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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Könuşmalaıt 
1. _ Sinop Milletivekili H. Barış Can' 

m, evleri Altınkaya Baraj suları altında kalan 
Sinop ve çevresindeki halkın içinde bulun
duğu «orunlar hakkında gündem dışı konuş
ması 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni 
Sağesen'in, Ordu İlindeki siyasal baskılar 
hakkında gündem dışı konuşması 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, enflasyon ve 'hayat pahalılığı hak^ 
kında gündem dışı konuşması 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve 'Meclis Araştırması Önerge
leri 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taf-
lıoğlu ve 11 arkadaşının, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi (Başkanlığınca yaptırılan garaj ve 

43 
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Sayfa 

43:44 

44:45 

45:47! 

47! 

lojman inşaatlarının teknik projelerine uy
madığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, fazla öde
mede bulunulduğu ve ibazı Ibüro malzeme
lerimin yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddiala
rının gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla 'Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE (MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) öngörüşmeler 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkam ve 

40 arkadaşının, 'Bankalar Kanununa aykırı 
hareket ederek görevini ihmal ettiği ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 uncu 
maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem hak
kında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/333) 

VI. — (KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İSLER 

1. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve 
İstanbul Milletvekili IBülent Akarcalı'nın, 

47:48 

48 

48 

48:65 

65 
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Sayfa 
21.12.1959 tarih vie 7397 sayılı Sigorta Şir
ketlerinin Murakalbesi Hakkında Kanunun 
(Bazı Maddeleirınin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 1(8) Ek 
ve (4) Geçici (Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret komisyonları raporları (2/317) 
(S. Sayısı : 554) 65:93,98,106:109 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahraman
maraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, AJfyon Mil
letvekili Metin Balılbtey, Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir Millet
vekili Fenni Mimyeli'nin, Türkiye Büyük Mil
let Mıeclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili fflısan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Te'klifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/191, 2/203) \(S. Sayısı : 
344 ve 344'e 1 inci Ek) 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
îpekböcekçiliği Kanurau Teklifi ve Tarım Or
man ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/139) 
(S. Sayısı : 515) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar-
oğlu ve 13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televziyon Ka
nununun Bazı Maddelerine Fıkralar Eklen
mesi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Millet
vekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 
Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanunu
nun 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/310, 2/374) (S. Sayısı : 556) 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
D,S.P. Kurucuları Arasımda Yer Alan Dört 
Milletvekili ile Bir Siyasî Partiden Kesin İh
raç Edildikten Sonra D.S.P.'ye Giren Bir 
Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad-
dedesi Muvacehesinde, Hukukî Durumlarına 
Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyont-
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek 
Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
duğu Siyasî Parti Feshedilen ve Başka Bir 

93 

93 

94 

94 

Siyasî Partiye Giren Milletvekillerinin, Ana
yasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hu
kukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporları (3/1158) (S. Sa
yısı : 547) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve 
Daha Sonra Yeni Bir Siyasî Partinin Kuru
cu Üyeleri Arasında Yer Alan; Bir Siyasî 
Partiden İstifa Eden ve Daha Sonra Başka 
Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Oldukları 
Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî 
Partinin Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan 
Milletvekillerinin Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına 
Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Kaparları (3/1073) (S. Sayısı : 548) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen ve Tokat Milletvekili Metin Gürdere' 
nin, Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, 
Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu 
•Maddesinim Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sa
yısı : 565) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
ıbantoğlu'nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 
Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri; Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları 
(2/245) (S. Sayısı : 566) 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici 
ve 3 Arkadaşının, 3213 sayılı Maden Kanu
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi, Ge
çici 4 üncü Maddenin Yürürlükten Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
2/446) (S. Sayısı : 572) 

11. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değitşirıilerek Kabulüne Dair Kanu
na Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 

- 40 — 
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Sayfa 
Hakkımda Kanuni Tasarısı ile Manisