilîîgiiıil dbğî-
şM'iklüeiri oraya koyun ve teişyÜki ortiida ıgeil'iri'n; za'ten 
böyile göL'iriiHi'yor teşvikler, Niç'in ıbunu, böylle bir ka
nunun içlinle .sokmak ve giizfJernelk ihltli'yacıını duyuyor
sunuz? 

Oeğöillii arlkadaşllaıiıım, bu Kanunun amaç maıdlde-
•?Jİ, gerek ismiyl'e, gerdkise kanunun d'iğer madldeteaiiy-
:îe çeıllişlki içjn!dediır. Bu itibarla, her şeyden önce 
amaç maddesinin yenliden düzenlenmesi gereiktliğinıi 
saygıyla aıız eder ve bu vasilıe ile gruibum adına say-
gıllariimı- sunarım. (DYP suna'îannfdan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür dderiim Sayın Sadıklar. 
Sayın Furiat, buyuırun efendim. (SHP şuralarından 

alık ı'ş la r) 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) — Sayın Balkan, saygıdeğer müılilötıvekiieni; üç 
-aşna önceyi hatlırlayıın. Bu küırlsüBbn Sayın Başlbakan 
konuşurken; işsi;z!;ıiği önîey'a'eelklLerinl, kapalı fabrika
ları Çaikşır h'ale gdtJiırectlkıbilidi, ür'eiulmli ar'ti/riacaklari'-
nı, ihıacaitı arteraeakîarmı, TüUk Lirasıına değer ka
zı andıracalklarını, enıftlaısiyon ve p'aih'ai'uioğı ön'îeyeceMe-
ırilnii ve dış fiicardt demgesıini kuracaklarımı idld'ia et-
mljşlleıldi. Üç sene so'niria galid'iğiim'lız mdkifia, bk'az ön
ce Sayın Bakanın bu kiürisıülden ifade etiL'lği ndktaAr. 
Yarii nedir?.. 500 fabılika kapaık; 500... S!iz iktidara 
gelld'iğ'iniiz g'iin, Tülılkliye'de kapalı falbr/ika sayısı 250 
idi, dalha aşia'ğiiyldı̂ ; bıııgün Tüırtoiye'die 500 fabrika 
kapalı. Tarım ülkesinde trakltiör fabrikası kapalı, ta
rım üük'eslinde gülbre fabrilkaısıı kapalliı... (SHP sırala
rı nidan aâkiKşJar) 
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«Zor duırumııdalkli banlktalTaıtıt kurtaracağız» diyorlar. 
-B'anlkaîar niye zor duınuıma geçti,' niye bu hialie düşttü? 
Arkıadaşfar, eğer hu bankalara, s/iyasî etonitefllei 2 
ımli'ilyona alınmış aınsalar 200 mıillyona, 20 milyona 
aıllınımaş arsalar 2 miıyara kanşdlılk göisltetriMp kredi aha-
dıysa, ıbu b'anlkaîar tabiî ki zor durumla dü'şltü. Ana-
ıdjottu Bankasını ata, -Asitle kupürleri odbiımde- Ziraat 
Bankasını akn, diğer devlet bankalarını aikn; kim-
İare ne mükltiarda kiredli venmüşOeıödlir? Üdjdii'a ed'ıiyoruırn; 
ANAP hükümetle geMliği gün, ıgeafi dönımesli şüpheli 
iaDacalklar 200 mıillyaırdli'; Danışm'a Mledlisii zamanında 
Ibiiink", iş|tle o zamlının balkanları da buradalar. Bu
gün, Sayın Gürlklan'ıın siöyîedÜği 3 tlriilyon-rlalk'amı dloğ-
flulduır; ama Sayın B'akan idld'ia efdbr, 1, 2 trilyon 
Ueıdi, . • 

Alrk'aldaşlllar, üiç sene içlinde siz, devîetiin batık pa
hasını 200 milyardan -sizin slöyHedtiığ'indz gibi- 1, 2 
trilyona çılkiaurmışınıiız; bunun mlüldafaa elditecek tara
fı var miı? Ben ısoruiyoinuto. Batayorsunuz, bu şir
ket sahipleri baitmıış, mfüffis; ama Başbakanın Sin
gapur s'eyalhaıt'ind©, Başlbakianın Japonya seyahatinde, 
Başlbalkanın Çin seyah'at'inlde, uçakta, yanında bu ba
tılk şirlkot sahipleri... (SHP sıralarından alkışllar) Ne 
gSetrdk viar şirkeDfeıri baitltiıyisa bumüaınm oriaya büyük 
'tüccar gM .gorültluiİlnDeislirilde?1 

'Bir ş'ey daha söyleyeyim; acıdır, gazetede oEdu-
dum; Okumuş Hollding kızına düğün yapmıştır Hifl-
Üom'kla, 200 m'ilyon likayla. Nasıılt batiık şifkelt bu?.. 

İEROL AĞAÖİL (KıırM'aırelİ) — 200 mlifyonun 
lafı ma olur. 

SALİM EREL (Konya) — B'atık oüan müUtet, 
mileL 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Siz, bunların ha
yat standartlarına bakıyor musunuz? Bugün mal ve 
mülkleri, paraları kimlerde, nerede, nereye gitti bu 
paralar?.. Hayır, bunlara bakmıyorsunuz; bunları 
kurtarmaya çalışıyorsunuz. 

Bu yasa neler getiriyor : 
Muhterem arkadaşlarım, ;bakın, ammeye borç

ları ile SSK borçlan ertelenecek 5 yıl süre ile. Harç
ları kaldıracak, faizleri yüzde 50'ye kadar düşürecek. 
Nedir?.. Hep devletin kesesinden, hep SSK kesesin
den, zenginlere, ibu şirketlere (bir şeyler vermek. Hani 
siz demiyor muydunuz, «Çifte standart yok» diye? 
Dürüst memur, dürüst tüccar, dürüst esnaf, dürüst 
sanayiciye ne veriyorsun?.. Batmış adamlara devamlı 
prim vermekle meşgulsün. Çifte standart değil mi
dir bu uyguladığın? 
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Sizin tatbikatınız çok farklı; akıl erdirmek müm
kün değil. Köprü, baraj senedi diye yüzde 70 faizle 
bunları sattınız; halika intikal ettirdiniz sözde. Soru
yorum halka, gittiğim köylerde soruyorum; bir ta
nesinde 'bin liralık, onbin liralık bir 'kupür var mı 
diye. 

•İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Var var, çok 
var. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Yok. Sende 
var, senin cebinde var, (başkasında yok. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — «Satamazsınız» 
dediniz, satıldığı için (böyle söylüyorsun. 

BAŞKAN — ISaym Saruhan, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bugün «Enflas

yonu yüzde 35'e indirdik» diyorsunuz. Ben soruyo
rum şimdi, sizin ne hakkınız var; tüyü bitmemiş ye
timin parasını alıp, yüzde 70 ona ödemeye? Madem 
enflasyonu yüzde 35^ indirdin, nasıl yüzde 70 ve-1 

rirsin ona?.. Zengine, 4bu kupürleri alanlara nasıl yüz
de 70 verirsin?.. Buna hakkın var mı?.. 

Siz, geldiğiniz gün, KitTleri özelleştireceğinizi 
soylemediniz mi? Zam üstüne zam yapıyorsunuz KİT' 
lere. «Zarar da kârın kardeşi» demediniz mi? «Vil
lanızı satın, bileziğinizi satın» diyen sizler değil mi 
îdiniz? Ne oldu; bir serie içinde ters döndünüz?.. Bu
gün, özelleştirilmiş batık şirketleri devlet bankalarına 
aldırmaya kalkıyorsunuz. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Yok 
öyle birşey. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Öyle, öyle... Ki
min parası? 3 üncü maddeyi okuyun; kimin para
sıyla alıyorsunuz?.. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — 1 inci madde
de yazıyor mu; madde üzerinde konuşun. 

IBAŞKAN — Sayın Saruhan, lütfen efendim... 
Sayın Saruhan, çok müdahale ediyorsunuz ko

nuşmacılara. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Saruhan müdaha

le eder beyefendi, onun acısı vardır bana karşı. 
EROL AGAÖIL ı(Kırklareli) — Aklı da ermi

yor. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Siz, Devlet Yatı

rım Bankasını, yatırımı teşvik eden bir bankayı alı
yorsunuz, ihracatı ıteşvik bankası haline getiriyorsu
nuz. Kurun yeni bir ıbanka; niye bu bankayı bu ha
le çeviriyorsunuz?.. Bankayı denetimden de kaçırı
yorsunuz. Bakın maddeye; bankanın denetimi yok
tur, bu bankayı denetimden çıkardınız. 
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«İhracatı artırdilk» dediniz. 1985'üc dcğruıduır; 
ama 1986ya. 1985 ühracatıriı bulamadınız. Dolarda 
yüzde 10-12 nispetinde -dünyada- değer düşmesi ol
duğu halde, sizin 1986 ihracatınız, 1985'i bile bul
madı. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Onun nedeni malum, 
siz de 'biliyorsunuz. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Onun nedeni ma
lum; hepsinin nedeni malum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Fırat, siz 
konuşmanıza devam edin efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, ba
kın bir şeyi !daha söyleyeyim; dün Bütçe ve Plan 
Komisyonunda hükümet, bir korsan önergeyle, KİT' 
lerin denetim yasasına bir madde ilave etti. Bu mad
de nedir biliyor musunuz? 1938'den beri kurulu olan 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun deneti
minde olan devlet bankalarını denetimden çıkardı, 
denetim dışı 'bıraktı; ne Sayıştay denetimi var, ne 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi 
var, ne Devlet Denetleme Kurulunun denetimi var. 
Neden biliyor musunuz? Önünüzdeki yasa tasarısı
nın 3 üncü maddesine bakın. Bu yasada kaynak ne
dir? «Merkez Bankası ve devlet bankalarının kay
naklarını Bakanlar Kurulunun emriyle kullanır» der; 
açın okuyun. İşte, oradan kaçırmak için, dün bir kor
san maddeyle devlet bankalarını denetim dışına çı
kardınız. 

İLHAN ARAŞ ı(Erzurum) — Sayın Fırat, «kor
san» kelimesi olmuyor, geri alın lütfen. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Korsan, korsan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI '(Manisa) — O madde, 

önerge oylanmadan mı geçti? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın arkadaş
lar, sizin iddianız, burada söylediğiniz... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 2 dakikanız var, ona 
göre toparlayın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tamam efen
dim, zamanı geldiğinde bıçalk gibi keserim. 

Şimdi, bakın efendim; Sayın Bakanımız dedi ki, 
«Efendim, ülkede gelişmeyi sağlayacağız, kalkınmayı 
artırmak için bu bankaların bir an önce üretime kat-
da (bulunmaları lazım. Peki, 'bu kadar tedbiri aldınız, 
bunu yaparsanız, demek ki, 1987'de (kalkınma hızı, 
1986'dan daha iyi olacak; değil mi? Hayır. Bakıyor
sunuz sizin hükümet, 1986'da yüzde 7,9 olan kalkın
malı ızını, 1987*de yüzde 5'e düşürmüş... 1986'da, 

yine 7,2 olan tarımdaki büyüme hızını, yüzde 2,5'e 
düşürdünüz. Hem tedbir alıyorsun, hem «Daha yük
sek olacak» diyorsun, hem de planda, yıllık prog
ramda, daha düşürüyorsun... Bunu nasıl izah edersi
niz siz, kimi ıkandınyorsunuz? Bir gün söylediğiniz, 
ikinci günü tutmuyor. Bugün bu duruma düşmenizin 
nedeni nedir, ben size açıkça söylüyorum: Bugün 
bu duruma düşmenizin sebebi, ülkeyi buraya getirme
nizin sebebi, affettiğimiz AKPA'dır, affettiğiniz ÇE-
AŞ'dır, İZDAŞtır, geçen gün gelen kömürdür. Dev
letin bütün bu milyarlarının, şahısların kesesine git
mesine göz yumduğunuz için, ülke bugünkü duruma 
geldi. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen toparlayınız. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Ve soruyorum: 

Siz nasıl hükümetsiniz ki, 250 liradan alıp, 300 li
radan yurt dışına ihraç ettiğiniz pamuğu, üç ay sonra 
600 liradan ithal ediyorsunuz. Yalan mı? Üç ay son
rasını göremeyen bir hükümet... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen bitirelim efen
dim. 

AYHAN FIRAT ((Devamla) — Hemen bitiriyo
rum. 

IBu yasa, üç yıllık ANAP ekonomik politikasının 
iflasının ilanını ancak bir müddet daha geciktirmek
ten öteye gidemez. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve bağım
sız sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
DSP Grubu adına Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğ-

lu; buyurun efendim. 
Sayın Kazancıoğlu, süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN

CIOĞLU «(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
kanun tasarısının 1 inci maddesi- üzerinde DSP Gru
bu adına söz^almış bulunuyorum. 

DSP, grup olarak, iktidarla ilk defa karşı karşıya 
geliyor ve bu karşılaşmanın iyi bir diyalog içinde 
devam etmesini 'temenni ederiz. Düşüncemiz odur ki, 
hataları, kötü yapılan işleri, yanlış anlamaları bura
da dile getirip, uyarıda bulunmak gerekir; yoksa, 
kötülemek yok, kötülemekle hiçbir neticeye varama
yız. Bu bakımdan, şunu söylemek isterim: Peşinen, 
iktidarın hüsnüniyetle hareket ettiğini kabul etmek 
gerekir; ama, beceremiyor, o ayrı iş. Orada, kendi
lerini tenkitte, herhangi bir taviz asla kabul etme
yiz. 
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İLHAN AŞKIN '(Bursa) — Muhalefet yapıcı ol
malı. 

YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU '(Devamla) — 
Bu işte ortada bir anlaşmazlık var. Bendeniz zabıtları 
baştan aşağıya dikkatle okudum. Sayın Kaya Erdem 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu işin müdafaasını 
tamamen üzerine almış vaziyettedir; ama burada gö
rüyoruz ki, Sayın Maliye Bakanı bu işi üzerine al
mış oluyor. Gerçi fark etmez; ama ufak bir fark var. 

CAFER TAYLAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Fark eder. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Bana öyle geliyor ki, Sayın Maliye Bakanı, Sayın 
Kaya Erdem'in söylediklerinden' bihaber; tamamen 
aksi. 

Şimdi, bendeniz burada... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bu olmadı işte! 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU l(Devamla) — 

E, ama ne yapalım ki öyle, gerçek... 

sŞimdi, ne yaparsanız yapın, bu memleketin, ka
bul ettiğiniz ekonomi modeli vasıtasıyla, kalkınma
sını temin edemezsiniz. Bununla ne demek istiyorum, 
onu size anlatmak isterim. 

Dünyanın en modem tanklarını, harp tayyarele
rini, gemilerini, harp sanayiini, silahlarını ve nük
leer santraıllarını yapmış olalım; tarımda çok ileri 
gidip gerekli üretimi fazlasıyla yapmış olalım; bil
gisayar sanayiini, kompütür, yani «ibernetizımi (ilim
lerin ilmini) en yüksek seviyeye çıkaralım, motor 
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I sanayiini de aynı şekilde yapalım; demir - çeliği, çi
mentoyu fazlasıyla üretelim; buruları dışarıya satalım 
ve ihracatımızı en yüksek seviyeye çıkartalım; Mer
kez Bankaisınnn feaisataı da> 'dSötvİ2flîe dolsun ve bumı-
ları sayın iktidar yapmış olsun, güzel bir şey; ge
ne de, memleketteki manzara, işçiler, memurlar, 
dullar, yetimler, esnaflar, köylüler; yani dar gelirli
ler için aynı olacaktır. «Neden?» diyeceksiniz; çün
kü, buralardan akan bütün gelirler, kazançlar, mu
ayyen kanallardan hep holdinglerin, kapitalistlerin, 
zenginlerin cebine iner. Zira, takip ettiğimiz model, 
sistem, bunu icap ettirir. Onun için, iktidar bu gi
dişle, bu madeli değiştirmezse, halkın iktidardan bir 
şey beklemesi boşunadır. İşte bütün mesele bura
dadır. 

!Bu teşhis konulduğu takdirde, bütün meseleler 
çorap söküğü gibi iktidarın, dolayısıyla halkın lehine 
çözülür. Biz, iktidarın muva.'fak olmasını, dolayı
sıyla halkın yüzünün gülmesini istiyoruz. 

Tatbik ettiğiniz modelin yanlışlığını bir misalle 
arz edeyim - yani, olmaz, bu modelle hakikaten ol
maz - bakınız, petrol fiyatları dünyanın her tara
fında, Amerika'da, Avrupa'da düştü; fakat tek bir 
ülke var, o da Türkiye; burada fiyatlar alabildiğine 
Yükseldi ve hiçbir zaman da düşmedi. Neden? Tat
bik ettiğiniz modelden. Enflasyonu aşağıya indire
ceğiz diye faizleri yüksek tutturdunuz, - jpnu Fried-
man söylüyor, onlara bilahara temas edeceğim -
maliyet fiyatları yükseldi. Şimdi petrol fiyatları 
düşünce, siz petrolü ucuza lailimajk 'isiterstenliız, o da 
sizden malı ucuza almak isteyecek; senin tüccarın, 
sanayicin ucuza veremez ki bunu. Çünkü pahalıya 
mal etmiş, yüzde 55 faizle kredi almış bir defa, -
kendi kar etmese bile - yüzde 99'la satmaya mec
bur. 

Bakınız, petrolün ucuzlamasından biz istifade 
edemedik. Bir sektör daha var, o konuda da çok 
üzgünüm, o da (turizm. iPertol fiyatlarının düşme
siyle, Türkiye'de ibütün rezervasyonlar iptal edildi; 
ama, Avrupa'da ucuzluk oldu diye, turistler orala
ra gitti, Türkiye'ye gelmedi. Pekala, öteki ihraç 
mevzuu idi, karşısında mal alacaktın, olmayabilirdi; 
ama burada biraz müteyakkız olunacaktı. Çünkü, 
karşılığında mal verilecek bir şey yok ki, oteller 
var. Otel ücretlerini düşürmek lazım gelirken, bu
rada da büyük bir yanlış yapıldı ve bu sebeple mil
yarlarca liradan mahrum olduk. Bu niçin böyle ol
muştur? Yanlış bir ekonominin tatbiki neticesi ol
muştur. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Saym Kazancıöğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 

Fark dfaıez 'Misi İde aynı kanunu (mlüdaifaa, adülyor; 
aynı partiye, iktidara mensuplardır, fark etmez; 
ama, yine de fark ediyor. Şimdi, daima Kaya Er
demin söylediklerini tekrar edeceğim; bu sözlerinin 
zabıtların hangi .sayfasında olduğunu tespit ettim; 
eğer sözlerimde yanlış bir husus olursa, derhal «Şu 
sayfadadır» diyeceğim; ondan da emin olabilirler. 

Gelelim 1 inci maddeye : l inci madde amaç 
maddesidir; «Bu kanunun amacı, sermayenin tabana 
yaygınlaştırılması, sermaye piyasasının geliştirilme
si, İhracatın teşviki ve anonim şirketlerin sermaye 
paylarının güçlendirilmesi» denilmektedir. 

IBir defa, buradaki, «Sermayenin tabana yay
gınlaştırılması» ifadesini doğru bulmuyorum. «Halka 
yaygınlaştırılması» demeniz lazım. Birçok şeylerin 
tabanı vardır, ama halk bir tanedir. 
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HAUİL ORHAN ERGÜOER <İstanbul) — Tu
rizmde kazandık. 

YUSUF ZİYA KAZANOOĞUJ l(Devamla) — 
Modeli öyle bir tatbik ediyorsunuz ki, tamamen yan
lış. Doğru dürüst tatbik etseniz, bu gibi hallere bu 
derece düşmezsiniz. (Biraz sonra, başka bir madde 
dolayısıyla Amerikan modelinin üzerinde duraca
ğım, vaki varyasyonları, tebeddülleri anlatacağım, 
paketi anlatacağım. O paketin içine, bu arada, 20 
sene içinde giren çıkan var; onları da takip etmi
yorsunuz; ben ne yapayım?.. ^ 

Saygılarımı sunarım. ((Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazancı-

oğlu. 
Sayın Hayrd Osmanlıoğlu; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Bi

liyorum efendim, beş 'dakikada bitireceğim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 523 sıra sayılı 

kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde şahsım adı
na söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken he
pinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Kanun tasarısının 1 inci maddesi, kanunun ama
cını, «sermayenin tabana yaygınlaştırılması, serma
ye piyasasının geliştirilmesi, ihracatın teşviki ve dör
düncü olarak da anonim şirketlerin sermaye yapıları
nın güçlendirilmesi» olarak ifade etmektedir. Her ne 
kadar böyle bir ifade varsa da, bu kanun tasarısının 
Türk kamuoyundaki adı, haklı olarak, «Şirket kur
tarma tasarısı» olarak geçmektedir. 

Tasarının genel gerekçesinde, finansman güçlüğü 
içinde olan anonim şirketlerin bu duruma düşmele
rinin nedenleri, işletme organizasyonlarının zaafı, 
finansman yetersizlikleri ve finansmanlarını yabancı 
kaynaklara dayamış olmaları, yüksek faiz ve artan 
öz kaynak açıkları olarak 'ifade edilmektedir. Yine 
genel gerekçede, şirket kurtarmanın gereği, alternatif 
yatırım tutarları trilyonlara ulaşan bu sirkelerin, ban
kalara olan borçlarının sermayeye dönüştürülmesi, 
borçlarının ertelenmesiyle millî ekonomiye kazandırıla
cakları ve böylece ilave istihdam ve gelir yaratacak
ları tezidir. 

Bu söylenenler doğru ise, üç seneden beri, «'Ben 
şirket kurtarmam. Şirketler kendi öz sermayelerini 
artırsınlar ve gerekiyorsa konaklarını satıp sermaye 
yapsınlar. Artık enflasyonun altında bir faiz haddiyle 
kredi kullanma imkânı yoktur. Büyük kitlelerin ta
sarruflarına yıllarca negatif faiz verilmiştir, ben bu
nu önledim» diyen »Sayın özal'ın, Davos'ta söylediği 
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• bu sözlerin anlamı kalır mı? «Bir memlekette her gün 
şirketler 'batar, şirketler kurulur; kötü yönetilen bir 
şirket batarsa, daha iyi yönetenlerin eline geçer; mil
lî ekonomide memleket için bir kayıp olmaz» di
yenlerin, bu şirketleri kurtarmak için bu telaşları ne
dendir? Telaşlıdırlar; çünkü, bankaların 3 trilyonu 
aşan donmuş kredilerinin, iflas, haciz gibi her türlü 
tahsil yolları tıkanmıştır. Ancak, unutmayınız ki, 
özal hükümeti, isteyerek, kendi rızasıyla şirketleri kur
tarmaya gitmemektedir; bu şirketleri, kurtarmak zo
runda kaldığı için kurtarmaktadır; çünkü, bu şirket
lerin güç duruma düşmelerinde ANAP iktidarının 
yanlış ekonomik politikalarının etkisi, onların yönetim 
zaaflarından da, finansman yetersizliklerinden de da
ha fazladır. 

Tüm bu olumsuzlukların nedeni ise, Özal'ın, Tür
kiye'de uygulamaya koyduğu ekonomik politikaları
nın hukukî altyapısının olmamasıdır. Bu nedenle, 
Türkiye'de daha 1982 yılında bir bankerlik faciası 
yaşanmıştır; fakat buna kimse aldırmamıştır, «yük
sek faizin riski yüksek olur» denip geçilmiştir. Bu
gün ise, küçük büyük birçok şirket, bankerlerin du
rumuna düşmüştür; ödeme güçlüğü içindedirler, borç
larını ödeyemez hale gelmişlerdir, özal hükümetli için 
şirketlerin de önemi yoktur; ancak bu şirketlerin 
borçları, halka değil, bankalaradır. Türkiye'de ban
kalar sallanmaktadır. Alacaklılar, bankerlerde Özal 
için sorun olmazdı, sorunun üzerinde de durulmazdı. 

'BAŞKAN — Sayım OslmaraLıioğilu, vaktiniz dloûdu, 
sürteniz djoMu... 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (OevaimDa) — An
cak, alacakto, bankalar olunca ve borç müklüarı tril
yonlara. ultaştnüa, işin şekli değüştmiişitif. Özal, istese 
de iisltetoeise die sorunu çözmek zorundadır. Sonun 
millî ekonomi sorunu haline dönüşlmülşlfcür. 

BAŞKAN —• Saym Oamanlltoğlîu, top'arÖaıyın efen
dim, lütfen. 

İM. HAYRİ OSMANLIOĞLU (DeMamıla) — Bi-
tJiriyloruım efendim. 

Bu nrddenife, üç senedir «Ben şjirk'et 'kuırlfıaırim'am» 
d'iıyen Özal, şirket k^rltarma tasarısunı Meclise geıtlir-
ımli'şlbi'r.ı-

Sayın Başkan, sıayun m'üfJeövekli'l.feri; gerçekleri 
görmek için daha ne bekliyorsunuz? Türkiye'de uy-
»gullanan dkonoımik siiısltfem ar/tık iflas e'teiştİr. Türk 
h'alîkiM ofluşjturan bültün kaltlm'anîar, uygulianian eko
nomik polkadan rahatsazJdıır, perişandır, Bnflasiyon 
aşağı çdkimemiş, faizler düşür̂ üflimemiş, ortadirek d'e-
dliğilmHz, köylü, işçi, memur, emekli perişan oıUmuş-
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tur. Hayat standardı uygulaması ile, eısnlaf ve sanat-
ıkâaiafnı meslek vergisi yüzıde yüz antımtoıışfer. 

BAŞKAN — Sayan Osmanltoğ'Ju, çoik geçti vaklilt 
efendim, lütfen... 

"M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Es
naf ve sanatkârlar, enflasyonun da ölMsi ile dükkân
larını kapiaıtrnaık zorunda kaîmaşi'ardiır. Şjimidii de, kü-
çülkü büyükillü birçok ş'iırkiöt,. banika borçları nedie-
ııiylie ödeme güçlüğü içline düişjmıüşlîlür. Tüirk ha'Jkı 
•rnlultlsıuızlduır. t&raf, rüşvet, suilMimail, hiçbir dlönetmdie 
bu kadar yaygıolaşimam.ışltıır, 

ISsayın Başkan, sayın m'ilil'eUlvlekilieri; unaltmayınız 
iki, hiulkuikî aıltayapusa sagüam tameffi'ere dtuır'tulmayan 
ekıonoirrilk sisıtleııntarin başarıya ulaşma, şansı yoktur. 
Özafl hlülküimeîllinin ' yarAşlîıIMtaıum en başınlda, onun 
ihjulkulk anllayışının. oBmayiişı gellmekltedlir. Başıamızılı-
ğm temel nedeni, bizce., hukuk anlayjışGinldlaki zaaftan 
ikaynakilanmak'taıdır. Hulkulkıa saygısı olmayan ik&İar-
larm örnir'ünüm uzun oCımlayac'ağı, bilinen bir gerçelk-
tiir, 

Bu tasarı, ANAP miilTdtvelklitljlerinin oyulan ile ka-
nımilkşjacalklbıır; bundan hiç kimsenin şüph'elii yoktur. 
Ancak, gerçekledi görmeye başlladığınız, uyandığınız 
zlalmian altı alan Üslküidar'ı geçmiş olacaktır. 

Heplin'ize saygılar sunanım. (SHP sıralarından al-
kıçGar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanltoğlb. 
Efendini, madde üzerinde veri.llrnlis.bir önergse var; 

olkıituıyoruırn : 
Türlkjiyte Büyük Mîllet MticUsî Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte ojl'an 523 ısrnra sayılı Serlm'aye Piya
sasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Tabana' Yayginiaş-
tıırilması Ve Elktomota'iyi Düzenlemede Alınacak Ted-
ıb'inDer illb 5422 slayıllı Kjurulmjlar Vergisi Kanunu, 213 
Sayılı Vergi Usul! Kanunu ve 31,82 say#ı Bankalar 
Kanununda Değişi'kik Yapıtaa'sı Hakkımda Kanun 
Tasarlısının 1 inci madjdeısin'in aşağıtfakü biçümd1© de-
ğişür*iHmesıimi arz ve teklif ederiz., 

Almaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hükümete, 

özel vergi muafiyetti için takdlir hakiki tanıyan, geri-
femîe dönemi içline glk'sn bazı kiDruluşüiara, gdişıml'ş 
ya da gelişmekte odan kuJryiuişfflarîa öşdteğedlik kıazıan-
dıırmlalk üzere, devM müldahalec'iıl'iğinli gotikten, eıkfono-
ımİyle yeni boyut kazandırmak üzere yeini ekbnidmhk 
dıteenl'ömıeterfdlir. 

Gbıidkçe. : 
Tjas arının içeıidliıği madldeûar, ticarî Ve siinaî şıir-

kdtleır içlin özertdliricitt niteliği taşımakta, bankalar 

için ise, zorlayıcı düızenlıeımıelede yeni bir ekonomik 
y a p ı l a ş m a y ı götkimöktejdlk*. 

Zirta, açltığı kredileri İle bialtlmış ya da dıonldurufl]-
ımııış ollan bankalara, borçlu kunıiuşun setfmiayasin© 
IklaMilmak önlerliısî bir kaşull oflarialk gelilidllkndkitödlk. Ay
rıca bankalara bu islav içitn üçüncü kişileıriden taze 
para sağllamaları öneriltae!klted!irı.: 

Bu öntorilleırli yerime gell;>rm';:ty!eh bankaların ail'a-
cakHarı beş yıll sıürie ille faizsiz ertelenerek, banka-
lar ticarî Ve sınaî işletlmlediTiğe zotnianmalkJtadır. Bu 
dla devlllötlin müdahiaDeıslinıden başlka bir anlam taşı
maz. Ayraca, ifilasiüan donmuş firlmaliarm eski siahip-
fatinlin azınfliilk h'isselierlinin muhafaza eümel'eü'i, acze 
tdiülşimüJş borçların kuirtanimasaıduır. 

İîşltemi uygulayan banka ve firma sahiplerine Ku-
^umîa-r Vergisinden önemi bir ayrıdallkk tanınmaklto, 
âldelta öld)üi,)'lendiri!llmelkjtieıd!ir. 

IBÖyÖece, bazı banlka ve şiıılkiett korıulmaci'lığında 
IkülUfeti yiüikllleınlen d/evfiidt oll!ma!ktadr, 

DeVl'eit bu fcuıritaılma işÖövi iî.le verigi gelirleriinden 
fedialkârlılkta bulunmayı kalbul esömL'ış'tliır. 26.2.'1987 

Tdkliif ÎSahipled 

GünıM'i Özlkaya 
tstanibul 

Beisiim Göçer 
Çorum 

Kdmîail Gökçora 
Bursa 

Nuri Üzöl 
Esıkişehir 

Hayrulliah Olca 
îzmir 

Vural Arıkan 
tzmir 

Tüırlkân Turguit Arıkan; 
Bdirneı 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyorlar mı?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz, 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyorlar 
mı? 

GÜNSELt ÖZKAYA (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi 1 inci 
madde amaç maddesidir; ancak bu madde, kanun ta
sarısı içindeki maddelerin içerdiği anlamları yansıtma-
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mattadır. Zaten kanunun adı içerisinde, «ekonomiyi 
düzenlemede alınacak tedbirler» denilmiştir. İşte bu 
sözcükler zinciri de, hazırlamış olduğum önergedeki 
tekliflime haklılık kazandırmaktadır. 

Gerekçede anlattıklarıma uzun uzun değinmeye
ceğim; ancak, aynısı olmasa bile, Batı ülkelerinde, bu
na benzer bazı yardım operasyonları yapılmıştır; ama, 
örneğin Almanya'da İkinci Dünya Savaşından sonra 
yapılan iki operasyon da, olağanüstü hal dediğimiz 
mücbir sebeplerden dolayı olmuştur. Yani, işletmelerin 
ve işletmeclilerin kusurundan değil amiâ, ülkenin genel 
durumundaki mücbir sebeplerden kaynaklanmıştır. 
Acaba, hükümet böyle bir önleme gerek gördüğüne 
göre, Türkiye'ce de, harp, deprem vesaire gibi bir müc
bir sebep olmadığına göre..,-

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Müc
bir sebep ANAP%r. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İk
tisadî deprem var. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet. 
Acaba, hükümetin üç yılı aşan. bir süreden beri 

aldığı önlemlerin bir kendine özgü müdbir sebebi mi 
vardır ki, bu tasarıyı getirmek zorunda kalmıştır? 

Sayın milletvekilleri, şimdi burada, açtığı krediler 
ile batmış ya da dondurulmuş olan bankalara, borçlu 
kuruluşun sermayesine katılmak, bir öneri olarak ge
tirilmektedir. Diğer bir öneri de, bu bankalara, bu 
işlev için, üçüncü kişilerden taze para sağlama öneri
sidir. Bunlar birer öneri niteliğindedir; ama, işlin asıl 
önemli, ince noktası; eğer bankalar /bu önerilere uy
mazlarsa, o takdirde, alacakları, 5 yıl süre ile faizsiz 
olarak dondurulmaktadır. Yani, burada bir zorunlu 
müeyyide getirilmekte, zorlayıcı bir etki yapılmakta ve 
diğer bir anlamıyla ve de asıl anlamıyla, devlet mü
dahaleciliği getirilmektedir. 

Şimdi, iflastan dönmüş firmaların eski sahipleri
nin, azınlık hisselerini muhafaza etmeleri, aslında, ta
biî acze düşmüş olan borçluların kurtarılmasından 
başka bir şey değildir. 

Şimdi burada, işlemi uygulayan banka ve firma 
sahiplerine Kurumlar Vergisinden birtakım özel mua
fiyetler, indirimler tanınmaktadır. İşte bu çok önemli 
olan noktada, hükümetin devlet adına böylesine bir 
vergiyi gözden çıkarmaya veya bunu ibra etmeye hak
kının olmadığını önemle vurgulamak istiyorum, buna 
hakkı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan konuşurken, 
«Bu, devletin bir kurtarması değildir» dedi. Ben ye
rimde düşümdüm, acaba devletin değilse, hükümetin 
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bir kurtarması mı diye; sonuna doğru, gene hiçbir soru 
sorulmadığı halde, «Hayır bu, bir hükümetin de kur
tarma operasyonu değildir» dedi. Tabiî, düşündüm 
acaba nedir? Çünkü bu kurtarma operasyonu değil
dir; ama Sayın Bakan, süresi içinde, sosyal adaletten 
bahsetti, sosyal güvenceden, işçileri bağırlarına bas
malarından, onların ailelerini göz ardı edemeyecekle
rinden hazin ve çok içten bir biçimde bahsettiler. Peki, 
o zaman, ortada kurtarılan bir şey var. Nedir bu?.. 
Sadece işçiler mi kurtarılıyor? Kurtarılan bir şey var 
demek. 

İşte burada, «kurtarılan» kelimesi, eğer Sayın Ba
kan tarafından yadsınıyorsa, ben bu tasarıya bir 
«Ödün tasarısı» ya da bir «Ceza tasarısı» diyorum. 
Neden «Ceza tasarısı» diyorum? Çünkü burada, ver
gisini alın teriyle kazanan, sosyal yaşamı düzgün, işi
ne emek veren gerçek işadamı cezalandırılıyor. Bura
da, benim gibi, siz değerli milletvekilleri gibi, alın te
riyle bu devlete vergi verenler cezalandırılıyor, 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, lütfen toparlayın efen
dim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Evet, kapatı
yorum. 

Ama, sayın milletvekilleri, «ödün» dedim, Sayın 
Bakan alınmasın diye. Evet, bu tasarı hovardalara ödün 
veriyor. 

Şimdi, sözlerimi bitirirken bir şey söylemek istiyo
rum : Tasarının amaç maddesinin birinci cümleciği, 
«Bu kanunun amacı, sermayenin tabana yaygınlaştı
rılması» diyor. Bunun tabana nasıl yaygınlaştırıldığını 
benim anlama olanağım yok ve niçin anlamadığımı 
anlatmak için de zamanım yok; ama sadece bir cüm
leyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Galiba, bu tabana 
yaygınlaştırma ve yönelme, sanıyorum, - Bu tabiri kul
landığım için benıi bağışlayın - nasıl ve ne biçimde 
para kazandıklarını bir türlü hepinizin, hepimizin an
layamadığı, çamurdaki zambakları kurtarmak ve onla
ra yönelmek içindir diyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Efendim önergeye Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 

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

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

163 — 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
İhracatın Teşviki 

Organizasyon 
MADDE 2. — Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım 

Bankasını, *rnal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile 
yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların 
ve yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilen-
dirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve ga
ranti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine 
tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek 
üzere yeniden düzenler. 

Devlet Yatırım Bankasının tüzelkişiliğinin devam 
etmesi suretiyle anonim şirket nevine dönüştürülmesi 
ile ilgili esaslar, intikal hükümleri, bankanın ilgili ol
duğu bakanlığı tespiti, bankanın unvanı, maksat ve 
iştigal konuları, sermaye yapısı, idare ve temsili, or
ganlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri, görev ve 
yetkileri, denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili hususlar 
Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir. 

Bakanlar Kurulu Kararı göz önünde tutularak 
hazırlanacak Banka esas mukavelesi Türk Ticaret Ka
nununun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hüküm
ler uygulanmaksızın Ticaret Siciline tescil ve ilan edi
lir. Banka esas mukavelesindeki değişiklikler de aynı 
usule tabidir. 

Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmeyen husus
larda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz iste
minde bulunanlar: Doğru YQ1 Partisi Grubu adına 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, SHP Grubu adına Sa
yın Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın İbrahim Fevzi Yaman, DSP Grubu adına 
Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğlu; şalhısları adına, Sayın 
Türkân Arıkan, Sayın Vural Arrkan, Sayın İhsan 
Tombuş. 

Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA CAFER TAYYAR SA

DIKLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bu maddeyle ilgili görüşlerimizi arz et
meye başlamadan önce, Sayın Erdem'in, bütçe mü
zakereleri sırasında ifade buyurdukları bir hususu 
hatırlatacağım. 

Sayın Bakan orada, «Böyle bir müesseseyi, yani 
ihracat sigortası müessesesini getirdiğimiz için bütün 
arkadaşların bize teşekkür etmesi gerekirdi» demiş
lerdi. Aslında bu görüşüne, bu müesseseyi müstakil-
len getirmiş olsalardı, biz de katılırdık; ancak, öyle bir 
sistem getiriyorlar ki, işi, tam anlamıyla, bir «ucun
dan tutmak» şeklinde bir organizasyon yaratıyorlar. 

Şimdi, Birinci Bölümün adı «ihracatın Teşviki» ve 
matlap olarak da arkasından «Organizasyon» geliyor. 
Buna bakan, sanki Türkiye'de ihracatın teşviki konu
sundaki organizasyondan, sadece şimdiki Devlet Ya
tırım Bankasının alacağı yeni sekilmiş anlamını çıka
rır. Kaldıki, ihracatın teşvikiyle ilgili devlet bünyesi 
içindeki organizasyon o kadar değişik ve geniştir ki, 
bu yanlış anlamaya böyle bir madde ile mahal ver
meyi anlamak mümkün değildir. 

Şimdi, gelelim yapılmak istenen şeye: Evet, ihra
catın sigorta edilmesi, ihracatın finansmanı ve bazı 
risklerin karşılanması gereklidir. Bunun için yıllarca 
çalışmalar yapılmıştır. Hatırlarız, 1982 yılında bu ko
nuda bir tasarı ortaya çıkmış, hemen hemen nihaî 
şeklini almıştı; fakat bir sonuca erdirilemedi. Bunun 
gibi müstakil bir kanun tasarısını, exim - bank adı 
altında veyahut diğer bir ad altında getirip burada 
tartışmak, herhalde gayeye en yakın sonucu elde et
tirirdi bize. Böyle yapılmıyor, onun yerine, devlete 
diğer bir sahada çok yararlı hizmetler" vermiş bir 
müessese ortadan kaldırılmak suretiyle yapılıyor. Di
yecekler ki; «Daha ortadan kaldırılmıyor.» Ama 
maksat o. Sayın Bakanın bütçe müzakereleri sırasın
da komisyonda ifade ettikleri sözlerin arasında şunlar 
da vardı: «Biz Devlet Yatırım Bankasına, devlet mü
esseselerinin finansmanı konusunda, KİT'lerin finans
manı konusunda artık görev vermiyoruz. Bunlar ted
ricen azalacak ve nihayet bu konudaki fonksiyon or
tadan kalkacaktır.» Demin değerli bir arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi, Devlet Yatırım Bankasının 
fonksiyonlarının ortadan kalkması mümkün değildir 
arkadaşlar. Gelin realist olalım. Bunun tartışmasını 
bu madde münasebetiyle burada yapmak istemiyorum. 
Bu tartışma, 1930'larda başlamış, bugüne kadar de
vam ediyor ve ortaya bu konuda gerçekten iyi çalı
şan, Devlet Yatırım Bankası gibi bir müessese çık
mış. Niçin bunu hırpalıyoruz? Bırakın o müessese 
orada dursun, fonksiyonunu sonuna kadar yapsın; 
gelin başka bir müesseyi beraber kuralım. 

Deniyor ki, «Devlet Yatırım Bankası, bu konuyu 
en iyi yapacak müesseselerden biri» Niçin?.. Devlet 
Yatırım Bankası bünyesi içinde ihracat sigortasından 
anlayan eleman niçin olsun, ihracattan anlayan niçin 
olsun; özel bir bankada olabilir, ama Devlet Yatırım 
Bankasında niçin olsun, bunu nereden bulacaksınız? 
Sualin cevabı açık: Dışarıdan bu gibi elemanlar ge
tirtilecek veya yetiştirilecek, öyleyse, Devlet Yatırım 
Bankasının eski elemanları bir yerde duracak, onun 
yanında, yeni bir müessese gibi bir exim - bank 
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müessesesi kurulacak. Neye benziyor bu arkadaşlar; 
bir tarafta devleti finanse eden bir grup, bir tarafta 
ihracatı finanse eden, özel ihracatı finanse eden bir 
grup... Tam tabiriyle bir hilkat garibesi ortaya çıkı
yor. Böyle yollara gitmenin anlamı var mı? 

»Kaldıki, bugün Devlet Yatırım Bankasına veril
mek istenen fonksiyonlar, Merkez Bankası tarafın
dan yapılmakta, Merkez Bankası ihracat için finans
man sağlamakta. Değil mi Sayın Bakan? Ayrıca, si
gortası, kredisi ve risk sigortası anlamına gelen mü
essese yaratılmıştır. Merkez Bankası bünyesinde. Siz 
tutuyorsunuz, bunları oradan alıyorsunuz; başka bir 
bankaya veriyorsunuz; üstelik bu bankanın bu konuda 
hiçbir şekilde tecrübesi yok. Bu yanlıştır arkadaşla
rım. 

Eğer biz, ihracatın azalmasından dolayı telaşa ka-
pıldıysak; ki, bu telaş yerindedir, ihracat bu sene 
gerçekten, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar 
ve kimsenin temenni etmediği kadar azalmıştır; 8.7 
talhmin edin, 7.2 milyar dolar ihracat sağlayın... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM (İzmir) — 7.435 mil
yar dolar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Netice, yine de ilk tahmine göre, 1 milyar 300 mil
yon dolar düşük ki, her yıl, bu, belirli ölçülerde 'arttı 
diye, hepimiz seviniyor, kıvanıyor hatta hükümet ta
rafından övgüler ileri sürülüyordu ve hepimiz de bun
dan sevinçliydik. Ama siz bu konunun kökenine in
medikçe, bu şekilde, işin ucundan tutarak bunu hal
letmeniz mümkün değil. Evvela, müessese olarak 
exim - bankı bu şekilde kuramazsınız; ikincisi, ihra
catı böyle bir müesseseyle artıramazsınız. Artırmak 
için, gelin evvela ekonominin kaidelerine inelim. So
run, ekonomiden kaynaklanıyor. Nitekim, kanunun 
başlığı böyle; ekonominin düzenlenmesi... öyleyse 
tedbirlerinizi de ekonomik olarak alın. «Kanunla eko
nomi düzenlenmez» lafı, Sayın Başbakana aittir, siz
lere aittir. Şimdi, söylediğinizin tam tersini yapıyor
sunuz. Eğer, ekonomide bir sonuç almak istiyorsa
nız, ekonomi konusunda çıkan darboğazları aşmak 
istiyorsanız, alacağınız tedbirlerin de ekonomik olması 
lazım. 

Bakacaksınız, ihracat niçin düşmüş. Bunun esası
na hiçbir zaman girmediniz. Siz, finansal tedbirlerle, 
finansal desteklerle ihracatı bir yere kadar artırabi
lirsiniz; ama gelir bir yere dayanır kalır. Ta ki, ihra
catı, üretimin fonksiyonu olarak göreceksiniz. Gör
mezseniz, ihracat konusunda ortaya çıkan meseleyi 
halletmeniz mümkün değildir. 

Bu itibarla, değerli arkadaşlarım, bu organizasyon 
maddesinde ortaya çıkan yeni müessesenin, ihracatın 
teşvikine yardım yerine yeni karışıklıklar meydana çı
karacağı endişemi tekrar arz eder, bu vesileyle say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
SHP Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan; 

buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR

KAN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sayın Bakan yasanın geneli üzerinde konuşur
ken, banka bilançolarında batık gösterilen kredilerin 
tutarının «1,2 trilyon dolaylarında olduğunu» ifade 
etti ve benim burada teiaffuz etmiş olduğum, 2,5-3 
trilyon Türk Lirasının doğru olmadığını öne sürdü. 

Bankaların, batık kredilerini bilançolarında göster
mesi, aslında düşünebilecekleri, ve hiç yapmak iste
medikleri bir şeydir. Eğer, bankalar, bilançolarında 
batık kredilerini gösterirlerse, hiç kuşkusuz, çok bü
yük ölçüde itibar kaybına uğrayıp, batma noktasına 
kadar gelebilirler. Bu nedenle, eğer bugünkü ekono
mik koşullarda, bankalar, kamuoyunun gözünün önün
den kaçırılamayacak 1,2 trilyonluk batık krediyi ifa
de etmek zorunluluğunu duyuyorlarsa, bu batık kre
dilerin en azından 3 trilyon dolaylarında olduğunu 
lütfen kabul buyurunuz. (SHP sıralarından alkışlar). 

Burada nesnel konuşalım. Şimdi, ben Sayın Baka
na soruyorum, Sayın Bakan diyorum, benim bilgim 
şu, bana cevap vermek mecburiyetindesiniz; çünkü, 
siz bu yasa ile o, sizin burada haklarında nutuk attı
ğınız binlerce ve onbinlerce emekçinin vergi gelirle
rinden aldığınız parayı, birtakım odaklara armağan 
ediyorsunuz. Birkaç tane örnek veriyor ve soruyorum : 
Okumuş Holdingin İş Bankasına olan borcu, 1980 yı
lında yarım milyardı. Sevgili bakanım diyorum, bu
gün bu borç 240 kat artarak, 120 milyar Türk Lira
sına çıkmış mıdır? Bu bir. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, Genel Kurula hitap 
edin efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Soru
yorum : Kurtarılması, bu yasa ile, bu sistem içinde 
kurtarılması düşünülen Okumuş Holdingin, TÖ-
BANK'a olan borçları rte kadardır ve acaba murakıp 
raporlarıyla, TÖBANK'ın Okumuş Holdinge açtığı 
kredilerin, TÖBANK'ın öz sermayesini aşacak büyük
lükte olduğu ve kanunlara aykırı olduğu, murakıp ra
porlarıyla, kendisine intikal ettirilmiş midir? 

Bir şirket söyledim, bir bankaya olan borcunu 
söyledim; 120 milyar... Peki, soruyorum sayın'millet-
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vekilleri, Horzum'un Emlak Kredi Bankasına 75 mil
yon dolarlık (yani 60 - 65 milyar Türk Liralık olan) 
borcu - bir şirket ve bir banka söylüyorum - batık mı
dır; bu mekanizma içinde, şu veya bu biçimde önce 
'bankalara, ardından da fonlarla devlet kaynaklarıyla 
devlet tarafından kurtarılacak mıdır? Ve soruyorum : 
Yurt dışına su ihraç etmekten başka hiçbir marifetini 
bilmediğimiz Horzum'a nasıl olmuştur da Emlak Kre
di Bankası 75 milyon dolar (60 milyar Türk Lirası) 
kredi açmıştır? Bu kredinin arkasında hangi siyasal 
güçler vardır ve bugün, Emlak Kredi Bankası niçin 
bu noktaya düşmüştür? (SHP sıralarından alkışlar). 

Soruyorum: Ergür Holdingin İktisat Bankasına 
25 milyon dolarlık olan ve batık olan borcu, İktisat 
Bankasının bilançolarında gözükmekte midir, bu ko
nuda murakıp raporları var mıdır? 

Sayın Bakan bu konuya değindi. Biz, Meclis araş
tırması isteyeceğiz. Hangi şirketler, hangi bankalara 
ne ölçüde borç takmışlardır; bankalar, niçin bu ölçü
de, bankacılık ilkelerine uymayan krediler açmaya 
zorlanmışlardır; müsebbipleri kimlerdir, arkalarında 
kimler bulunmaktadır? Bunların bir Meclis araştırma
sıyla ortaya çıkarılmasını talep edeceğiz. (SHP sırala
rından alkışlar). 

Özellikle, Maliye Bakanı olarak Sayın Bakanın, 
banka murakıplarının raporlarını burada okuyup, 
bankaların, gerçekten bankacılık ilkelerine uygun kre
diler açtıkları konusundaki kuşkularımızı gidermek 
zorunluğu vardır. 

Şimdi, olay nedir? Sayın Bakan dedi ki «Tasarıyı 
okumamışlar. Ben hiçbir yerde fon görmüyorum». 

Sevgili arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; her bi
rinizin önünde tasarı var, 3 üncü maddesini lütfen açı
nız... 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Konut 
Fonu var. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Gele
ceğim öf endim 10 uncu maddeye. Okuruz biz. Biz de 
politize olmak için bu Meclise gelmedik; biz politika 
yapmak için geldik; okuruz, konuşuruz, tartışırız, ge
rekirse karşı çıkarız; bizim görevimiz yalnızca el kal
dırmak' ve laf atmak değil. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Yasanın 3 üncü maddesinde, Devlet Yatırım Ban
kasının, fonlardan kaynak aktarılarak kaynağa kavuş
turulacağı öngörülüyor. Ayrıca, bu meseleler komis
yonda da uzun uzun görüşüldü; ama, Sayın Bakan 
bu Meclise inerken, komisyon tutanaklarını okuma 
gereğini dahi duymuyor; çünkü, Mecliste nasıl olsa 
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arkasında yeterince grup desteği var; «İstediğim ya
sayı istediğim biçimde geçiririm, ikna etmek zorun
luluğum yok» diyor. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Toplu 
Konut Fonu... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Haa 
Toplu Konut Fonu nerede? Peki değerli arkadaşım, 
siz itiraz etmişiniz; 10 uncu maddeyi açınız, bana 
yüksek sesle bir okuyunuz. 1<Q uncu maddede, bu şir
ketlere, yani sizin bankalar aracılığı ile kurduracağı
nız bu yeni şirketlere «... modern teknolojiyi getire
bilmek amacıyla Toplu Konut Fonu da iştirak edebi
lir» diyor. 

Sayın Bakan, burası devlet sorumluluğu isteyen 
kürsüdür. Burada yasaları savunan bakanlar, en azın
dan, yasaları okumak zorundadır. Aksi takdirde, ar
kasında sadece 200 küsur parmağa güvenerek Mec
lisi ikna etmek görevinden vazgeçemezler. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Karava
na atamazlar... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Gele
lim Devlet Yatırım Bankasına. 

D&ğerli milletvekili arkadaşlarım, olay şudur... 
İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın Gürkan, an

laşılamadı söyledikleriniz. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Anla

şıldı efendim, anlayan anladı. Zaten, size bazı mese
leleri anlatmak için zaman ayıracak olsan ömrümün 
bu kürsüde geçmesi gerekir. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Allah uzun ömür 
ler versin. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, olay şudur: Eğer bir şirketin alacakla
rı, bankalara olan borçlan içindeki payı yüzde 50'yi 
aşmışsa, o bankayla o şirket anlaşıyorlar, sonra da 
üç bakanın iradesiyle bir anlaşmayı yürürlüğe koyu
yorlar. 

Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Orada, 
«Üçüncü kişiler de bu şirketlere iştirak edebilirler» di
yor. Yasada öngörülen bu üçüncü kişiler kimdir, bi
liyor musunuz? Bu üçüncü kişiler işte, saklanarak, do
landırılarak, dolambaçlı yollardan Meclise getirilerek, 
eximbank, hermes adları altında kandırılarak - aslın
da - kurulan Devlet Yatırım Bankasıdır. Devlet Yatı
rım Bankasının kuruluş amaçları arasında, komisyon
da son dakikada, yatırım malları imal eden şirketle
rin ihracatı, desteklenmesi, kaynak sağlanması vesaire 
gibi, ihracatla hiç ilgili olmayan bir yetki tanınarak, 
aslında Devlet Yatırım Bankasının fonlarıyla, bu ban-
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kaların kurdukları yeni şirketlere ortak olunması ön
görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, süreniz azalıyor efen
dim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Bakan, «Nerede kamu kaynakları?» demiştir. İşte 
söylüyorum: Bu şirketlere, Devlet Yatırım Bankası 
ortak olacaktır. Kaç faizle, hangi süreyle, ne kadar; 
hiç belli değildir. Oturacaktır Devlet Yatırım Bankası, 
canının istediği bankaya ve şirkete, canının istediği 
koşullarda fonlardan, bütçeden ve bankalardan ayrıl
mış olan kaynakları bu şirketlerin emrine verecektir. 
10 uncu maddede, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut 
Fonunun, bu şirketlere modern teknolojiyi ithal ede
bilmek amacıyla, -tabiî yenileşecek yaşayabilmek 
için - modern teknolojiyi firmalara sokabilmek ama
cıyla ortak edilmesi öngörülmüştür. 

Devlet Yatırım Bankasının, bir devlet kurtarma 
bankası haline dönüştürülmesi, şu soruyu aklıma ge
tiriyor: Sayın Bakan, KİT'ler daha yaşıyorlar, KİT' 
lerin daha finansman ihtiyaçları var, daha bugün sı
naî üretimin yüzde 60'ını KİT'ler yapıyor; siz bu Dev
let Yatırım Bankasını, devlet kurtarma bankasına çe
viriyorsunuz, adını da, exim - bank gibi, ihracatı teş
vik bankası halindeki bir kamuflajla... Peki soruyo
rum : Bu KİT'leri nasıl finanse edeceksiniz? Bu ka
nunun doğurduğu ihtiyaç bugün giderilmiş midir ki, 
siz bütün KİT'leri sattınız mı ki, KİT'lerin finansma
nını bir kalemde siliyor, batık şirketleri ve onları kur
tarmak zorunda olan bankaları kurtarmak için bu 
fonları tahsis ediyorsunuz? 

Sevgili arkadaşlarım, biraz sonra el kaldıracaksı
nız... Sayın Anayasa Komisyonu Başkanım, soruyo
rum; böyle bir banka olur mu? İçinizde birçok hu
kukçu arkadaşım var. Diyor ki, bu bankanın esas 
mukavelesi Türk Ticaret Kanununa aykırı olabilir ve 
ardından başka bir fıkra getiriyor; «Bakanlar Kuru
lu Kararında düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri uygulanır» deniliyor. Yani Bakan
lar Kurulu, kendi kendine bir statü oluşturacak ve 
bunun Ticaret Kanunuyla, sununla, bununla ilgisi ol
mayacak... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Padişah fermanı 
gibi. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Arka
daşımız 3 üncü maddede de değinecekler. Lütfen, dün
ya kadar vatandaşın kaynağını tahsis edeceksiniz; na
sıl denetleniyor? KİT gibi denetlenmiyor, Sayıştay de

netlemiyor, Meclis denetimi yok, denetimle ilgili hiç
bir nokta yok; ama kendi içinde son derece tutarlı; 
böyle 'bir banka denetlenmemek zorundadır, Horzum' 
ların kurtarılması için, ENKA'ların kurtarılması için, 
adlarını bilmediğim ve öğrenmek istemediğim onca 
şirketin kurtarılması için bu bankanın sırrı öğrenilme-
melidir, bu banka denetlenebilir bir banka olmama
lıdır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Padişah fermanından 
da kuvvetli. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sözle
rimi şöyle bitiriyorum: Çok güçlü hükümetlerde çok 
dokunulmaz bakanlar var sanılıyordu; bir tek şirket 
kurtarmak istediler ve üç yıl sonra burada, bu Mec
lise hesap vermek mecburiyetinde kaldılar. Sizi uya
rıyorum Sayın Bakan. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Bunların hesabını 

soracak kimse çıkacak nasıl olsa. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Çıkar çıkar. 
Sayın Başkan, başka konuşmacı var mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEİBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 2 nci maddeyle 
ilgili dile getirilen hususları cevaplandırmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Sa
dıklar, «Bakan, ihracat sigortası (getirildi diye teşek
kür edilmemiz lazımıdır; ancak, niçin bu sigorta işini 
başlı başına getirmiyorsunuz; bir bankaya bu gibi 
işlerle de uğraşır bir şekilde yeniden düzenliyorsu
nuz?» ifadesinde bulundular; «Bir ucundan tutu
luyor» denildi. 

Devlet Yatırım Bankasının (geçmişi malum; bir 
sandık olarak düzenlenmiş, daha sonra tadilat ya
pılmış ve daha sonra da bugünkü haline getirilmiş. 
1953 yılından bu yana da, hep, «İhracatta bir sigor
ta mekanizması nasıl uygulanır» diye arayışlar için
de bulunulmuş; benim bildiğim kadarıyla da, 5 tane 
kanun getirilmiş Meclise. 

Komisyonda söylediğim sözleri aynen tekrar 
ediyorum. Tabiî ki biz, geçmişte yapılan çalışmala
ra müteşekkiriz. Mutlaka değerli çalışmalar yapıl
mıştır, yüce Meclise kanun teklifleri getirilmiştir. 
Ancak merak ediyorum; çok önem verip benimse-
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diğkniz ihracatın sigorta mekanizmasına kavuşma
sı, kredi sisteminin düzenlenmesi gereklidir dediği
miz halde, acaba niçin ;bu kanunlar Meclislerin tas
vibini almamıştır? Niçin kanunlar kabul görmemiş
lerdir. Kimler bunu becerememişlerdir? 

Şimdi ıbiz bir düzenleme getiriyoruz. Diyoruz ki, 
ihracatın sigortaya kavuşması, kredilendirilmesi; mem
leketimizde ve dünyada benzerleri olan bir' banka
nın faaliyete geçmesi için bir düzenleme yapıyoruz. 
Bu düzenlemeyi yapmak, inşallah bize nasip olacak. 
Ben merak ediyorum; bunun (önemine katılanlar ve 
geçilen ızalmıaıri lişUnldie böiyle bir idüzenllemeyi başarıaı-
ım'aJya!nflia!t,, niçin bölylie b'k düzenlemeyi götüren hükü-
ımetli tfen|kfflt ıddiyior? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) 
— Siz getirmiyorsunuz ki, kardeşim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tabiî, 
yapmayanlar yapanları tenkit edecektir, bu bu kadar 
ibaısülfc. Alma, ylime (koirriilsıyioodalki isö'zfllerimı aiymıen ıtelk-
ırar 'ediliyorum; ©siki çaJlıışmaJl'aıra bürımötliım'iz vaır, 
iyiki eski çalışmalar olmuş. Eski çalışmalar olma
saydı, biz pek çoğuna, birçok şeyi anlatamazdık. 
O çalışmaları yapanlar, bugün birçok şeyi daha ra
hatlıkla anlıyorlar. 

FEYZULLAH YILDIRIR ((Gaziantep) — Allah 
gönderdi sizi. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMjOÇlN (Devamla) — Efen
dim, Sayın Gürkan, beniım bazı arkadaşlar kanun
ları dikkatli okumadan geliyorlar, burada konuşu
yorlar sözüme çok alındı anlaşılan. Kendisi mutla
ka kanunları büyük bir ciddiyetle okuyor, buraya 
geiyar. Hdddfim d'iırdklt ofaralk IkendliisffldeğÜdi, bir ge
nel üfa|dle söytemiilşiöilmı; alma Sayın Gürkan üzeriıne 
alındı. 

EROL AĞAGİL l(Kırklareli) — Hemen arkasın
dan, «Gürkan» dediniz. 

MALİYE' VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMİOÇÎN' (Devanda) — Tabiî, (he
men. arkasından, Sayın Gürkan'ın ifadeleriyle ilgili 
görüşlerimi ifade ediyordum da, onun için. 

Şimdi bakın, diyor ki Sayın Gürkan, «Efendim, 
siz 9 uncu maddede alacaksınız fonları, bu operas
yonlarda kullanacaksınız.» 

Şimdi ben size 9 uncu maddeyi okuyacağım... 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Onu maddesi 

ıgelinee konuşuruz, j 

— İ<»8 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, konuşuruz ayrıca; ama müsaade edin, bir 
şeyi burada ortaya koymak istiyorum. 9 uncu mad
dede «menkul kıymet edindirme» diyor. (SHP sıra
larından «10 uncu madde... 3 üncü madde..» ses
leri) 

ALİ İHSAN ELGİN ı(lçel) — «3» dedi; dinle
miyorsun Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, vaktim var, 3 üncü maddeye de geleceğim. 3 
ündü maddeyi de okuyayım efendim; hayhay, ister
seniz sizin sıranızdan başlayayım, 3 üncü maddeyi 
okuyayım. 3 üncü madde ne diyor: «Bakanlar Ku
rulu, bankaya 2 nci 'maddedeki faaliyetleri gerçek
leştirmek üzere, bütçe, fonlar, bankalar ve diğer 
kaynaklardan tahsis edilecek imkânları belirlemeye 
ve bunlarım kulMannmııinn yörienldmmieye yeltMlldir.» 

Şimdi konuştuğumuz maddeyi okuyalım, bu ban
ka ne yapacak: «..Devlet Yatırım Bankasını, mal ve 
hizmetlerin İthalat ve ihracatı Me yurt dışı müteah
hitlik hizmetlerinin, dış yatırımların, ve yurt içi 
yatırım malı imalat ve satışının kredilendirilmesi, fi
nansmanı,, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi 
konularında Özel bükük hükümlerine itabi bir ano
nim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeni
mden (düzenler» Burada, ıbu şliırkeltıin ortak (oümaisı 
söylenmekte midir? Burada, batık şirketlerden bah
sedilmekte midir? Burada, finansman yönünden zor 
durumda olan şirketten bahsedilmekte midir? 

ALİ İHSAN ELGİN ((İçel) — Bahsetmeden ya
pıyorsunuz işte. 

MALİYE VE GÜMRÜK BİAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN ((Devamla) — Hayır, 
burada bahsedilen, ihracat ithalattır; şirketlerin, ih
racatın teşvik edilmesidir, finanse edilmesidir, sigor
ta edilmesidir. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
imalat da var. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — İmalat 
yapan kuruluşlar... Ne için? İhracata yönelik ima
lat yapıyorlarsa; bunların kredilendirilmesidir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN ((Antalya) — Ve
rin (bir önerge o yönünü düzeltin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
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KURTCBBE ALPTBMOÇTN (Devamla) — Nere
de ortaklık?.. Nerede zor durumda olan şirketlerin 
teşvik edilmesi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. Sayın Gürkan, siz' konuşurken kimse mü
dahale etmedi efendim. Lütfen... 

Devam edin Sayın Bakan. 
MUHİTTİN YILDIRIM i(Edirne) — Bu işi hal

ledin komisyonda, biz de 'bilelim. 
İMALİ YE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — 10 un
cu maddeyi okuyalım efendim, okuyalım1: 

«dMadde 10. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özel
leştirilmesiyle elde edilen kaynaklardan Kamu Ortak
lığı Fonuna ayrılan kısımdan Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu kararıyla modern teknolojiyi getiren 
yatırımlara ortak olunabilir». 

Şimdi balkınız ne kadar açık. Ne için bu? Mo
dern teknolojiyi getirmek için. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — «Modern teknolo
ji geldi» diyordunuz, daha gelmedi mi? 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen müdahale etme
yin, lütfen. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — Türki-
yemizde, maalesef - yine nedenlerini tartışabiliriz, 
birçok nedenlerden maalesef olması gereklilikte, bü-
yüMülklfe kurulular ıkluirulamlamaışitıır, maalesef, sü
ratli olarak, elkomoımıilk gelişmelere ayak uyduıramamı-
şızdır; maalesef, en son teknolojileri memleketimize 
getirmekte çok geç kalmışızdır. Neden? Çünkü tarih 
boyunca - bakınız - Türkiye'de yeteri kadar serma
ye terâlkülmü, özel teşebbüsün einde alimatoışıtıır. 

Şimdi diyoruz ki biz; eğer memleketimizde tek
nolojinin gelişmesini istiyorsak, çağın yeniliklerini 
memleketimize getirmek istiyorsak ve bu yenilikleri 
getirmek için özel sektörün elinde yeterince sermaye 
birikimi yok ise, bunu, birilerinin yapması lâzım. 

EROL AĞAĞİL (Kırklareli) — Var da batmış. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCBBE ALPTBMOÇİiN (Devamla) — Kim 
yapacak? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — KİT'ler yapsın 
Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bunu 
KİT'ler de yapar, özel kuruluşlar da yapar; Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu böyle bir yatırı
ma ortak da olabilir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun ka
nunu vardır; nasıl ortak olur, kimi, nasıl finanse 
eder kaynakları nelerdir daha sonra elindeki kuruluş
ları nasıll tasfiye edler; bunlar apaçık ortadadır. Her 
hususu, mecvut kanunları, biz böyle bir kanunda 
tekrar ve tekrar yazsak, o zaman bu kanunlar, şöyle 
birer büyük cilt haline dönüşür. fOaua için, arif 
olan anlar; mevcut kanunlar vardır. Gerekli hüküm
ler o kanunlarda bulunmaktadır. 

AYHAN FIRAT (Malaityaı) — Sayın Bakanım, 
arifler 'hep o tajraifta oturuyor, büz de bu ıtarafta otu
ruyoruz. 

BAŞKAN — Lütlfen efendim, lütfen müdahale et-
mıeıyelüm Sayın Fıralt. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — Efen
dim, (Devlet Y a t a n Bankası KİT'leni töiınıaınıse etmek 
'için, yatırımları ıteşıv'ik öHmek 'içülnı kurulmuştur. 
Şimdi KİT'lerin burulara lilhltüiyaıcı yok mudur?» bu
yurdular. Gene istemeyerek, maalesef, bir çok kürsü
den ve bu kürsüden de pek çok vesileyle diffle geıtliır-
dliığiim bazı hususlara mülsaialde ©dersıen'iz arz ettmek 
'iisitiiyorum. 

KİT'ler, 'bu memleketin dkonıomlik kalkınmasın
da, sanaıyiin gelşmıasâmdie ıhalktfkaıten çök önemli irdi 
idynamuşlıardııır. Türkiyemlzde Wiıç sanayii yok iken, 
KfPler kurulmpşjtuır; mem'lıdketlilmliBde isajnaıyi haım-
l'eslmlin başlangıcını KİTler yapmışta-. Saldeoe sanaı-
yi rai? Sosyal yönden de KİT'lerin memleketimize 
çolk büyülk 'hizmetleri lollmuışltur. 'Bu KİTlerde yeti
şen birçok iiinısan çıkmış; uista, >61!aırak, mıülhendis ola
rak, işadamı olarak Türküye ekonıomliis'inıe katılmış 
ve memllıelketimiztde birçok şirketin baışına geçmişler
dir. Bunları Irikâr ötmek mümkün dıegldiır; ama da
ha sonra ne olmuştur; KİT'ler çağın gereklerine uya-
mamışilardıır. 

EROL AĞAGİL (OECırlklareOli) — Zam makinesi 
oldular. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCBBE ALPTBMOÇİN (Devamla) — KİT' 
iler, birer liistöilhdam makinesi ıdimuşlardıır. KlPler, ge
lişen ıtselknıoilojıüye ayajk uyduramaımışla^dıır; çeşitti baıs-
kıladia, kapıffaranı gelişmelere kapatmışlardır. KİT' 
ler kaıynaik yaratamaz halle gelim'iişlterdir. KİTler 
«sülbvajnjsliyon yapıyoruz» dilyerekten tfilyaltiliaırı lüzum
suz yere aıtmmaimışlaır, üç beş kişiye taihslils vererek, 
kota vererek üç ibeş kuş/iyi veya; kişileri zengün etmiş
ler; ama bununı ceremeslnii bütün millettin sırtından, 
bütün millette ç̂ kltliıırnişıllerdliır. 

— Kü — 
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AYHAN FIRAT ıtfM'afeltiya) — ORDEMİR'iı 
IZDAJŞ̂ a, vfcrdtöği?... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇİN (Devalmla) — De
ğeri ajiiklaldaşl'aır, buınlartıin bopstil Ihatkilkat, (hepsi ıger-
çâk... 

(BAŞKAN — Sayın Ba|kain, ıMMen ıtoparfıayınız. 
MALÎYE VE GÜMRÜK ©AKANI AHMET 

KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Devamla) — Şimdi, 
K Î T t e aıritric ıkaynajk yaratr 'hale getoiışlerkir; K.ÎT 
İter (kazamıyorlar.... 

EROL AĞAGİL (KııMaMi) — Zam yaıparalk, 
(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

IKURTOEBE ALFTEMOÇİN (DeVafrnlja) — Sadece 
aam yaparak 'dleğM, çağın ıgetfeMıerine uiyairalk, mo
dern ıtdkm|oflbjıilyÜ ıgelirtarielk, yurt dışıma ajçıliara'k ve 
mddlenın yöınieititm anüayışıindaın hiaırelkeit edıerelk, (kâr 
ıeden Ikumlüişlafi hafae ıgieindkltiedM'eır, >gefonişlerdlir 
de. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Okumuş Holding'e 
mi satalım? 

MAtlİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Devamla) — Bunla
rın, ekstradan, yatırım bankası gibi bir desteğe ihti
yaçları yoktur; ancak, değerli arkadaşlarım, Devlet 
Yatırım Bankası, fonksiyonunu, eğer bir KİT'in ya
tırıma 'ihtiyacı varsa, kaybetmemektedir de. Özellikle, 
bu KİT'in desteğe ihtiyacı ihracat ile ilgili ise, banka, 
kendisinin görevini zaten yerine getirecektir, Bu telaş 
neden? 

Çok şükür ki, KİT'ler, artık çalışan, rantaJbl ça
lışan, modern yönetilen, rekabet edebilen, memleket 
ekonomisine katkıda bulunan, kaynak yaratan birer 
kuruluş haline gelmişlerdir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye satıyorsu
nuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye satıyorsunuz 
öyleyse? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bitirelim efen
dim. 

MAİLİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTFJMOÇİN (Devamla) — Çünkü, 
KİT'leri, bu kuruluşları, halka mal etmek lazımdır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Halka satmıyor
sunuz, o 'kuruluşlara satacaksınız. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Halikı ne kadar 
çok seviyorsunuz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim.... Lütfen, Sayın 
Ali İhsan Elgin... 
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M/ftİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Devamla) — Halkım 
sevmeyen bir parti düşünemiyorum. Bu çatının altın
da her milletvekili, en çok halkını sever; bizler hal
kımız için varız, başka türlüsü mümkün değildir. Söz
ler açıktır; bu sözleri söyleyen milletvekilimize aittir. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Halkı ne kadar çok 
düşünüyorsunuz... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ali İhsan Elgin... Lüt
fen efendim... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bana göster, halk
tan kim aldı? "Sattığınız şeyleri kim aldı, köprü senet
lerini Okumuş Holding'ten başka kimler aldı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALFTEMOÇİN (Devamla) — Çok de
ğerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sağolunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İbrahim 

Fevzi Yaman; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM FEVZİ YA
MAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz tasarının 2 nci maddesini 
bir kere de ben okuyayım': «'Bakanlar Kurulu Dev
let Yatırım Bankasını, mal ve hizmetlerin ithalat ve 
ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış ya
tırımların ve yurt İçi yatırım malı imalat ve satışının 
ıkredilendirirmes'i, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve 
garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine 
tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek 
üzere yeniden düzenler. 

Devlet Yatırım Bankasının tüzelkişiliğinin devam 
etmesi suretiyle anonim şirket nevine dönüştürülmesi 
ite ilgili esaslar, in'tükal hükümleri, bankanın ilgili ol
duğu bakanlığın tespiti, bankanın unvanı, maksat ve 
işti'gal konuları, sermaye yapısı, idare ve temsili, or
ganlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri, görev ve 
yetkileri, denetlenmesi ve tasfiyesi İle ilgili hususlar 
Bakanlar Kurulu İcararıyla belirlenir» diyor ve devam 
ediyor. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi sözcüle
ri, (geçen haftaki müzakereler sırasında Sayın Sümer 
Öral ve bugün de Sayın Sadıklar) konuşmalarında, 
prensipte beraber olduklarını, Devlet Yatırım Banka
sının exim - bank şekline dönüştürülmesi prensibinde 
beraber olduklarını İfade ediyorlar. 

170 — 
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CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hayır, «exim-barikın kurulmasına» dedim; yapma 
Sayın Yaman.., 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — As
lında, Sümer Bey, «prensipte beraber olduğunu» ifa
de etmişti. Yalnız, diyorlar ki, «Bunu ayrı bir kanun 
tasarısı halinde getirseydiniz, o şekilde görüşsey
dik...» Geçmişte Bakanlar Kuruluna verilen bu yet
kinin de fazla olduğunu ifade ettiler; «Bakanlar Ku
rulu bunu düzenleyemez» dediler. 

Bakın, şimdi size Bankalar Kanununun 96 ncı 
maddesini okuyayım; orada da böyle bir yetki ver
mişiz: 

«Madde 96. — 1. — Bankalar dışındaki malî 
kuruluşların kuruluş ve faaliyetleri bu Kanuna tabi 
değildir. 

2. — Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, 
organlarına, tasfiyelerine, Türk Ticaret Kanununun 
ve diğer mevzuatın çeke ilişkin hükümlerine tabi olup 
-olmayacağı Bakanlar Kurulunca düzenlenir. Düzen
leme dışı kalan hususlarda; Türk Ticaret Kanunu ile 
ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.» Yani, şura
daki gelen hükümler, Bankalar Kanununun 96 ncı 
maddesine aşağı yukarı uymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yani, prensipte Doğru Yol 
Partisiyle mutabıkız; SHP ile görüşümüz ayrı olu
yor; öyle anlaşılıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne
yi söylemek istiyorsunuz? 

İBRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — Şimdi 
biz, «AET'ye girelim» diyoruz; «Türk ekonomisini 
dışa açalım» diyoruz. Bunları siz de söylüyorsunuz, 
siz de istiyorsunuz. O zaman neden, bir exim-bank 
haline dönüşmesinin karşısındasınız? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sis
temsiz oluşundan. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Hayır 
öf endim; sistemini Bakanlar Kurulu getirecek. Ba
kanlar Kuruluna o yetkiyi veriyoruz; o sistemleri 
oluşturacak, o sistemleri getirecek. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sis
temi getirin, kabul edelim. 

İBAŞKAN — Sayın Yaman, siz, laf atanlara lüt
fen cevap vermeyin. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — ör
tülü niyetini beğenmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale et
meyin. 

Sayın Arıkan, siz de konuşacaksınız... 

— 171 
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ÎBRAHÎM FEVZİ YAMAN (Devamla) — AET' 
ye girebilmek, Türk ekonomisini dışa açabilmek, el
bette «bazı tedbirlerin alınmasıyla mümkündür; bu 
tedbirlerin başlıcasi budur. 

Sayın Bakanım, «Yeniden keşfetmeyeceğiz.» de
mişti; Sayın Sadıklar da ifade etti; hakikaten, Ame
rika'nın yeniden keşfedilmesi gibi bir husus yok. 
Gelişmiş ülkeler, ihracatın teşvik edilmesi konusun
da ne türlü tedbirler almış ise, biz de o tedbirleri al
mak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 

ödemeler dengesi açık vermesin diyoruz, verme
sin tabiî; ama nasıl vermeyecek?... ödemeler denge
sinin açık vermemesi, ihracatın artmasıyla mümkün. 
Gerek dahilde imal edilen malın ihracatı ve gerekse 
Türk mütaahhitlerinin dışarıda aldıkları işlerin fi
nanse edilmesi... Elbette ki birisinin yapması lazım. 
'İhracatın da sigortalanması gerekmektedir. Bunları 
düzenleyen exim4>ank şeklinde bir banka kurulma
sından ibaret ve bu bankanın kuruluş şeklinin dü
zenlenmesi 'hususunda da Bakanlar Kuruluna yetki 
veriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Gürkan, konuşma
larının bir yerinde 10 uncu maddeye değindi. Şimdi, 
ne gariptir ki, Sayın Bayezit de, Plan ve Bütçe Ko
misyonunun bu tasarıyı müzakeresinin sonunda, «10 
uncu madde dışında tüm maddelerine muhalifim.» 
dedi; yani aynı. partinin içinden iki görüş çıkıyor... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Amaç değişik, izah edeceğim. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Çok 
teşekkür öderim Sayın .Başkanım. (ANAP sıraların
dan -alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaman. 
ıM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir sözüm, maksadının dışında yansıtıl
dı, onu açıklamak istiyorum. 

'BAŞKAN — Oradan yerinizden açıklayın efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Ol
maz iSayın Başkan, yerinden açıklama diye bir husus 
yok. 

BAŞKAN — Yani, sizin sözünüzü başka türlü 
mü beyan ettiler efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Evet efendim; ama yerinden açıklama diye bir usul 
yok efendim. 

(BAŞKAN — Lültıften... Konuşmalardan sonra söz 
vereyim efendim. 
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ıDSP Grubu adına, Sayın Yusuf Ziya Kazancı-
oğlu; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kazancıoğlu, süreniz 10 dakika. 
DSP GRUBU ADINA YUSUF ZÎYA KAZAN

CIOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
2 nci madde esasta bankanın teşkil veya teşekkül tar
zını ve vazifesini ifade etmektedir. 

Biliyorsunuz ki, Devlet Yatırım Bankasının yeni
den düzenlenmesi, 17.6)1982 tarih ve 2680 sayılı Ka
munun verdiği yetkiye dayanılarak, bakanlar kurulun
ca 10.10.1983 tarihlinde kararlaştırıknıştır. 10.10.1983 
tarihinde çıkarılan kanun hükmündeki bu kararna
menin 3 üncü maddesinden anlaşılacağı veçhile, ban
kanın konusu, iktisadî devlet teşekkülleri ile kamu 
ifotisaflr kuruluşlarıdır. Bir kararname ile kurulmuş 
olan bu bankanın kanunu, şu gösterdiğim metindir. 
Bu gelen kanun tasarısı, işte bu elimdeki kanunu de
ğiştiriyor. 

Bu elimdeki kanun da, hiçbir zaman, hususî şa
hıslar veya hakikî şahıslarla iligiUi değildir, bunlarla 
itgilenemez. Şimdi ise, özel şahıslar veya hakikî şa
hıslar ile ilgilenebilmek için, - bu görüşülmekte olan 
- özel anonim şirket getirilmektedir. 

Sayın Kaya Erdeım'in beyanlarını zabıtlardan tet
kik ettim. O beyanlardan bahsedeceğim. Bu arada, 
Sayın Ahmet Kurtçebe Alptemoçin bendenizi mazur 
görsünler, kendisine büyük hürmetim vardır, az son
ra da söyleyeceğim - gayet mutedil konuşurum; ama 
metinlerimi Sayın Kaya Brdlem'in beyanları üze
rine hazırladığım için, onun ismini geçiriyorum, yok
sa zatı âlinizi de söylemeyi çok arzu ederdim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÇEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Gene de, 
bizden, ara sıra bahsediniz sayın konuşmacı, 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Olur efendim. 

Sayın Kaya Erdem buyuruyorlar efendim: «Tür
kiye'de böyle bir bankanın 1953'ten beri getirilmesi 
düşünülüyordu; fakat bir türlü getirilememiştir.» 
Sayın Maliye Bakanımız da bunu söylenmişlerdir. Pe
ki, mademki siz bunu biliyorsunuz, iktidara gelir gel
mez neden getirmediniz? Evet, sermaye şirketlerini 
idare etmek, Sayın Kaya Erdem'in dediği gibi, bizde 
1953'te düşünülmüş; ama bunun dahası var; şirket
leri idare etme sistemi vardı, sistemin adı da «Plü-
tokrasi» idi. Bu, «Zenginlerin tanrısı manasına gelir. 
1880'den beri vardır. Hatta Mussolini bu kuruluşlara 
ateş püskürmüştü. Bütün bunlar biliniyor da, gerekli 
olan bu anonim şirket neden zamanında kurulmuyor? 

Bu, en azından bir basiretsizlik değil de nedir? Faiz 
yükseltme, bu yoldan paraları bankalarda biriktir
me; biriktirilen paraları sanayicilere, tüccarlara kre
di namı altında milyarlar, trilyonlar olarak verdikten 
sonra bu tedbirlere gidilmesi büyük bir hata değil de 
nedir? Yine burada, Mecliste ısrarla yapılan eleştiri
lere, uyanlara, haber vermelere rağmen, para verme
ye devaım etmeyi ve en azından, ihracatın yüzde 8,8 
gerilemesine sebebiyet vermeyi, sonra da, alev bacayı 
sardıktan sonra da, böyle, olmayacak bir tasarı ile, 
«Tedbir getiriyorum» demeyi, insafınıza bırakıyorum. 

Olayın, tıpkı (bir (banker ve banzerzedeler olayına 
Ibenzemesinlden çok üzgünüz; Ihatıta Ibunun, banker 
olayının (boyutlarını çok aştığını da söyleyebiliriz; 
şu suretle ki: Bugün bank erzedel erin paralarını iade 
için 50 milyar lira yeter; ama devlet bunu neden üst
lenemiyor? Çünkü diyor ki; «Biz, halkın parasını, 
paralılara veremeyiz.» 

Şimdi, burada 'bir ihtilaf var: Sayın Aydın Gü
ven Gürkan «3 trilyon» idiyor, Sayın Maliye (Bakanı
mız «1 trilyon 300 milyar» diyor. Ben burada «Ya
lan» kelimesini sureti kafiyede her içişine de yakış
tırmam; ama ben, resmî beyana bakarım. Maliye Ba
kanı «1 trilyon 300 milyar» diyor; binaenaleyh, bu
nu kalbül ediyorum; ama tou da az bir yekûn değil
dir, Ibu da fazla bir yekûndur JSayın Bakanım. 

Şitmdi, madde ekseriyet oylarınızla kabul edile
ceğine göre, bazı tavsiyelerde bulunmak isterim; an
cak bir hususa temas ettikten sonra (bu 'tavsiyelere 
geçeceğim. 

Sayın Maliye Bakanımız derler ki; «Çok zaman
dan beri bu bankanın getirilmesi düşünülüyor, fakat 
getirilememiş; biz getiriyoruz, (daha ne istiyorsunuz?» 
Siz bu maddeyi, 1953 senesinde düşünülen manada 
(getirmiyorsunuz, finansman güçlüğünde olan şirket
leri kurtarmak için getiriyorsunuz; o gün düşünü
len manada getirtmiyorsunuz, onun için yanılıyorsu
nuz. Bir de, «Devlet Yatırım (Bankasının - şu karar
nameyle kurulmuştur - fonksiyonu bitaviştir» diyor
sunuz. Nasıl olur da biter? KİT'leri satacağız dedi
niz, vesaire için bunu kurdunuz. Kaç KIİT satıldı? 
Kaç köprü senedi satıldı? Köprü senedinin şu kadarı 
satıldı... (Başka hiçbir satış yok. Nasıl olur da bunun 
fonksiyonu biter? Demek ki, zamanında düşünemi
yorsunuz. İki üç sene sonra (meriyetten kalkacak bir 
kanunla bir banka kuruyorsunuz, iki üç sene sonra 
kaldırıyorsunuz. IB'ir iktidar iki üç sene için bir ka
nun getirmez, çok uzakları (görmesi gerekir. Halbuki 
siz, bu uzakları da görmekten mahrumsunuz. 
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Şimdi bu tenkitlerden ve eleştirilerden sonra, yar
dımcı olmak istiyorum; bu yardımcı olmaya kısa
ca temas edeceğim. 

BAŞKAN _ gayın iK'azancıoğlu, 1 (dakikanız 
kaldı efendimi. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Devamla) — 
Tamam efendim, oldu efendilm. 

Evvela, «İhracatı teşvik esas konu olduğuna göre, 
'bunda muvaffak olmanız için şunu tavsiye ederim: 
Dıştaki piyasayı yakından tanımak, izlemek lazım
ıdır. Bunun için, bir dış ticaret ofisi kurulmasını tav-
(siye ederim. Bu afisin, AET, Afrika, Ortadoğu ve 
COMEGON ülkelerinde şubelerini açmak gerekir. Bu, 
yeni bir masrafı gerektirmez; ihraç mallarından bin
de 1 alınarak tesis edilecek bir fonla, pekala bu mas
raf karşılanabilir. Böylece hangi ülkelerin nelere ih
tiyacı olduğu tespit edilmeli. Ülkelerin arz ve talebe 
göre, neleri, ne suretle ve ne şartlarla ürettiğini tes
pit gerekir. ıBu tespit büroşürler halimde neşredilme-
li, ihracatçılara bildirilmeli ve ihracatçıların, ofisin 
merkezine müracaat ederek (bilgi edinmeleri sağlanma
lıdır. İhracatçılar, bu suretle, ihraç edebilecekleri 
mallan üretmeye yönlendirilmelidir. Tabiî bu bir ted
birdir; yani ofisin kurulması bir tedbirdir. Bu rne-
yanda, bu mallar ihraç edilirken, muayyen bir kont
rol altına alınması, bir standart seviye tespit edilme
si gibi tedbirler de gerekir. 

Saygılarımı arz ediyorum. (DSP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür eklerini Sayın Kazancı-
oğlu. 

Şahısları adına Sayın Türkân Arıkan... 
İM. TURIAN IBAYEZlıT '(Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, söz verecektiniz. Unuttunuz mu diye 
bekledim, unutmuşsunuz efendim. 

'BAŞKAN — Unuttum efendim, Özür dilerim. 
Buyurun. 
M. TURAN BAYEZfcT -(Kahramanmaraş) — 

ISayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir sayın üye, bi
raz önceki konuşmasında, tasarının 10 uncu maddesi 
üzerinde igrubumuz adına konuşan Sayın Gürkan'la 
benîlm çelişkiye düştüğümü vurguladılar. Benim, 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda - ki, Önünüz
deki raporda da açıkça yazılıdır - «flO uncu madde 
dışında bütün maddelere muhalifim» şeklinde bir 
muhalefet şerhim vardır; ama bir insan, (genelde ya 
anlamamak için dinler veya peşin, önyargıyla dinler
se bu iki yaklaşım arasında bir çelişki görür, doğal
dır. Bizim aramızda hiçbir çelişki yoktur, çünkü biz

ler SHP'liler olarak müşterek inançları savunan ki
şileriz; ama noktalar değişik. (SHP sıralarında «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Sayın Gürkan neyi vungulamak istedi? İSayın Ba
kan burada; «Biz bu usullerle, getirdiğimiz'bu tasa
rıyla devlet kaynaklarından şirketlere en ufak bir pa
ra vermiyoruz» diye açıkça söyledi; Sayın Gürkan 
da bu beyanın doğru olmadığını 'vurguladı, bunu is
pat etmek istedi ve dedi ki: «Bu maddede öyle bir 
imkân vardır ki, siz bu imkânla, bu açık kapıdan ya
rarlanarak bu şirketlere batık, kurtardığınız şirket
lere direkt olarak devletin parasını dahi verme im
kânına sahip kılınıyorsunuz.» 

10 uncu maddeye benim yaklaşımlım neydi? Mü
saade ederseniz bunu 10 uncu madde üzerinde gru
bum adına konuşurken arz edeceğim. 

Teşekkür eder, saygılar sunanım. (SHP sırajarın-
d'an alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim İSayın Turan Ba-
yezit. 

Şahsı adına, Sayın Türkân Arıkan, buyurun efen
dim. 

TÜRKÂN TURGUT AiRJKİAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında ANAP Gru
bu bu kanun tasarısını - anladığım kadarıyla - engel
lemeye çalıştığımız zehabı içinde. Bizilm Iböyle bir ni
yetimiz yok. Bir ihracat - ithalat bankasının kurul
masına hepimiz taraftarız; ancak, bu haliyle değil. 
Bir banka kurulurken tek bir madde ile gelmez. 

Ben, izninizle sizleri, iki ikibuçuk yıl geriye götür
mek istiyorum: Kamu Ortaklığı Fonunun Kurulma
sı sırasında, Bütçe Komisyonunda ortaya çıkan bir 
olayı yüce Meclise tekrar hatırlatmak istiyorum. Ha
tırlayacaksınız, Kamu Ortaklığı Fonu bütçeye tek bir 
madde ile getirilmişti ve Sütçe Komisyonunda bu 
tartışılırken, muhalefetin haklı eleştirileriyle uzun tar
tışmalar yapıldı ve sonunda Sayın (Başbakanıımız, o 
dönemin, o güne kadar komisyona gelmeyen maliye 
bakanını görevlendirdi ve bir alt komisyon oluşturul
masına karar verildi. Değerli bakanım da hatırlaya
caklardır; Sayın Metin Emiroğlu, Sayın Bakanımız 
Hüsnü Doğan, Ayçan Çakıroğulları, Alaattin Fırat, 
Iben, Vural Arıkan ve diğer bazı arkadaşlar, o gece 
saat ikiye kadar, Kamu Ortaklığı Fonunu hiç oknaz-
®a, çok daha düzenli ve sistemli bir hale (getirmeye 
çalıştık, önergeleri düzenledik, ertesi ıgün de tartış
malarla belli bir ölçüde düzeltildi. Bizim yapmak is
tediğimiz bu. 
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Bir ihracat - ithalat bankası oluşturmak istiyorsu
nuz tek bir madde ile ve bütün yetkileri ©akanlar 
Kuruluna veriyorsunuz, İştigal konusu ne olacak, 
sermaye yapısı ne olacak, organlar nasıl teşkil edi
lecek, seçilme usulleri nasıl olacak, (görev ve yetkile-
ler nasıl belirlenecek, denetim şekli nasıl olacak? Bu
rada -hiçbiri belli değil. Ben soruyorum: Devlet Yatı
rım Bankasının halen mevcut varlıkları nasıl değer-
lenecektir? Belirli kişiler buraya ortak kılınırca, bu 
varlıklardan onlara verilecek paylar nasıl -belirlene
cek? Değerleme usulü hiç kolay bir iş değil. Bunu ge
tirelim, yasanın içine /belli şekilde oturtalım. Soru
yorum: Al-Baraka, Faisal Finans, bu bankaya ortak 
olacak mı veya banka, Ifaiızsiz bankacılık sistemine 
mi girecek? Benim birtakım endişelerim var, bunu 
açıklığa kavuşturmak istiyorum; bu nedenle birtakım 
itirazları gündeme getiriyorum. 

Bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim: Sa
yın Bakanımız, «Konuyu dikkatle incelemediğimizi, 
anlamadığımızı» ifade ettiler burada. Aslında, ben 
de alındım, kendi üstüme aldım. Ben otuz yılını -
hem uygulamasında, hem teorik alanda, hem yurt 
(dışında, hem yurt içinde - işletmecilik konusuna ver
miş bir insanım. Otuz yıllık tecrübeme dayanarak, 
tasarıyı didik dildik yapmaya çalışıyorum, hatta evde 
çalışırken, kendi kendime senaryolar hazırlıyorum. 
Bir madde üzerindeki bir örneği de size getireceğim; 
ama Sayın IBakanımız o kadar bilgililer ki, bakınız 
isimde bile yanlışlık yapıyorlar. «Sınaî mülkiyetin ta
bana yaygınlaştırılması...» Benim bildiğim kadarıyla, 
sınaî mülkiyet, patent haklarıdır, telif haklarıdır ve 
diğer haklardır; yoksa hisse senetleri değildir değer
li arkadaşlarım. 

Onun için biz diyoruz ki, bunu geri alınız, ayrı 
bir ihracat bankası için, ayrı ibir kapsamlı yasa hazır
layınız, - biliyoruz çok çabuk yapabilirsiniz - getiri
niz, sizlerle birlikte biz de bunu geçirmeye çalışalım; 
ama doğru dürüst olsun, ülkeye yararlı olacak şekil
de olsun. 

Bakanlar Kuruluna yetki veriyorsunuz; /bütçeden, 
(İstedikleri kadar; ionlardan, istedikleri kadar; diğer 
bankalardan, istedikleri kadar kaynakları bu banka
ya aktarabilecekler... îzin verirseniz Anayasalımı
zın 167 nci maddesini okumak istiyorum. Sayın Şen-
ıgün, siz bir zamanlar bunları müdafaa ettiniz, niçin 
sessiz duruyorsunuz?.. Lütfen, lütfen... {SHP, DSP, 
DYP ve Bağımsızlar sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

(EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Post değişti, 
post.... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bakınız 167 nci madde ne diyor: «Devlet, para, kre
di, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve 
düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri 
alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.» Şimdi soruyo
rum: Bu bir tek madde, para piyasasını düzene soka
cak nitelikte midir? 

Anayasanın 6 nci maddesini okuyorum: «Ege
menliğin kullanılması, Ihiçfbir surette hiçbir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamaz.» Siz, Meclise ve
rilmiş birtakım yetkileri ©akanlar Kuruluna sürekli 
devretmek istiyorsunuz. 

Anayasanın 10 uncu maddesini okuyorum: «Hiç
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanı
namaz.» Bu kanunlarla siz, Bakanlar Kuruluna bir
takım imtiyazlar tanıyorsunuz. İşte bunu yapma
mak lazım. Biz ;bunu vurgulamak istiyoruz; yoksa 
şirketler kurtarılmak gerekiyorsa; ekonomiye,. istihda
ma, ihracata yardımları olacaksa bunları getiriniz, 
belirli ölçüler içerisinde inceleyelim, ayrıntılı bilgi
leri veriniz, onlarla birlikte çıkarmaya çalışalım. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân 

Arıkan. 
Sayın Vural Arıkan, ıbuyurun efendim. 
VURAL ARIKAN (îzmir) — Sayın Başkan, de-

ğerli milletvekilleri; Maliye Bakanını dinlerken rah
metli Hasan Âl'i Yücel hatırıma geldi. Hasan Âli 
Yücel, Türk kültürüne, millî eğitimine büyük hiz
met yapmış bir büyüğümüz ve onun eserinde ve onun 
sayesinde Türk Hukuk Lügati da kazanılmış Türk 
Hukuk Kurumu aracılığıyla. 

Geçende o lügati karıştırırken içinde eski huku
ka taalluk eden bir ıstılaha rastladım. Adı «Mukal-
lid». Baktım, diyor ki, «Delil aramaksızın başkasının 
sözlerine göre amil olan kişidir, karşıtı da müctehit-
tir.» 

Sayın Balkan, ciddî bir kanun tasarısı geçiyor. 
IBurada mukallid gibi değil, lütfen müctehit gibi dav
ranınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
IKJURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Size, ha
karet etme yetkisini hiçbir Anayasa hükmü veya ka
nun da vermiyor. 
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VURAL ARIKAN (Devamla) — Hakaret değil... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Lütfen şa
hısları direkt hedef alır tarzda konuşmayınız, bu ha
karettir. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Bu hakaret de
ğil, katiyen hakaret ıdeğil. Bakınız, hukukî bir ıstıla
hı Scıyllıiiyicırtuim ve terimini de vê iyoırtuım. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ben de 
sizinle ilgili pek çok ıstılahı çıkar bu kürsüden (söyle
yebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Peki, şimdi 

geliyorum konuya... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Ciddiyet
ten bahsediyorsanız, lütfen ciddî konuşun bu kürsü
den. 

VURAL ARIKİAN (Devamla) — Ben burada 
daima ciddî konuştum Sayın Bakan. Onun için si
zin atıflarınızın da ciddî ollması, bilimsel olması la
zımdır. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Balkan, grubunuz susuyor, hiç hareket göstermiyor. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Şimdi, 2 nci 
madde bir yetki maddesidir. Yetki maddesinin nele
ri içereceğini Anayasanın 91 inci (maddesi açıklamış: 
Almacı bulunacak, kapsamı bulunacak, ilkeleri ve sü
resi bulunacak. Bakıyorsunuz buna, hiçbiri yok. Sa
dece, «Bakanlar Kurulu yetkilidir» diyor. Bu müm
kün değil... Bunun çok yeni bir örneğini size, 31 Ocak 
1987 tarihli Resmî Gazetedeki bir kararı okumakla 
ara edeceğim. Bu karar, yabancılara mülk satışıyla 
alakalıdır ve dik defa da 1982 Anayasasının yürütme 
ongnıyla, 1961 Anayasasının yürütime organı ara
sındaki farkı belirliyor. Resmî Gazete sayfa 25'te 
«1982 Anayasasına göre, yürütme,, sadece yürütmey
le görevli değildir, birtakım yetkilerle de donanmış
tır» diyor; «'Ama Ibu yetkiler tayin edilen şekilde kul
lanılır. Eğer bunun ötesinde olursa, böyle bir yetkiyi 
kullanamaz ve Bakanlar Kurulu da sübjektif halkları 
ihlal edemez» diyor. Mesela ben, şimdi bu tasarı içe
risinde kaç tane sübjektif hakkın ihlal edildiğini söy
leyebilirim: 

ilv KapaiMacak bankanın personeliyle alakalı öz
dük hakları. 

'2. Yülzidte 51 alacaklı olmayan bankanın 5 yıl 
müddetle alacağından, hem de faizsiz olarak alıko
nulması... 

İşte, onun için yapmak istediğimiz şey, katiyen 
ANAP İktidarının getirmekte olduğu şu müesseseye 
muhalefet etaıek değildir. Benim muhalefet anlayı
şım da bu değildir; ama Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, ülkenin bu kadar önemli bir meselesine ait bir 
tasarı veya teklif, ciddî olarak getirilmeli ve ciddî 
olarak burada tartışılmalıdır. 

Saygılar sunarım (SHP ve Bağımsızlar sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, söz alabilir miyilm? Şahsımla ilgili sataşma ol
muştur, hakaret olmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, hakaret yok; hakaret ol
madığını beyan etttiler. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Ben hakaret etoe-
Idim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (jBursa) — Müsaade 
ederseniz, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyurun... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAİKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim, 
hakaret etmişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, «hakaret etmediklerini, 
bir hukukî istilah kullandıklarını» beyan ettiler. 

EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Kararı siz vere
ceksiniz efendim. 

BAŞKAN — Siz «Hakaret ettiniz» dediniz, o da 
«etimediklerini» beyan ettiler; lütfen efendim... 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, ha
kareti kendisi takdir edemez; sizler edersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, hakaret etmediklerini ken
dileri kürsüden beyan ediyorlar; biz de aynı şeyi gö
rüyoruz; hakaret yok, hukukî bir ıstılah var. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasa
rısının, komisyon metnindeki 2 nci maddesinin, ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Eskişehir 

Kemal Gökçora Günseli Özlkaya 
IBursa 'İstanbul 

Vural Arıkan 
İzmir 
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BjAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE (ÖÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

(BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

IKURTOEBE AUPTEMOÇfİN flBmsa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞjKAN — önerge sahibi konuşmak istiyorum 
mu efendim? 

TÜRKÂN TURGUT ARBKAN (Edirne) — 
Açıkladım efendim. 

BAŞKAN — Açıkladınız. 
Önergeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.... Önerge kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaynaklar 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, Bankaya 2 nci 
maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek, üzere, büt
çe, fonlar, bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edi
lecek imkânları belirlemeye ve bunların kullanımını 
yönlendirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde; SHP Grubu adı
na Sayın Tülay öney, DSP Grulbu adına Sayın Yu-
sulf Ziya Kazancıoğlu, DYP Grubu adına Sayın Ca
fer Tayyar Sadıklar; şahısları adına, Sayın Türkân 
Arıkan, Sayın Vural Arıkan ve Sayın İhsan Tombuş 
söz istemişlerdir. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Grubumuz adına Sayın İhsan Tombuş konu
şacaklar. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Buyurun Sayın öney. (İSHP sıralarından alkış
lar). 

SHP GRUBU ADINA TÜLAY ÖNEY (İstan
bul )— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu
oyunda «Şirket kurtarma operasyonu» olarak bili
nen bu kanun tasarlısını, Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyesi olarak, oldukça yakından ve derinden incele
diğimizi zannediyorum. Yalnız, ne gariptir ki, gerek 
'buradaki, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
(görüşmelerde, iktidar kanadı olsun, muhalefet ka
nadı olsun; kanun tasarısı üzerinde çalıştığı halde, bir
çok müzakere ve tartışmayı yürürttüğü halde, belli 
bazı noktalarda anlayamamakta âdeta inat ediyorlar 
demek istiyorum; (fakat bu inat muhalefet kanadın

dan gelmiyor, nedense, daîma da iktidar kanadından 
(geliyor. Biz bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz, bir şey
leri sormaya, anlamaya çalışıyoruz; sormak istediği
miz şeylere cevap alamıyoruz; anlamak istediğimiz 
şeylerde tatmin edici, doyurucu bir izahat alamıyo
ruz. 

Bakınız, baştan beri, bu, Genel Kurulda yapılan 
çalışmalar sırasında dıa ortaya cılktı: Sayın Bakan ba
zı konularda - beni bağışlasınlar - fevkalade asabî 
davrandılar. Söylenmek istenenler aslında açıktır, bel
lidir. 3 üncü maddede de bunların örneği açıktır. 3 
üncü madde iki satırlık gayet kısa bir maddedir; 
okuyorum: «(Bakanlar Kurulu, Bankaya 2 nci mad
dedeki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, bütçe, fon
lar, bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edilecek 
imkânları belirlemeye ve bunların kullanımını yön
lendirmeye yetkilidir..» 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Yatırım Bankası
nı, bugüne kadar görmekte olduğu işlerden ayırıyor
sunuz; bambaşka bir işlevi üstlenecek bir kuruluş 
(haline getiriyorsunuz. Bir defa, ytüce Meclis nasıl bir 
banka veya şirketle karşılaşacağının bilgisi içinde de
ğildir halen. Soruyoruz, soruyoruz, cevap da alamı
yoruz. 

Tarımında var bir miktar; ihracat sigorası yapa
cak, ihracatı kredilendirecek, - tabiî, komisyonda ko
nan bir maddedir asıl dikkati çeken - yerli olarak ya
tırım malı imal eden firmaları kredi ile destekleye
cek.. İşte, hadise buradan kopmaktadır; mekanizma 
böyle kurulmaktadır. 

Onun için, biz diyoruz ki, mademki yerli olarak 
yatırım malı üretecek olan şirketlere de yeni kuru
lacak olan bu bankadan destek sağlayacaksınız, o 
halde bugün batmakta olan ve battığı için, birtakım 
'bankalara, yüzde 51'ini almaları şekliyle yüklenmek 
istenen bu şirketlerin bundan sonraki üretimine de, 
bolca destek, kaynak ve krediyi sağlayacaktır bu 
banka. Buna mani bir hal yoktur. Sayın Bakan bi
raz önceki konuşmalarında, «Efendim, bu bankanın 
görevi açıktır, ne yapacağı açıktır, 2 nci maddede 
tarif ediliyor; siz vehim içindesiniz» şeklinde bir 
ifadede bulundu. Hayır, vehim içinde falan değiliz; 
yerli olarak yatırım malı imal edecek şirketlere de 
kredi desteği ve destek yapacaktır; maddede yazılı
dır. O halde, bugün batma halinde bulunan bu şir
ketlere de, yarın bolca bu desteğini yapacaktır. Ne
reden yapacaktır? İşte 3 üncü maddede kaynaklar 
sayılıyor. Bu kurmakta olduğunuz banka; bütçeden 
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kaynak alacak, ıdiğer bankalardan kaynak alacak, 
fonlardan kaynak alacak. 

Sormak istiyorum, - ki biz bunu Bütçe Komisyo
numda da sorduk - fonlar belirli kanunlarîa kurul
muştur, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun 
belli kanunu vardır, nereye kaynak aktaracağı bel
lidir; diğer fonların da bellidir. Acaba hangi fon
lardan bu bankaya kaynak aktaracaksınız? Bunun 
faDminkâr bir cevabını komisyonda alamadım. 

Keza «Bütçenin hangi faslından bu bankaya kay
nak aktarma imkânı vardır?» diye sorduk. Sayın Ba
kan cevap verdiler; «Kurumlara katılma payları öde
neğinden kaynak aktarırız.» Kurumlara katılma pa
yı ödeneğinden bir bankaya kaynak aktarıldığını ben 
şimdiye kadar binmiyordum, bu bankaya aktarıldı, 

Sonra, Sayın Bakan diyorlar ki; «Efendim, biz 
milletin kesesinden şirket kurtarmıyoruz, biz vatan
daşın cebinden topladığımız vergilerle şirket kurtar
mıyoruz; bankalarla şirketler karşı karşıyadır.» O 
zaıman şu soruyu soruyorum: Bankalarla şirketler 
Iher zaman karşı karşıya idi, hiçbir kanunî enigel yok
tu, niye kurtarmadılar? (SHP sıralarından alkışlar) 
'Niçin bu düzenlemeyi yapmadılar bugüne kadar? Ni
çin böyle bir kanun getirerek, bu düzenleme içinde 
bu şirketleri kurtarma ihtiyacı hissediyorsunuz? 
Mümkün değil çünkü; bankaların bugünkü olanak
larıyla (bu şirketleri bu biçimde kurtarmaları müm
kün değil; kenldi olanaklarıyla mümkün değil. Siz 
devletin kesesinden bu imkânı sağlayacaksınız, çare
si yoktur, işte maddede de açıkça yazılı; bütçeden 
de kaynak sağlayacaksınız, fonlardan da kaynak sağ
layacaksınız, diğer bankalardan da kaynak sağlaya
caksınız ve burada ne olduğunu anlamadığımız diğer 
kaynaklardan da bu bankaya kaynak sağlayacaksı
nız; her ne ise bu kaymaklar. .* 

.M. TURAİN BAYEZİT (Kaıhramanmaraş) — 
Fakir Fukara Fonu. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bir başka mesele
yle, milletin cebinden yapılmadığı meselesine geliyo
rum : Kanun tasarısının 6 ncı maddesi, bu şirketleri 
kurtaran bankaların, dolayısıyla şirketleşen bankala
rın ve bu şirketlerin devlete olan vergi borçlarını, Sos
yal Sigortalara olan prim borçlarını beş yıl erteleme
yi öngörüyor. Sayın Bakan konuşmalarında ifade et
tiler, «Her yıl belli taksitler halinde erteleyeceğiz» 
dediler; maddede bu açıkça yazılı değil. Her yıl bel
li bir taksitle bunları alacağımız yazılı değil; «Beş yıl 
ertelenecektir» deniyor. Beş yıl hiçbir şey almayıp, 
belki beşinci yılın sonunda hepsini alabilirsiniz. Bu 

erteleme nizamını da, Bakanlar Kurulunun sistema-
ttize etmesine bırakıyor ve bu dönem içinde, kanu
nen konmuş bulunan esas erteleme faizinin yarısına 
kadar da indirileceği ilfade ediliyor. Demek ki faiz
den kaybınız var, demek ki devlet olarak, bütçeye 
gelir olarak almanız gereken vergi gelirlerinden beş 
yıl ertelemekle bir kaybınız var. İşte, milletlin kese
sine el uzatmayı bu aşamada söylüyoruz. 

Sayın Bakan tümü üzerinde yaptıkları konuşma
da şunu söylediler: «Efendim, bugün sanki bütçeye 
buradan bir kuruş para mı alıyoruz? Vergileri tahsil 
edemiyoruz, bu şirketler batmış bankalar kendi ala
caklarım tahlsil edemiyoruz SSK, kendi prim alacağı
nı tahsil edemiyor.» 

Çok değerli arkadaşlarım, bir Maliye Bakanmın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bu kadar 
bir vahim açıklama' yapmasını, gerçekten şanssızlık 
sayıyorum. Eğer bu noktaya kadar geldiysek, çok 
üzücü bir haldeyiz demektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDBR (İstanbul) — Za
manımız idaresinde olmadı, eskiden beri devam edi
yor. 

TÜLAY ÖNEY {Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bu olay bir günde meydana gelmedi. 

ılfBRAHÜM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Yeni 
mi bu? 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Hayır efendim. 
Bundan (birbuçuk yıl önce birçok sanayicinin fer

yatları yükselmeye başladı: yüksek faizlerden, yük
sek döviz kurundan vesaike... Sayın Başbakanın o za-ı 
manki cevabını hepimiz hatırlıyoruz; «Villalarını sat
sınlar, sermaye bulsunlar.» Bu yaklaşımdır ki, işte 
bugün meseleyi bu noktaya getirmiştir; bu ülkenin 
Maliye Bakanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi kür
süsünden, «İBen zaten bu şirketlerden bir kuruş ver
gi mi alabiliyorum, SSK, bir kuruş prim alacağını 
tahsil mii ediefdiifytoır?» dedÜrten nokfcaya, 

Değerli arkadaşlarım, şunu çok merak ediyorurn; 
acaba bu şirketleri bankalar. devralacaklar da, bu
günden yarma birdenbire bu şirketlere bir güşayiş 
gelecek; müthiş üretimler, müthiş kârlar sağlaya
caklar ve vergi borçlarını, SSK borçlarını tıkır tıkır 
öfder hale gelecekler? Bu nasul olacak? Şu mu den
mek isteniyor; bu şirketler sadece ve sadece kötü yö
netimleri yüzünden bu hale gelmişlerdir. Dolayısıyla 
bankalar bunları devralınca, yönetimleri değişince 
bugünden yarına kâra geçerler bu şirketler. Ben, böy
le bir şeyi varit görmüyorum; buna inanmak müm
kün değildir. Zaten hükümet de inanmıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Öney, süreniz dolmak üzere, [ 
hatırlatıyorum. I 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. I 

Sayın hükümet de buna inanmıyor. Saygıdeğer I 
arkadaşlarım, kanun tasarısının genel gerekçesinin I 
bir cümlesini okuyorum: «Geçmişte finansmanını ge
niş ölçüde yabancı kaynaklara dayandırmış olan ço
ğu şirketler, yükselen faiz hadleri ve artan özkaynak I 
açıkları sonucu kâra geçememişler, otofinansman j 
yaratamamışlar ve borç ödeme gücü kazanamamış- I 
lardır.» Geçmişte, finansmanını geniş ölçüde yalban-
cı kaynaklara dayandırdığı; yani, Türk sanayi şir
ketlerinin özkaynak kredi yapısının gerçekten çok 
zayıf olduğu, düşük olduğu, dolayısıyla 24 Ocakla I 
getirilen ekonomi politikasına daynamayacaklarını I 
bu hükümet bilmiyor muydu? Sayın özal, 24 Ocak I 
politikasını getirirken bilmiyorlar mıydı? Türk sınaî I 
yapısını bilmiyorlar mıydı? Yani, sanki o zaman hiç 
böyle bir şey yoktu, şimdi şirketler bu duruma gel- I 
idiler... Böyle değil. Hükümet de böyle olmadığını ik
rar ediyor ve açıkça, «Geçmişte finansman yapıları I 
böyle olan şirketler, bizim uyguladığımız bu ekonomi 
politikasına dayanamadılar» demek istiyor. Peki, bu
nu bilmiyor muydunuz sayın hükümet? Biliyor-
duysanız, o zaman ekonomi politikanızda gerekli şey
leri yaparken, gerekli noktalarda gerekli değişiklikle
ri niçin getirmediniz de, olayı bu noktaya kadar ge- I 
tirdiniz? 

BAŞKAN — Sayın öney, lütfen bitirelim efen
dim. I 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Şimdi, birtakım hesaplara göre, 2 trilyonu aşkın I 
- bir tanımlama gerekirse - konsolidasyon yapma du- I 
rumuna girdiniz. Zaten, bundan önce de böyle bir I 
duruma girdiniz. Yine, 1984 yılında bu Meclisten ge
çen KİT'lerin konsolidasyonu kanun tasarısını da I 
unutmadık. .KttT'leri de aynı noktaya getirmiştiniz. I 
2,5 trilyonluk konsolidasyonu da bu Meclisten ge- I 
çirdik. 

ıİBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Biz 
getirmedik. Bir sene içinde olmuş değil. I 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — O tasarı 1984 yı
lımda geldi geçti buradan. Demek ki, 19S0'in başın
dan başlanan bu ekonomi politikasının uygulaması I 
yüzündendir. I 

O nedenle, saygı değer arkadaşlarım; biz, bu bi- I 
çimde palîıyalti'f bir geçiştirme ile bu şirkeıtüerin kur- | 
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tutacağına da inanmıyoruz. Tersine, bu şirketleri 
devralan bankaların da, hatta, batma noktasına ge
leceğine inanıyoruz. Asıl olan, ekonomi politikası
nın, uygulanan para ve ekonomi politikasının teme
line inmektir ve gerekli yapısal düzenlemeleri yap
maktır. 

İzninizle, son olarak, şu «vehim» ,olayına-" bir 
cümle ile değinip geçeceğim Sayın Başkan. 

Sayın Hükümet, nedense, bugünlerde bizi hep bir 
«Vehüm hastası» olmakla vasıflandırıyor. Şimdi de, 
Sayın Bakan buradaki konuşmalarında «Biz bunu 
söylüyoruz; ama siz aynı şeyde hep inat ediyorsunuz, 
bir vehim içindesiniz» dediler. Biz vehim içinde de
ğiliz; biz gerçeğin ne olabileceğini görüyoruz ve onu 
söylüyoruz ve bunda da isabet kaydediyoruz. 

Sayın Taşçıoğlu da Araplara mülk satışı kanunu 
Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşulurken bizi ay
nı vehim hastalığıyla suçlamıştı ve hatta «IBen sizi 
Ibu vehimden kurtarmak için...» 

Başkan — Sayın Öney «Bir cümle» dediniz on-
beş cümle oldu efendim. 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

«..(Anayasa Mahkemesi bu kanun hakkında netice
yi açıklayıncaya kadar mülk satışı yapmayacağız, si
zi vehiîmıden kurtarmak için» demişti; ama, mülk sa
tışını da yaptılar, işte açıklamaları da önümüzdedir. 
(SHP sıralarından alkışlar). . 

BAŞKAN — Sayın Öney lütfen bitirin efendim. 
TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Bizimkisi vehim 

değildir; biz olabileceği görüyoruz ve söylüyoruz. 
Burada da olabileceği görüyoruz ve söylüyoruz. Ve
him hastası falan değiliz, bunu da açıklamakta yarar 
görüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 

DSP Grubu adına, Sayın Yusuf Ziya Kazancıoğ-
lu, buyurun efendim. 

DSP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA KAZAN-
CIOöLU (Trabzon) —- Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 3 üncü maddede, «Bakanlar Kurulu, Ban
kaya 2 nci maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek 
üzere, bütçe, fonlar, bankalar ve diğer kaynaklardan 
tahsis edilecek imkânları belirlemeye ve bunların 
kullanımını yönlendirmeye yetkilidir» deniliyor. . 

2 nci maddta bafcaikm me dliyoır : «... mail vte h'iz-
meîllbr'in ithafalt ve iıhraöaıtı ile yurt dışı mütöahhlit-
l'iık h'izmelljeninin, dış yatalmîıarin ve yurt iç] yatırım 
ımlah imlalat ve satışının ktTedlendirSUmesi, finansma-
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m, desteklenmesi, sligolılta Ve garanti edilmesi konu
larımda... bir anonim ş'ftlket kuruluır» demektedir. 

(Bunlardan bir tanesüni .ele aûıakm : Bu maddeye 
göre, bir firmaya garanlti Veriiyoruz. Firma işi b!M-
ramteyince, mİlfyarfiarca Iralkfk garanltliyi bu yeni ku
rulan sjidddt Ödeyecekir. Bunun gi'bi, sigorta edi ta-
si için garantii verilliyor. Mesela vapur baiiı; gel ba
kalım şjiılket, ver bunun paratan*!.., Ben şimdi di-
yorulm ki, ndden doğrudan doğruyla sigortaya müra-
Caalt ddita'iyor da, böylle, ddHaımlbaçh yoldan. gleî'ini-
yor? Bunu anUamıalk bir tlüirliü mümkün değil Kalldılki, 
yukarılda ayw1di(ğıim hutsu'sıllarda, Mıiaila't, ihracat ve mü-
teanhlJ!Ü& hiamldliierini finiansıe dtm<£k, desfekteandk 
konusu var ki,, bunll'ar yerine göre milyarları, trili-
yonlian (bulur,. 

iBu izahatımla demek istediğini şudur .: Yanıiış iş-
lîer yapmiak, rialUalafra düşmek, israf yapmak suretiy
le işimi stalkJaitlayian patronları kurtarmak, öniîar na
mına bunca fedakârlık yapmak doğru mudur? İşi
nin sahüibi almayan, öze! şahM'ar için bunca fefda-
ıkârMc değer mi? Kafa yolmak değer mi? Bunun ye
rime, -zabıltllardan clkıidulm- Sayın arkadaşıimız Fmat, 
«483 fabrika kapanmış, istemeyen bir haldedir» di
yor. Bunun doğru olidugunu kabul ederek söylüyo-
nulm; demlin yapltığımız kafa yormalar m yerÜne, kur
tarma yedine, bu 483 fabrikamın işTetilÜmê i için ça-
iıışsialk, kafiamıızı yotlsak daha iyi dllmazmı? 

îSon olarak şunu soyCIemıek iislterilm : Bu kurul
mak isltenıen özel mıah'iyê tekli şirkete her taraftan: 
kaymak desteği geliytoir; bütçeden, fonumdan, ban
kalardan Ve diğer kaynaklardan.. Bunun portesi 
300 milÜylon lira da oElalbliSlir. 303 mlyor lira da 
olialbalir, 3 tnilyoln da d'Jalb'ilir. Bökece, açık kapı 
sliısltemliyllıe -'bu iş ytüdülUülllâmez, butola bir had tayin 
etimlek gerek. Eğer ddiiÜmezse, o zaman bu madde 
Anayasaya muhaliftir, bütçe göriiüşfertoe ters düşer 
dülşiüncıesiinjd'âytim,. 

'Sâygıflanlmıı arz ederim. (DSP sıralarından alkış
lar) 

'BAŞKAN — Teş'eklkür ederim Sayın Kazancı-
'öğÜu. 

'Doğru Yol Parifiiısüi Grubu adına, Sayın Cafer 
Tayar Sadıklar; buyurun efenıdlina. 

DYP GRUBU ADİNA CAFER TAYYAR SA
DIKLAR (Çanakkale) — Siayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 3 üncü maddlâyil'e ilgili göırûşfedtaizi arz 
ejdiyorulm, 

IBu mladdeyte ilıgoid görüşlerimi arz etlmeden önce, 
Ibir yanlış anlamayı Veya bir yaratış yorumu, düzeît-

tnek işitiyorum. Sayın ANAP sölzoülslü arkadaşıımız, 
ıbizim prensip itiilbariyle, Devflet Yatırım Bankası
nın, ihracat harikasınla dönüşroesii konusunda mu-
itialbılk oülduiğumuzu ifade buyuaidııîar. Biz buna mu
tabık değiHiz. Bizü'm multiaJbık oliduğulmuz husus, ay
ıltıca, mıüsltlalkil'en bir ex!:tm-ibanlk riMİğinde bir ih
racat bankası veylahut ihracait stiıgotf&ası' kurullması-
idıır. Büz bununla iflgiüi ayrı bir sll'aUü, ayrı bir tasarı 
gotiğin, bunun üzerinde taıltıışiafljum, biz de size k'at-
Ikııda bull'unacağız, d'iyofruz; bunu tasMh dtrnıeik isitıe-
rîta, 

Sayın Balkan, «Niçiin ikaz ediyorsunuz; işlte ih-
riacat sligortasını, ihracat bankasını gdtliriyoruz» diye 
Ibuyuüidullıar. Evet, itiraz ediyoruz, siz ihracat banka
sını ve ihracat sigortaısıru geltikirnediniz ki «gdCirdik» 
ıdiıylorlsiunaJz; ama gtetiirmedliniz. Nerede bunun sıt'a'tüısü, 
nerede bünıun esaslliarı? Sadece ydllkii alıyorsunuz. 
Diiz)"im itirazımız burada. Biziim s>izüiı getiirdiğiniz bir 
sttjalliüiye itirazımüiz yek; «Gdtirin tjantıişabm» diyoruz. 
'Size itimat etlmıediğimliz içlin İbraz edydruz. Sayın Ba
kan; ne • get'iıreceğütfz bdlIHi öltoaıdığı için itiraz ediyo
ruz Sayın Balkan. 

IMUSTAFA ŞAHİN (Kayser) — Millet itimat 
eiflrnii'ş. de, sliz niçiin itim'at düm'iyotisunuz? MÜllfât, bu 
ihülk'ülmetie ütlDmıat etimişitiir. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Biz, etmiyoiRiz efendim, rriilldin ne derece itimaıt 
cittiğ'ini de göndük ve göreceğiz; ayrı bir konudur 
efonldiirny 

©ASKAN — Sayıin Musltjafa Şahin, lütfen efen
dim... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — İnsaf edin ya
ni, bunları inkâr ettnöyintiz. 

BAŞKAN — Iütlfen, Sayın Şaih'in, sayın üyeye 
müdahale etmeyin efenldlim, lü'Üfen. 

Dbvataı edlin Sayın Sadaklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım, Sayın Bakan 'burada KİT'leri yer
den yere vurdular. KİT'lere, daha sizin hükümeti
nizin de İhtiyacr olacak, sizden sonra gelecek hükü
metlerin de ihtiyacı alacak. Bu KİT'ler büyük fonk
siyonlar yapmıştır. Ancak yönleri vardır, düzenlen
mesi lazımdır; ama size soruyoruz, bunların verimli 
çalışmaları için ne yaptınız da şikâyet ediyorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zam yaptı
lar, kâra geçirdiler. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Evet, zamlar suretiyle kâra geçirdiniz. Bu, bir verim
li çalışmanın işareti değildir; 
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3 üncü maddede, kurulacak bankaya bazı kay
nakların tahsislini öngörüyoruz ve bu kaynakların ne
rede sarf edileceği de tabiî 2 rlci maddede yazılı
dır. Bunlardan bazılarından misal vermek gerekirse, 
yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendiril-
mesinde kullanılacaktır bu fonlar. Peki, nereden gele
cektir? Bütçeden gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada heptiimiz 'bütçe yap
tık. Değerli arkadaşımız da sordu, 'bütçeye böyle bir 
fonun, 'böyle 'bir ödeneğin konulması ve bunun bir kre
di olarak imalatta ve ihracatta kullanılması mümkün 
müdür? Sayın Bakan, bunun nasıl olacağını lütfen 
açıklasınlar ve öğrenelim. 

«Bankalardan kaynak aktaracağız» diyorlar. So
ruyoruz : Siz 'bir özel bankaya Bakanlar Kurulu ka
rarıyla, falan yere şu kadar kaynak aktaracaksınız di
yebilir misiniz? Deseniz özel banka bunu yerine ge
tirir mi? Şimdiye kadar misalleri var; yerine getiril
miş midir? Bu mümkün olur mu? 

Gene soruyoruz : «Fonlardan aktaracağız» diyor
sunuz, Hangi fondan, hangi miktarda, nasıl aktara
caksınız? Fakir Fukara Fonundan mı aktaracaksınız? 
Fakir Fukara Fonu için, birçok fakir fukaradan top
ladığınız paraları, 'bir yatırım malının imalatı ve sa-. 
tısı için kredİlendirmek'te mi kullanacaksınız? Bu 
mümkün olur mu? Lütfen bunları açıklığa kavuştura
lım. 

TÜRKÂN TURGUT ARHCAN (Edirne) — Ben 
yaptım oldu... 

CAFER TAYYAR SADIKÎL AR (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu maddede tasarının ne kadar 
acele hazırlandığını veya hangi maksatla hazırlandı
ğının çok güzel örneklerinden biridir. Bütçe Komis
yonuna geldiği zaman orijinal metinde, bu fonlar, di
ğer kaynaklar, bankalar arasında, bir de Merkez Ban
kası vardı. Merkez Bankasını bu kaynakların arasına 
koyabilecek kadar aceleye getirilen bir tasarı; bu ge
tirildi. Bazı değerli arkadaşlarımızla -bizler de bu ara
da maalesef teklifte bulunmadık- kulis yaparak bu 
maddeyi bu şekle getirdik; yahut getirilmesinde yar
dımcı olduk. Merkez Bankası bu fonların arasında 
sayılabilir miydi? Bu, merkez bankacılığa sığar mıy
dı, bu Merkez Bankası Kanununa uyar mıydı? Bu, 
3 'kişilik heyete, Merkez Bankası Banknot Matbaası
nın anahatarını vermek demekti. Bu kadar acele, bu 
kadar hazırlıksız getirilen bu tasarı için, Sayın Ba
kan, muhalefeti «Hiç tetkik etmediler» diye suçlama
sın. Asıl bu konuyu tetkik etmeyen hükümettir ar
kadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile, Devlet Yatı
rım Bankası eğer bu şekilde bir banka, yeni bir 
banka haline getirilecekse, -ki, oylarınıza nasıl olsa 
getirilecek-, size bir önerimiz var : Gelin, Devlet Ya
tırım Bankasının asıl fonksiyonuna yardımcı olalım. 
Eğer, bugün Türkiye'de birçok yatırım yarıda kalmış
sa, bazı projeler başarıya ulaşamamışsa, bunların bir
çok ekonomik sebepleri var. 5 inci madde dolayısıyla 
arz edeceğiz; bunlar arasında kur konusu var, faiz ko
nusu var; ama bunlardan birisi de fizibilite ve proje 
safhasındaki eksikliklerle ilgilidir. İyi fizibilite yapıl
mamıştır, iyi proje hazırlanmamıştır ve sonuç böyle 
olmuştur. 

Öyle ise, Devlet Yatırım Bankası gibi, proje ko
nusunda , ihtisası olan bir bankaya, gelin bu konuda 
kaynak tahsis öd elim, bir proje ofisi kurduralım ve 
bu proje ofisinde fizibilite yapılsın, proje yapılsın ve 
sonrada, iyi fizibilite yapılmadı, proje yapılmadı diye, 
yarım kalan projeler İçin dizimize vurduğumuz gibi, 
gelecekte vurmayalım. 

Bu görüşlerle, sayın Genel Kurulu saygıyla selam
lıyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, SHP, bağımsızlar sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe 
Aİptemoçin; buyurun ef endim, 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇIN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; konuşmacılardan Sa
yın Öhey, «Anlaşmamakta inat ediliyor» dediler. Biz, 
gayet tabiî ki, kendi programımız ve politikalarımız 
doğrultusunda, muhalefetin getireceği her türlü öner
geye katılırız, uzlaşmayı mutlaka sağlarız, örnekleri 
vardır. 

Ancak, değerli milletvekillerimizin getireceği her 
teklifi, özellikle bizim politikalarımıza, görüşlerimi
ze uymuyorsa kabul etmemiz mümkün değildir. Tabiî 
ki, bunları kabul etmez iken veya kabul eder iken, 
mutlaka ve mutlaka karşılıklı saygı ve mesafe ölçü
lerini muhafaza etmeye çalışırız. Özellikle bu kür
süden, şahısları hedef alarak birtakım konuşmalar 
yapmak mümkündür, şahısları küçültücü konuşmalar 
yapmak mümkündür, tarizler getirmek mümkündür. 
Ancak bu tarz ifadeler, bu tarz çalışmalar sa
dece ve sadece şahısları hedef alarak politika 
yapmak isteyenleri küçültür, çirkinleştirir. Bu, gi
derek yaygınlaşırsa, herkes bu yolu seçerse, Mecli
sin tüm çalışmaları çirkinlesin B.izim bunu tasvip 
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etmemiz mümkün değildir. Fikirleri tartışırız; kabul 
ederiz, etmeyiz. Zaten, onun için geldik, onun için 
buradayız. Bu işin usulleri çerçevesinde her türlü tarr 
tışmaya açığız. Zaman zaman sesimizi de yükseltiriz, 
zaman zaman birbirimize gücendiğimiz de olur; ama 
kişileri hedef almak, kişileri çirkinleştirmeye çalışmak, 
ancak bu yolu seçen insanları çirkinleştirir. 

Ben, müsaade ederseniz, şimdiye kadar takındığım 
tavrı muhafaza etmek istiyorum. Kimselerle en ufak 
bir hesabım yok. Kimseleri küçültmek, kimseleri he
def alarak birtakım tabirlerle, birtakım yorumlarla bu 
kürsüden politika yapmak, bizim üslubumuza ve po
litika anlayışımıza uymaz. 

Değerli milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle, 
müsaade ederseniz açıklamalarıma devam ediyorum. 

Sayın öney, «Bankalar şimdiye kadar beraber idi
ler, niçin kurtarmadılar?» dediler. Tabiî ki, üzerinde 
düşünülmesi gereken, üzerinde durulması gereken 
bir hususu dile getirdiler. Bakıyoruz, zaman za
man, bankalarla şirketler, aralarındaki karmaşık so
runu çözmek için oturup anlaşmışlar, bir çözüm yolu 
bulmuşlar; ama bazen ilişkiler o kadar girift bir hale 
gelmiş ki, ne banka, ne şirket işin içinden çıkamıyor. 
Bankanın verdiği kredilere karşılık gösterilen temi
natların üzerinde, sayısız ipotekler var. Kuruluş bu 
gayrimenkullerini satmaya kalksa satamıyor. Banka 
bir hareket yapmaya kalksa yapamıyor. Devletin de 
alacaklarını almak için gayrimenkuller üzerinde za
ten ipoteği var, teminatını devlet de almış bir nok
tada; ama herhangi bir hareket yapılamıyor. Sunî te
neffüsle günler geçiştirilmeye çalışılıyor. 

Takdim konuşmamda da arz etmeye çalıştım; mev
cut kanunlar var, icra İflas Kanununu çalıştırmak 
mümkün. Gene söyledim, bunun ne kadar zaman ala
cağını bir kenara bırakalım, birkaç ayda da bu iş bi
tebilir, birkaç sene de sürebilir. Bu işin hemencecik 
bitmesi mümkün değildir; çünkü, bir gayrimenkul 
üzerinde ipotek sayısı çoktur, hak iddia edenler çok
tur, bütün alacakları borçları dizmeniz, listeler yap
manız, bütün her şeyi baştan başa tetkik etmeniz, 
aylar, yıllar sürebilir. İcra ve iflas Kanununu çalış
tırdığınız zaman, biraz önce de ifade ettiğim gibi, çark
lar durur, işçileri dışarıya koyarsınız, makineler artık 
çalışmaz; o işletme ekonomik değerini tamamen kay
beder. 

Burada getirilmek istenen, alacaklı ile borçlunun 
medenî bir şekilde karşı karşıya gelmeleri; bu işlet
meyi kurtarmak için ne yapılması gerektiğini birlikte 
bir karara bağlamalarıdır. 
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Bizim durumumuz nedir?.. Oturup, taraflar anla
şacaklar, şartları ortaya koyacaklar, gerekli prose
dürü tamamlayacaklar, kurula gelecekler. Kurul, hiç
bir kimseyi veya kuruluşu zorlamıyor. Kurulun baka
cağı bir tek şey vardır; bu anlaşmada acaba - gene 
birçok sayın konuşmacının bu kürsüden ifade ettiği 
gibi - bir muvazaa var mıdır, devletin kaynaklarını, 
kamu yararını zedeleyecek bir husus var mıdır; buna 
bakılacak. Buna bakmak için de, kurulun elinin altın
da namütenahi teknik imkânlar vardır. Ekspertiz ya
pabilecek kuruluşlar, teknik kadrolar, bunlara sürat
le bakabilirler, inceleyebilirler ve bunu bir rapora bağ
larlar. «Bir muvazaa yoktur. Şu şartlar yerine getiril
diği takdirde bu kuruluş ekonomik yaşantısına devam 
edebilir» diyeceklerdir. Kurul da bakacaktır ve bu an
laşmayı onaylayacaktır. 

Bankalar, yapabildikleri sürece, yapabildikleri mik
tarda zaten bu işleri çözmeye çalışıyorlar; ama yapı
lamayacak kadar karmaşık bir havaya girmiş olan
ları da, yeni bir imkân getirmek suretiyle çözmek 
amaçlanmaktadır bu maddede. 

Devletin, SSK alacağından, vergi alacağından vaz
geçmesi gibi bir konu yok; alacakları zaten teminat 
altında. 

Sayın öney, konsolidasyonu dile getirdiler; «Siz 
bir konsolidasyon yapmak istiyorsunuz» dediler. Sa
yın milletvekilleri,, biraz önce de söyled'm; zorlayıcı 
bir hüküm yok ortada. Borçlu ve alacaklı anlaşıp 
geldiği takdirde, bu bir konsolidasyon olarak, devlet 
tarafından yapılan bir konsolidasyon olarak nasıl ta
nımlanabilir? 

Sayın konuşmacı aynen şöyle söyledi: «2 trilyo
na yakın konsolidasyon KİT'ler için de yapıldı. KİT' 
lerin konsolidasyonunu hatırlıyoruz, KİT'leri bu du
ruma siz getirmiştiniz» Hatırlayacaksınız, KİT'lerle 
ilgili konsolidasyon 1983 yılının sonunda yapıldı. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Geçen sene kon
solide oldu efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — 1983 yı
lına kadar biz iktidarda değildik ki, KİT'leri bu du
ruma biz getirmiş olalım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sizin zamanınızda 
yapıldı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Özal, ekonominin başındaydı. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇlN (Devamla) — Kon
solidasyon Kanununu biz çıkardık, hep beraber çı-
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kardık. Konsolidasyon Kanununun çıkarılmasının bir 
hedefi vardı; birtakım anlaşmazlıkları, geçmişi, ala
cakları ve borçları silip, yepyeni bir düzen, yepyeni 
bir anlayış getirmekti. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — işte o zaman 
KİT'lere konsolidasyon yapıldı. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — KİT'lere 
konsolidasyon 1983 sonunda çıkarılan kanunla ya
pıldı. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Geçen sene de 
yapıldı. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ..ALPTEMOÇtN (Devamla) — KİT 
konsolidasyonu ile bu kanunu aynı kefeye koymak 
mümkün değildir. 

Sayın Kazancıoğlu, 483 şirketin durumunu dile ge
tirdi ve - Sayın Fırat da aynı hususa değinmişti -
«Gelin bunları bırakalım, şu 483 kuruluş ne oluyor, 
ona bakalım» dedi. 

Bir kere, 483 tane kapanmış kuruluş yok ortada; 
yani bu kürsüden bu husus tekrar tekrar söyleniyor; 
483 tane kapanmış kuruluş var, diye. Bilebildiğim ka
darıyla, 483 tane çok ortaklı, özellikle yurt dışında 
çalışan işçilerimizin ortak olduğu şirket var. Bu 483 
şirketin ancak 37 tanesi kapalıdır. Bunların kapanış 
nedenleri, kapanış zamanları, şu anda benim bilgim 
dışında; ama bu bilgilerin hepsini getirip, tek tek bu 
kürsüden anlatmak mümkündür. 

Şu anda DESİYAB bir rehabilitasyon programı 
başlatmıştır. DESlYAB'ın başlattığı rehabilitasyon 
programı da, uygulaması da, biz iktidara geldikten 
sonra olmuştur. DESlYAB'ın uygulamaya çalıştığı re
habilitasyon programı sonucunda, iki şirket işletmeye 
açılmış, diğer ikisi de Mart 1987'de işletmeye açıla
caktır. DESlYAB'ın, geri kalan şirketlerle ilgili çalış
maları devam etmektedir. DESlYAB'ın rehabilitasyon 
çalışmaları sonucu, kapalı durumda olmayan; fakat 
güç durumda olan şirketlerden, ekonomiye kazandırı
lanların sayısı lö'dur. 10 şirkete de rehabilitasyon ça
lışmaları devam etmektedir. 483 şirketin kapanmış ol
ması mümkün değildir. Bunların 37 tanesi - bilgileri
mize göre- kapalıdır. DESİYAB, rehabilitasyon prog
ramını devam ettirmektedir. 

Ayrıca bir hususu daha bilgilerinize tekrar sun
mak istiyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, Büt
çe Komisyonundaki konuşmanızı getireceğim efen
dim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Devamla) — Bütçe 
Komisyonunda söylediğim sözleri tekrar etmek isti
yorum : Bu kanunda herhangi bir kuruluşa bir ayrı
calık getirilmemektedir. DESİYAB, eğer bir şirketle, 
bir rehabilitasyon programı uyguluyorsa, başlatmış
sa, biz, «O program dursun» demiyoruz. Hangi şart
larla anlaştığı, nasıl bir rehabilitasyon yaptığı DE
SlYAB'ın bileceği bir iştir; ama eğer DESİYAB, bir 
çokortaklı şirketle kalkar gelir de, hükümet olarak 
bize müracaat ederse, kurul olarak bize müracaat 
ederse, «Efendim, biz bu kanunun şartlarına uyduk, 
biz alacaklarımızı sermayeye kaydediyoruz; sermaye
nin -yüzde 5Tinden fazla olarak- şu kadarına biz 
DESİYAB olarak sahip oluyoruz; şu şu şartları ge
tirdik; bu kanunun getirdiği özelliklerden biz de isti
fade etmek istiyoruz» derse, «hayır» denilmeyecektir 
ki. Burada, DESİYAB, bu uygulamanın dışındadır ve
yahut, filanca şirketler bu haklardan istifade, ede
mez diyen bir metin yoktur ki. Komisyonda söyledi
ğimi, burada da aynen söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu, bü
tün şirketlere ve bütün bankalara açıktır. Şartları ye
rine getirsinler, müracaat etsinler, kim olursa olsun, 
şartlara uygun ise, bir muvazaa yok ise, o zaman bu 
işlemin gerçekleşmesi için biz de müspet mütalaamızı 
verelim. 

Sayın Başkan, son cümlemi arz ediyorum. 
Sayın Sadıklar, «Sayın Bakan, KİT'leri yerden ye

re vurdu» dedi. Bilakis, ben KİT'leri yerden yere 
vurmadım, KİT'lerin memleket ekonomisine neler 
getirdiğini, nasıl başarılı işler yaptığını anlattım; ama, 
üzülerek ifade ettim, öyle bir dönem gelmiştir ki, 
KİT'ler, maalesef, kendilerinden beklenen işlevleri ye
rine getirememiştir; nedenlerini de anlattım. 

Şimdi, işte o nedenleri ortadan kaldırmaya çalış
maktayız. O nedenler ortadan kalktıkça da KİT'ler 
kâr eden kuruluşlar haline gelmektedirler. Kimse KİT' 
leri alıp yerden yere vurmuyor; KİT'lerin kendilerin
den beklenenleri yerine getirmesi isteniliyor, ekono
miye katkıda olunmaları isteniliyor, kaynak yaratan 
birer kuruluş olarak alışılagelen ve kendilerinden bek
lenenleri yapmaları bekleniyor; başka bir şey söylen
miyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beni dinle
diğiniz için çok teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların
dan, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın ihsan Tom-

buş; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço

rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu mad
deden evvelki maddeyle, bir bankanın statüsünü değiş
tirip başka 'bir statüye sokma ve ona yeni yeni fonk
siyonlar verme hükümlerini kabul etmiş bulunuyoruz. 

Böyle bir değişiklik esnasında, bu bankanın yeni 
fonksiyonlarını ifa edebilmek için elbette ki bazı 
kaynaklara ihtiyaç vardır. Yeni kaynaklarla bankayı 
donatmadığımız taıkdirde, esasen bu fonksiyonları ifa 
edemez. Banka, bu kanunun esas, kilit müessesesidir. 
Bu kanunun işletilmesinde en büyük fonksiyonu bu 
banka oynayacaktır. Bankanın bugünkü mevcut öz-
kaynağı 190 milyar liradır. Bu 190 milyar lirayla, 
verdiğimiz bu kadar büyük fonksiyonları, ithalat ve 
ihracat kredilendirmesini, garanti meselesini nasıl hal
ledecektir? Kaldı ki, bu 190 milyar, bugün nakit ola
rak elinde de değildir; KİT'lere kredi olarak vermiş
tir. Diyeceksiniz ki, «döner.» 

İşte burada, dönüp dönmeyeceğini, nasıl dönece
ğini bilmemiz lazımdır. Bir defa bunu bilebilmek için 
bankanın ne olduğunu, daha evvel ne durumda oldu
ğunu, bugün ise nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Ban
ka daha önceleri «Amortisman ve Kredi Sandığı» 
adı altında çalışıyordu. 1964 yılında 441 sayılı Ka
nunla «Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası» hali
ne geldi. Bilahara bu, 233 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameyle bugünkü statüsüne kavuştu. 

Muhterem arkadaşlar, banka, elindeki imkânlarla 
KİT'leri finanse etmeye çalışmıştır. Peki, bu kaynağı 
kim vermiştir, nereden almıştır, nasıl finanse etmeye 
çalışmıştır? Yine, devamlı olarak Hazine vermiştir, 
devlet vermiştir. «Efendim, niçin vermiştir, kazanmı
yor muydu, KİT'lerden faiz almıyor muydu?» diye
bilirsiniz; ama muhterem arkadaşlar, bunun içyüzünü 
ben biliyorum. Bunlar, bir şekilden ibaret kalıyordu, 
al gülüm ver gülüm meselesi; yani KtTe muayyen 
miktar kredi veriyordu ve vadesi geldiğinde de öde
yemez hale geliyordu; bu durumda KİT tekrar kredi 
istiyordu. O zaman ne oluyordu? O zaman, kâğıt 
üzerinde yeniden kredi açmış oluyordu; ama eski 
alacağına mahsup ediyordu ve hâlâ bu döngü böyle 
devam etmektedir. Devlet Yatırım Bankasının duru
mu budur. Gerçi bugün eskisine nazaran daha çok... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Biraz önce Sayın 
Bakan aksini söyledi; ters oldu. 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Tamamen çelişik. 
İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Hayır efendim, 

eskisine nazaran, bugün KİT'lerden, çok daha fazla 
tahsilat yapmaktadır ve yeni yeni imkânlarla KİT'le
re yeni yeni krediler verebilmektedir; ama bu iki se
nedir vukubulmaktadır. Bu, bundan evvelki zamanda 
tamamen benim dediğim gibi uygulanmıştır. Bu ba
kımdan, 1980'de, bu bankanın statüsünü değiştirmek, 
bankayı modern bankacılık anlayışıyla çalışan bir 
banka haline getirmek için çalışmalar olmuş; Asya-
Pasifik bankalarının statüleri getirtilmiş, bunlar tet
kik ve tercüme edilmiş ve bugünküne benzer bir şe
kilde bir statü hazırlanmış; ama maalesef bu, ka
nunlaşamamıştır. Demek ki, bu ihtiyaç bugünün ihti
yacı değil, daha evvel de bu ihtiyaçlar duyulmuş, 
hâsıl olmuş ve bunların yapılmasına çalışılmıştır. 

Şunu söyleyeyim: Bugün, Devlet Yatırım Banka
sı, mevcut bankacılık fonksiyonundan daha önemli 
bir fonksiyonu da ifa etmekte, bir okul gibi, bir üni
versite gibi, bir eğitim merkezi gibi çalışmaktadır. 
KİT'lerin elemanlarına kurslar açmakta, onları ve 
kendi elemanlarını, dışarıdan burslar bulmak suretiyle 
dış ülkelere göndermekte ve aldığı uzman yardımcıla
rını yetiştirerek uzman haline getirmektedir. Bunlar. 
buradaki malî imkânsızlıktan, malî yetersizlikten do
layı, tabiî yetiştikten sonra bankayı bırakmakta, özel 
sektöre geçmekte, diğer KİT'lere geçmekte, diğer 
devlet teşekküllerine geçmekte ve Devlet Yatırım Ban
kası, bankacılığın dışında, devamlı olarak, çok büyük 
bir eleman yetiştirme fonksiyonunu yapmaktadır. , 

BROL AGAGİL '(Kırklareli) — Görev kapsa
mlımda yok ama bu. 
İÖSAİN TOMIBUŞ '(Devamla) — Görev kapsamın

dadır efendlim, zaıten yapmak medburilyettrâde; çün
kü Devlet Yattanım Bankasını lüdlaıne edecek. Kim 
Mane edecek,- faamigii uzmanllarla. çaıhşacak? Bu uz-
manılan yetlilşitMyiar. Yetiştirmek ımıecfbuırıiıyeıtıindıe, 
yotoa, uzman kapışma kült takmak ımedbuınityeDiındie-
dür, 

(BRjOL AĞAGIL ((Kırklareli) — Kanunundaki 
görevinde bu yok. 

İHSAN TOMBUŞ '(Devamla)) — Efendim, bu-
nu yapmadığı 'takdirde... Eilemaırtsuız banka» çajıışaımaz; 
ama o. «İdman diafha 'iyi imkânılar bulu'nöa kıaçıiyor, 
balsjka, yere gödiyor, onun yıenkıe yemi eleman yetiş
tiriyor. Fonksiyonlarında yok diye yeni eleman ye
tiştirmeyelim derse, o zaman hiçbir iş yapamaz bale 
geffir. 
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Muhterem arkadaşlarım, şiımdii 'hal böyle iken, 
Devlet Yatırım Bankasının ne yaptığını dahi belki 
bugüne kadar birçok arkadaş bilmiyordu. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Tombuş, 
konuyla ilgisi yok. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Hatta o kadar 
ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir milletvekili 
arkadaşımız şunu sormuştur: '«Peki, Devlet Yatı
rım Bankasının statüsü böyle -değiştirilince, İşçi şir
ketlerinin durumu ne olacaktır?» demiştir; yani 
DESİYAB'la karıştırmıştır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) 
—- Siz karıştırmayın da, başkaları karıştırmaz. 

IİHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Yalnız o değil 
karıştıran, birçok kimse, hatta dün bir gazetede, 
işte söylüyor, bu kanundan bahsediyor ve diyor ki: 
«ıDESİYAB ve fonlar, şirketlere gene fonlar yara
tacak.» Dünkü gazete dahi DBSİYAB'dan bahse
diyor, Devlet Yatırım Bankasının ne olduğundan 
haberi yok gazetenin. 

EROL AĞAGİL l(Kırklareli) — Ama iki kanun 
bir araya geldi de ondan. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Hayır Efendim, 
DESİYAB'la bir araya gelmedi; DESİYAB'dan bah
sediyor. Şimdi, 'bu «IDESİYAB» dediği, içeriyi okur
sanız, Devlet Yatırım Bankası, içeride düzeltmiş. 

EROL AĞAGİL l(Kırklareli) — 4 üncü madde
den sonra. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — İçeride düzelt
miş bu ifadeyi. Şu ibareden kastı, Devlet Yatırım 
Bankası. 

Şimdi, o halde, bugüne kadar, son iki üç seneye 
kadar, zaten Devlet Yatırım Bankası normal bir 
fonksiyon ifa etmiyordu; fonksiyonu, sadece KIT 
lere verdiği kredileri, KİT'lerin istediği kredilerden 
mahsup ederek kâğıt üzerinde bir kredi dönüşmesi 
yapmaktan ibaretti. O halde, bu bankayı bugünkü 
modern fonksiyona getirdiğimiz zaman, elbette bu
mu da bazı kaynaklarla takviye etmek mecburiye
tindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, biz, bu bankanın bugün 
bu statüsünü niçin değiştiriyoruz, niçin bu hale geti
riyoruz, diye tenkit etmek yerine; bu işlem niçin bu 
kadar ıgeç kaldı diye tenkit etseydik, çok daha haklı 
olurduk. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

EROL AĞAGİL l(Kırk'lareli) — Buna itiraz eden 
yok ki. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Şahsı adına, Sayın Türkân Arıkan; buyurunuz. 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddeyle, Ba
kanlar Kuruluna, bütçeden, fonlardan, bütün kamu 
kaynaklarından ve diğer bankalardan, istedikleri mik
tarı bu amaçla aktarma yetkisi verilmek'fcedir. Ne 
kadar bütçeden verilecektir, ne kadar fonlardan ve
rilecektir, ne kadar diğer kamu kaynaklarından ve
rilecektir, belli değildir. 

Ben, Anayasamızın 163 üncü maddesini okumak 
•istiyorum. Hukukçu değilim; ama her yasada ilgili 
maddeleri özellikle bulup, araştırıp, bilgi sahibi ol
maya çalışıyorum. «Genel ve katma bütçelerle veri
len ödenek, harcanabilecek miktarın sınırım' gösterir. 
Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu 
kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm ko
nulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka
rarname ile 'bütçede değişiklik yapmak yetkisi verile
mez.» 

Şimdi, bütçeyi 'hazırlarken, bütçe kanunlaşırken, 
demek ki, Bakanlar Kurulunun yetkileri dahi sınır
lanmak istenmiş; ben meseleye bu açıdan yaklaşmak 
istiyorum. Demek ki, ülkede birtakım kamu hiz
metlerinin görülebilmesi açısından Ibütçe o kadar 
önem kazanıyor. Şu halde, biz bir yasayla, getire
ceğiz, Bakanlar Kuruluna, bütçeden, 90'a yakın fon
dan, hepsinden, istedikleri miktarı aktarma yetki
sini vereceğiz... Şimdi sizlere soruyorum1: Bu uygun 
mudur? Elinizi vicdanınıza koyunuz, düşününüz ve 
deyiniz ki, bu madde çok haklıdır, biz buna el kal
dıracağız... Sizin vicdanınıza kalmış bir şey. 

Bir konuyu da gündeme getirmek istiyorum. Bi
liyorsunuz, Sayın Başbakanımız rahatsız, hepimiz 
acil şifalar diliyoruz. Kuşkusuz Sayın Başbakan şu 
aşamada üzmemek, incitmemek, kırmamak en in
sanî bir görev ama, öte yanda 50 milyon Türk var, 
50 milyonu ilgilendiren ekonomi var. Şimdi Baş
bakanı üzmeyeceğiz diye 50 milyonu ilgilendiren eko
nomiyi biz ne zamana kadar dışlayacağız? Bir de 
meseleye bu açıdan bakalım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Ne alakası var?... 
(HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Al

lah, Allah; ne alakası var?... 
TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Eğer içinizde, Başbakanı üzmemek için bu yasaya 
olumlu oy vermek isteyenleriniz varsa, bir kere 
daha düşünmenizi istiyorum. Eğer .doğruları bu-
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lup da oy kullanırsanız, belki Başbakana çok daha 
yardımcı olabilirsiniz. 

HALİL (ORHAN ERGÜDBR (İstanbul) — Sen, 
bizde iken öyle mi yapıyordun? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Gazetelerden izlediğimize göre, Başbakan sizlere bir
takım talimatlar vermiş... 

Ben sadece görevimi yapıyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen 

düne kadar'bizini kızımızdın; görevini yap. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Yüce Meclise saygılar sunanım. 
(BAŞKAN — Teşekkür -ederim Sayın Türkân Arı

kan. 
Sayın Vural Arıkan, buyurun. 
VURAL ARIKAN «ttzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu kanun üç 'bölüm. Birinci bö
lüm, iç ihracatın teşvikiyle alakalı, ikinci bölüm, 
sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendiril
mesi ile alakalı; üçündü bölüm, takviye için gelen 
'hükümlerden ibaret.. İki, üç, dört, Devlet Yatırım 
Bankasının özel hukuk hükümlerine tabi 'bir banka 
haline gelişi ile alakalı. Binâenaleyh, diğer kanun
lardaki bazı hataların, burada olduğu gibi yani onun 
ona sirayet ettirilmesi mümkün değildir, önce bunu 
söylemek istiyorum; ama arz ettim, 2 nci maddede 
alınan yetkiler dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin 
en son kararlarında belirlendiği üzere, bir aykırılık 
var. Açık hükme istinaden Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Anayasa Mahkemesine giderse, herhalde bu da 
geri döner diyorum. 

Şimdi, 3 üncü maddede de aynı şeyi görüyoruz. 
Diyor ki: «Bakanlar Kurulu, Bankaya 2 nci madde
deki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bütçe, fonlar, 
bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edilecek im
kânları belirlemeye ve bunların kullanılmasını yön
lendirmeye yetkilidir.» Bir yandan bütçeyi kullanıyor
sunuz, öbür taraftan 4 üncü maddede de diyorsunuz 
ki; Sayıştay denetimine ıtabi değil.» 2 nci maddede 
özel hukuk hükümlerine tabi bir kurum olarak geti
riyorsunuz, 3 üncü maddede de diyorsunuz ki; «İm
kânları belirlemeye ve bunların kullanımını yönlen
dirmeye yetkilidir.» Yani, hem özel hukuk hüküm
leri içerisinde faaliyet gösterecek (Yapı Kredi Ban
kası gibi) bir banka kuruyorsunuz, hem de «IBen Ba
kanlar Kurulu kararı ile bunu şevki idare ederim» 
diyorsunuz... İşte bu, amaçla kapsam arasındaki çe
lişkiler. 

Bundan önce yapmış bulunduğum konuşmayı, de
ğerli Maliye Bakanımızın, üzüntülerini izhar etmek 

| şeklinde algılamış olduğunu gördüm; buna gerçek-
I ten üzüldüm. Çünkü, katiyen, değil aynı partide ça-

lıştığim bir arkadaş milletvekili arkadaşlarım; kim 
olursa olsun* hiç kimseye bu tip davranmayacak bir 
yapıya sahibimdir. Onun için, eğer Sayın Bakanım 
üzüntülerini izhar ediyorlarsa, ben de kendilerinden 
özürler diliyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN ı(Bursa) — Bir konuya 
açıklık getirmek istiyorum efendim, Anayasa ile 
ilgili. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, malumu âliniz, İÇtü-
I züğe göre konuşma hakkınız yok. 
I Soru soracakları alalım efendim: Sayın Tutum, 
I Sayın Üzel, Sayın Arıkan soru soracaklardır. 

Başka, sorusu olan var mı? Yok. 
Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın - Başkan, 
madde 3'te, diğer kaynaklardan tahsis edilecek im-

I kanlan belirlemeye »Bakanlar Kurulu yetkili kılını-
I yor. Yetkinin amacı ve konusu önceden belirlen-
I miş. Diğer kaynaklardan Bakanlar Kuruluna sınır

sız olarak böyle bir yetki verilmesi mümkün mü-
I dür? Bu birinci sualim. 
I İkinci sualim: Bütçeden tahsis edilecek imkânları 

belirlemeye yetkili kılınıyor. Bu yetki yok mu ki, 
j 'bütçedeki özel faslında bu amaçla kullanabileceği bir 

kaynak var ise, Balkanlar Kurulu da her zaman bu-
I nu belirleyebilir; çünkü o amaçla konmuştur. Böyle 
I bir amaçla olmamışsa bu, böyle bir yetkiyi de vere-
' mezsinıiz. Acaba, bütçeden tahsis edilecek imkânları 
I belirlemeye yetkisi şu anda yok da, o endişe ile mi 
I koydular bunu? 
I Bu iki sorumun Sayın Bakan tarafından cevap-
I landırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın ©akan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÖEÖE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş-

I kan, değerli milletvekilleri; «Bankaya tahsis edilecek 
I diğer kaynaklar nelerdir» diye sordular. Bu banka-
I ya tahsis edilecek diğer kaynaklar arasında; ihra-
I cat kredi sigortası işlemlerinden elde edilebilecek 
I primler, yurt içinden ve dışından tahvil ve diğer şe-
I killerle yapılacak borçlanmalar, banka bünyesi;nde 
I ottofinansman vasıtasıyla sağlanacak, kaynaklar ve 
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diğer kaynaklar anlaşılabilir. İleride, birtakım baş
ka (kaynaklar da doğabilir; burada «diğer kaynak
lar» denilmiştir. 

Pek tabiîdir !ki, eğer bütçede imkân var ise, o im
kânı kullanacaktır Bakanlar Kurulu, bütçede açık 
bir şekilde yazılır, şu banka için .şöyle bir kaynak 
yaratılması öngörülmüştür denilir, bu kaynak o ban
kaya aktarılır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL {Eskişehir) — Sayın Balkan işçi 

şirketleri hakkındaki ifadeleri -esnasında, «37 şirke
tin kapanmış olduğu»nu beyan ettiler, «kapanmak» 
kelimesinden anlayacağımız nedir? Şirket festi mi 'ol
muştur, yoksa gayri fâal durumda mıdır; bu kapan
manın manası nödir? 

/Buna ilaveten, «kapanmış» şekliyle belirtilen bu 
'şirketlerin, kapanmış olmalarının genel olarak ne gibi 
sonuçlar doğurduğunu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Buyurun Sayın Balkan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ADFTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri, «kapanmış olmak
tan», çeşitli şeyler anlaşılabilir; gayri faal durumda
dır, iflas etmiştir, 'gibi durumlar olabilir. Kürsüde 
'ifade ettim, herhalde sayın soru sahibi çok dikkat 
etmediler. Şu anda bu 37 şirketle ilgili yeterli do
küman elimde yok; ne zaman kapanmıştır, kapatıl-
mışsa ne demektir bu kapanma; gayri faal midir, 
iflas mı etmiştir; soru sahibine bu detayları yazılı 
olarak da vermem mümkün. Tabiî ki, bunun sonuç
ları, gene ancak yazılı olarak 'ifade edebileceğimiz 
bir hıuisüsttur. Mülsaadfenizfe saym sıoıru sahi'lbine ya
zılı olarak takdim edelim. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, tasarıdan izlediğime göre, bu kanun ya
yınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. 1987 bütçesi ka
bul edilmiş olduğuna göre, 1987 yılı içinde bütçe
nin hangi fasıllarından aktarma yapmaya imkân ola
cak ve bu yeterli olabilecek mi? Olamayacaksa, ağır
lık fonlara ve bankalara mı verilecek? 

İkinci sorum1: Hangi fonlardan ve hangi banka
lardan aktarma düşünülmektedir, ölçüleri nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkân Arı
kan. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, bütçe kanunumuzla, bütçemizde böyle bir ak
tarma yapma imkânımız varsa, bu imkânı kullanı
rız. 

IFonlarla ilgili de, biraz önce bütçe kaynaklarının 
aktarılması sırasında ifadelettiğim aynı hususları arz 
etmem mümkündür. Soru sahibine ayrıca bu konuda 
daha etraflı bilgi de verebiliriz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bir önerge var, okutuyorum: 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sual vardı. 
BAŞKAN — Soru işlemi bitti efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı kanun tasarı

sının komlisyon metnindeki 3 üncü maddesinin ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Arıkan Nuri Üzel 
Edirne Esküışehir 

Kemal Gökçora Günseli Özkaya 
Bursa İstanbul 

Vural Arıkan 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon?... 
(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNOER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan., 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEIBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi açıklama yapmak is
terler mi? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, yeterince açıktır. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yoklama istiyo

ruz efendim, çoğunluk yoktur, (ANAP sıralarından 
«Oylamaya geçildi» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim oylamaya geçtik, lütfen... 
Efendim kabul edenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Geçmediniz efen

dim. 
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BAŞKAN — Geçtik efendim. Zaten ayakta olan, 
9 kişi efendimi, buyurun, 

Efendim, kabul edenler... Etmeyenler... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

lütfen kötü niyetli davranmayın. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, davranmıyoruz. Lütfen, 
Sayın Tutum... Hayır efendim... 

CAMİT TUTUM (Balıkesir) — Kötü niyetlisi
niz. 

(BAŞKAN — Hayır efendim, (kesinlikle olmadı. 
AYHAN FIRAT (»Malatya) — Biz, ha'kkımızı 

kullanıyoruz. 
BAŞKAN — Hakkınızı tabiî kullanacaksınız 

' efendim. 
CAHİT TUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

yapmayın, kötü niyetli davranmayın efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 9 kişi ayağa kalktı maa

lesef... ! 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Oylama

ya geçildi efendim. 
BAŞKAN — Evet, oylamaya da geçmiştik ve 9 

kişi ayaktaydı. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, hiç
bir şey ikaçıramazsınız efendim; yapmayın. 

BAŞKAN — Hiçbir şey kaçmıyor efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yapmayın Sa

yın Başkan, değmez buna, 
BAŞKAN — Saym Tutum, yoklama yapsak be

nim ne kaybım olur? Hiçbir şey olmaz, lütfen... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, o za

man sizi ciddiyete davet ediyorum, biraz saygılı 
olun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Yoklama isteye
mezsiniz; oylamaya geçerken 10 kişi ayağa kalksay
dı elbette... 

3 üncü madde kabul edilmiştir. 
(EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

bu oylamadaki tutumunuz hakkında söz istiyorum 
efendim. , 

CAHÜT TUTUM (Balıkesir) — Kalktık efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben 9 kişi say
dım. Niye... Yalan mı söylüyorum? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Önünüze bakı
yordunuz o sırada Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, kesinlikle... 
CAIHİT TUTUİM (Balıkesir) — Önünüze bakı

yordunuz... 
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BAŞKAN — Hayır efendim, arkadaşlar da görü
yorlar. 

CAHİT TUTÖM (Balıkesir) — Değmez bu ka
dar söz etmeye. 

BAŞKAN — Değmez efendim, emin olun... 
CAHİT TUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

siyasî maziniz, siyasî geleceğiniz var, değmez efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen.., Kesinli'kle, 
hiçbir şey yok efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ayağa kalkıl-
mıştır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapsak ne olur, 
yapmasaık ne olur? Benim burada ne kaybım olur? 

CAHİT TUTUM (Bahkesir) — Biz de size so-
ruyoruz,: 

BAŞKAN —- Ben oylamaya geçmiştim, arkadaş
lar da, herkes de şahittir efendim... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Geçmediniz efen
dim, yapmayın. 

BAŞKAN — Ve saydığım da 9 ıkiş'iydi. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Mevzuatl 

MADDE 4. — Banka hakkında, 233 sayılı Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname hükümleri, 3182 sayılı Bankalar Ka
nununun Kalkınma ve Yatırım Bankalarıyla ilgili 
olanlar dışındaki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İha
le Kanunu Hükümleri, 1050 sayılı Muhasebeî Umu
miye Kanunu hükümleri, 237 sayılı Taşıt Kanunu 
hükümleri ile kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ti
caret Kanununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. Banka personeline uygu-
•lanacak özılüik haklarına ilişkin esaslar Bakanlar Ku
rulunca belirlenir. Banka Sayıştay denetimine tabi de
ğildir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde, SHP Gru
bu adına Sayın Erol Ağagil, Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Cafer Tayyar. Sadıklar; şahısları 
adına, 'Sayın Türkân Arıkan, Sayın Vural Arıkan, 
Sayın İhsan Tombuş, söz istemişlerdir. 

Sayın Ağagil, buyurun efendim. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başka
nım, bu maddenin bitmesi en az 1 saat sürecektir. 
Müsaade ederseniz çalışma süremizin bitmesine 15 
dakika vardır. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakika konuşma hak
kınız var; buyurun. 
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ISMP GRUBU ADINA EROL AĞAGlİL (Kırk
lareli) — Sayın Başkan, muhterem 'milletvekilleri; bi
raz evvel Sayın Başkanlık Divanının ve özellikle 
Başkanın tutumu haikkında söz istemiştim.., 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen efendim; siz 
yalnız... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Verin o zaman, 
söz istediği zaman verin. 

EROL AĞAGlİL '(Devamla) — Söz istiyorum, 
vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen, efendim... 
Madde üzerinde konuşacaksınız; yoksa sözünüzü 
keseceğim, özür dilerim. 

'EROL AĞAGİL ı(Devamla) — Sayın Başkanım, 
'biraz evvel... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ağalgil, lütfen efen
dim?... Madde üzerinde konuşalım, lütfen Başkan
lığı müşkül durumda bırakmayalım. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hakikaten hep 
böyle yapıyosunuz Sayın Ağagil. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Emredersiniz Sa
yın Saruhan; gizli başkanlık yapıyorsunuz, biliyo
ruz. 

iSayın Başkan, biraz evvel 3 üncü madde haikkın-
da Anavatan Partisinin görüşlerini açıklayan Sayın 
İhsan Tombuş'un, lütfen tutanaktaki konuşmasını 
inceleyin; söylediğinde, maddeyle iıl'gffi bir tek keli
melik bir şey var mıdır? Ne zaman, kime karşı, han
gi şartlarda maddeyi uyguluyorsunuz, kime uygula
mıyorsunuz, 'bunu da anlayamadıık. Tutumunuzun 
ne... 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — İyi dinlememiş
sin. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Ben çok iyi din
ledim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ağaigil... 
EROL AĞAGİL '(Devamla) — Bütçe Komüsyo-

nunda Ben iki hafta talküp ettüm; oiTadıan oltuırup da 
bağırmıyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Ağagil, sayın milletvekilleri... 
Lütfen efendim, Sayın Ekici lütfen... 

AHMET EKİCİ {Kütahya) — Sabaha kadar 
çalışırız. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sizin nerede 
çalıştığınızı 'biliyoruz 'biz. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Devam et, çok 
tatlı konuşuyorsun. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu maddede; asıl görevi vatandaşı, halk kesimini 

| uyguladığı ekonomik politikalarla içine düşürdüğü 
ekonomik felaketten kurtarmak olması gereken bu 
.hükümet, deminden heri anlatılan ve geçen hafta 
başlayan şirket kurtarma operasyonuyla, kimden 

I yana olduğunu, kimden yana bir ekonomik politi
ka uyguladığını bir kere daha o genelde, ortaya ıko-
yuyor. 

A. CENGİZ DAĞVAR (Antalya) — Halktan 
yanayız, haktan yanayız. 

EROL AĞAGİL ı(Devamla) — Bu açıdan, tü
müyle, sakat ve yanlışlıklar bütünü durumunda bu 
tasarı. 

Geliyoruz, 4 üncü maddeye: 4 üncü madde, bi
rinci cümlesinde, banka hakkında birtakım tehditler 
getiriyor; uygulanmayacak tahditler; ama son iki 
cümlesi varki, gerçekten içinden nasıl çıkılacağını, 
•bunu ıkendilerinin dahi nasıl temin edebileceğini an
layamadığım iki cümle: «Banka personeline uygu
lanacak özlük haklarına ilişkin esaslar Bakanlar Ku
rulunca belirlenir.» Yani Bakanlar Kurulu kanun 
yapar... 

Şimdi, bu Devlet Yatırım Bankası bir özel şir
ket statüsüne getiriliyor. ıPeki hu şirket statüsünün 
'bir kanunu yok mu, mevcut değil mi? Bu bir şir
ket ise kanunu var. Burada çalışan personel ya söz
leşmelidir, ya 657*ye tabii olanlar vardır içerisinde 
ya da, şirket statüsü içerisinde yönetim kurulu ta
rafından belirlenmiş, muhtelif makamları muhtelif 
'kadrolarla almış insanların statüsü vardır, Yani sen-
idlkallıdıır, vesairedir; ne ise... Bunların hiçbiiıri kaile 
alınmayacak hu bankada ve bunun bütün hakları 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek... Kaç kişidir, kad
rosu nedir, teşkilatı nasıl olacaktır? Bunlar da yok. 
Peki, bunların hepsini oradan çıkardığınız zaman, 
siz bu teşkilatta çalışan insanları - başındaki da
hil - nasıl, politikadan uzak tutacaksınız? Onu ora
ya atama yetkisi Bakanlar Kuruluna ait, istediği za
man alma yetkisi de, hiçbir kanuna, statüye tabi 
olmadığı için, Balkanlar Kuruluna ait, orada çalışan 
insan sayısı, yetenekleri ve özellikleri tümüyle Bakan
lar Kuruluna ait. Bugün 300 kişi, yarın 400 kişi iş
ten çıkar, yeniden al... Bu insanların özlük hakları
nı düzenleyen ve devlete, güvence altında çalışma
larını sağlayan hiçbir hüküm yok. Buna nasıl bir 
yetki verirsiniz? Bu dahi Anayasaya aykırı bir mad
dedir. 

Devam ediyorum1: «Banka, Sayıştay denetimine 
tabi değildir.» Yukarıda zaten bir sürü denetimler 
saydı ve bakınız bir çelişkiyi arz edeyim size: De-
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rnin, Sayın Gürkan belirttiler; dün Plan ve Bütçe 
Komisyonuna getirilen bir acele önerge ile, halen, 
KİT'lerin Türikiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
denetlenmesine, Sayıştay denetimi getirildi. Bir 
yandan,- Nasıl bir ekonomik anlayış ve politika
nınız var? - Bütçe Komisyonunda, aynı sayın ba
kanın temsil ettiği 'hükümet olarak, Sayıştay deneti
mini kabul ediyorsunuz; aynı şekilde, - yine KİT 
gibi kurulacak - özel şirket statüsünde olan bir teş
kilata, bir bankaya, «'Sayıştay denetimine tabi de
ğil» diyorsunuz..« Peki, neye tabi bu? Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kumlunun denetimine tabi de
ğil, Sayıştay denetimine tabi değil, Türkiye Büyük 
Millet Meclislinin denetimine ta'b'i değil; hatta Sa
vunma - Sanayii Destekleme Fonunda getirdiğiniz üç 
kişilik bir denetleme heyeti vafdı, Jböyle bir heyet 
de yok; kim denetleyecek bunu? Bu kuruluş mil
yarlarca lira parayı harcayacak ve fakat denetle
mesi yok. Kim denetleyecek?... 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Allah baba. 

ÖMER KÖŞHAN (Kars) — Allah, Allah... 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Kim denetleye

cek 'belli; 'bu bankanın bağlı bulunduğu, Başbakan 
Yardımcısı, Maliye ve Gümrük Bakanı ve Başba
kan. 

ALİ İHSAN ELÖİN (İçel) — Yakınlarına na
sıl kredi alacak?... İşte böyle. 

EROL AĞAGİL '(Devamla) — Kendileri mi de
netleyecek, kime denetletecek? Soruyorum; Maliye 
Bakanlığınım müfettişlerine mi denetletecek? Maliye 
Bakanlığının müfettişlerinin görev ve yetki alanına 
girer mi özel bir şirket statüsündeki bir teşkilatı de
netlemek?... 

ISAUİM EREL (Konya) — Güçleri yetmez. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — O halde, hiç. de
netim yok. 

ıMuhterem arkadaşlarım, hu 4 üncü maddeyi, bu 
şekliyle kabul ettiğimiz takdirde, inanın ki, bizzati-
hi içinde çalışan genel müdüründen itibaren insam-
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lar, evvela ferdî şartlarda haklarını giremeyecekleri 
için kuşku duyacaklar ve demin İhsan Tom'buş'un 
anlattığı şekliyle, çök daha çöbuk kaçma olanak
ları arayacaklardır dışarıya; hiçbir güvenceleri yok. 

İkincisi de, denetimi olmadığı için, bizzatihi Sa
yım Baişlbaikanı, Sayın 'Barbakan Yardıımcısımı, Sayın 
Maliye ve Gümrük Balkanını töhmet altında bıraka
bilecektir. 

Bir teşkilat ki, hem bunun kuruluşunu siz yapa
caksınız; bunun bütün harcamalarının yetkisine, ne
redem otıftak olacağıma, hangi ş/klköte nierieden na
sıl gireceğine karar vereceksiniz; hem de, denetimini 
kendiniz yapacaksınız... Soruyorum size: Bu nasıl 
'bir hukuk anlayışı, bu nasıl bir kanun tekniği, bu 
nasıl 'bir kanun anlayışı?... Tümüyle, her türlü hu
kuk tekniğinden yoksun ve tümüyle, hukuk anlayışı
na aykırı bir maddedir. 

Bu maddenin değişikliği için bir. önergem var. 
Okunduğu zaman, yüksek takdirlerinizle kabulü ha
linde, belki bir miktar bu sakıncaları düzel te bilme 
olanağı olacaktır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — ^Sizlere yardım
cı oluyoruz» de. 

EROL AĞAGİİL (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözümü - herhalde süresi dolmadığı için - kesme
di ğ'imıiz içlin teşeklklüır eder; yüicfe kurula saygılar su
narım. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Ağagil, daha üç dakikanız 
var; lütfen devam edebilirsin iz. 

'EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kesebilirdiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Efendim, çalışma süremizin bitmesine çök az bir 

zaman kalmıştır. 
ıBu sebeple, alınan karar gereğince, Meclis artş-

tırması önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 
3 Mart 1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.25 

• * 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın, 

Devlet memuru statüsünde olan ve hileli iflas masa
sı oluşturmakla suçlanan avukatlar hakkında nasıl 
bir işlem yapılacağına ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlunun yazılı cevabı 
(711577) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki'sorularımın, yazılı olarak, Adalet Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şükrü Babacan 

Kırklareli 

1. 2 Şubat 1987 tarihli Hürriyet Gazetesinde 
yer alan «Devlet memuru statüsünde olan avukat
lar bazı banka ve şahıslar tarafından, hileli iflas ma
sası oluşturmakla suçlandı» manşetli haberinde, if-
lasçı avukatların azledildiğini bildirmektedir. Bu avu
katlarla ilgili birçok kanunsuz ve kirli fakat bol pa
ralı işlerle uğraştıkları konusunda uzun senelerden 
beri yoğun söylentiler ve duyumlar vardır. 

Mesleğin haysiyetine gölge düşüren bu insanlar 
için Bakanlık olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

2. Adı geçen avukatlar barodan ihraç edilerek 
meslekten men edilecekler midir? 

3. Cumhuriyet savcılarımız bu konuda harekete 
geçip herhangi bir girişim başlatmışlar mıdır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 330 
26.2.1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ye Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 9 Şubat 
1987 tarihli ve 7/1577-7773/30725 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı belirtilen yazınız ekinde alı
nan ve Kırklareli Milletvekili Şükrü Babacan'ın ta
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği 
soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın 
Şükrü Babacan 
Kırklareli Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazıü ola

rak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önergesinin 
cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

Hürriyet Gazetesinin 2 Şubat 1987 tarihli nüsha
sında; «Devlet memuru statüsünde olan avukatlar, 
bazı banka ve şahıslar tarafından hileli iflas oluştur
makla suçlandı...» başlıklı haberle ilgili olarak ve Oy
taş Tç ve Dış Ticaret A. Ş. Genel Müdürü Işık Dik
men ve sözü edilen Şirket Genel Müdür Yardımcısı 
Ertugrul Tiftikçioğlu'nun şikâyetleri üzerine, yapılan 
hazırlık tahkikatı sonunda; müştekilerin, sorumlu ve 
yetkilisi oldukları Oytaş iç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, Hü
seyin Gülok Holding A.Ş. bünyesinde bulunan Müflis 
Gülok Elektrik Sanayii A. Ş.'nin 400 000 000 liralık 
tahvillerini pazarladığı, buna karşılık Gülok Elektrik 
Sanayii A. Ş.'den 250'000 000 |iralık teminat ipoteği 
alındığı Gülok Şirketinin iflasına karar verilip kesin
leşmesini müteakip, iflas masası idaresinin 79 059 000 
lirayı kabul edip, bakiye alacağı reddetmesinden ve 
müflis şirkete ait fabrikanın Simtel Ticaret ve Sanayi 
A. Ş.'ne usulsüz surette satılmasından yakındıkları, 
müşteki vekillerinin bütün işlemler için, İstanbul As
liye Ticaret Mahkemesine ve icra Tetkik Mercii Hâ
kimliğine müteaddit başvurularda bulundukları, an
cak, taleplerinin reddedildiği ve binnetice iflas idare 
memuru olan sanıklar istanbul Barosunda kayıtlı 
Avukat Enver Buruloğlu, İlhan Tandoğan ve Rasim 
Öz'ün işlemlerinde yasalara uymayan bir cihet bu
lunmadığı ve esasen müşteki Oytaş tç ve Dış Ticaret 
A. Ş.'nin yetkili vekili Avukat Ertugrul Eliuz'un 
12.11.1986 tarihli dilekçe ile, dosyadaki alacaklarını 
üçüncü şahsa temlik etmeleri sebebiyle şikâyetten 
vazgeçtiklerini beyan eyledikleri ve yapılan işlemlerin 
yargı denetiminden geçmiş olmakla, iflas idare me
muru olan sanıklar hakkında takibat icrasına mahal 
olmadığına istanbul Cumhuriyet Savcılığınca 8.12.1986 
tarihinde ve 1986/13318-106-101 sayı ile karar veril
diği anlaşılmıştır. 

icra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesine gö
re; üç kişiden oluşan iflas idaresi, alacaklılar tarafın
dan gösterilen adaylar arasından icra tetkik merciin
ce seçilmekte ve iflas dairesinin murakabesi altında 
bulunmaktadır. 

İ!M> — 
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1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12/d maddesi 
gereğince iflas idare memurluğu avukatlık ile birieşe-
bilen işler meyanında olduğundan, bu göreve avu
katlar da seçilebilmekte ve vaki şikâyet üzerine hak
larında yapılan soruşturmalar ile açılan kamu dava
larının sonuçları Bakanlığımızca takip edilmektedir. 

Bunlardan ayrı olarak, İcra ve iflas Kanununun 
256 rcı maddesine göre, iflas ve tasfiye işlemlerinin 
süratle yapılıp yapılmadığı, iflas daire ve idare me
murlarının görevlerini layıkı veçhile yerine getirip 
getirmedikleri hususlarının tespiti ve rastlanabilecek 
diğer aksaklıkların meydana çıkarılması bakımından; 
istanbul 1 ve 2 nci iflas Dairelerinin bilumum işlem
leri hakkında Adaıldt rnfüfctitljşleri mariifetfîyfe incele
me yaptırılmış ve buna göre Adalet Başmüfettişliğinin 
15.7.ı986 günlü yazısı üzerine istanbul Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılan soruşturma sonunda; iflas idaresi 
memurları odan sarulkjlar halkikiınsdalki 88 hazııdık ev
rakında, görevi İhmal suçundan îsitjajıîbuil Asliiy'e Ceza 
Mahkemelerine kamu davaları açıldığı, 180 hazırlık 
evrakında da takipsizlik kararlan verildiği anlaşıl
mıştır. 

26 \ 2 . 1987 O : 1 

Açılan davaların sonuçları Bakanlığımızca takip 
edilmekte olup, disiplin yönünden gereğinin takdiri 
için ayrıca keyfiyet merciine intikal ettirilmiştir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununda; mesleğin icra
sı ile ilgili hususlarla birlikte, gerek avukatlara karşı 
işlenen suçlar, gerekse avukatların işlediği suçlar do
layısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma ile di
siplin işlemlerinin ne suretle uygulanacağı ayrı ayrı 
gösterilmiş bulunmaktadır. 

1136 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; Avukat
lar hakkında «Levhadan silme» kararının, avukatın 
yazılı olduğu baronun yönetim kurulunca verilmesi 
gerekmektedir. 

Ayrıca, sözü edilen Kanunun 153 üncü maddesin
de de; hakkında meslekten çıkarma cezasını gerekti
rebilecek mahiyette bir işten dolayı kovuşturma ya
pılmakta olan avukatın, disiplin kurulu kararıyla, 
tedbir mahiyetinde işten yasaklanabilmesi mümkün 
bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK IŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. - Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç 
politikasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim 
ve tüketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/42) 

2. Manisa Milletvekili İsmet Turhangil Ve 14 
arkadaşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış 
olduğu iddia edilen fiyat politikasının neden olduğu 
sorunları tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 10f2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1 Ot/43) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596J 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 

iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat -Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
Mi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizypnunda. gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından. Önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. --- İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
işkence sonucunda Öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. —- Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yüı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 
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14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
îş Sendikası Kayseri Şubesinin oilağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıkiırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
okluğu iddjasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik Soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. —- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin ilçesi Antaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücet'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

29. -r- İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

30. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldınm'm, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

31. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

32. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

33. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

"35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
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36. - - Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

38. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklfntn, 
Mardin İli İdil ilçesi Jandarma Bölük Komutanı üe 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/894) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi <6/895) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

42. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
§irketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

43. — Adana Milletvekili Coşkun Bayramın, ÇU-
KOBİRL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz-
lü soru önergesi (6/899) 

45. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

46. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'ıın, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku

tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençtik ve 
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/904) 

47. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

48. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

49. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

50. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
AB.D- tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

51. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

52. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senelerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıîdığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır ilinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek- • 
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi. 



için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlÖER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların infazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli'nm, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

7. — 2659 Sayılı Adlı Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

8. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 9. -•-- Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


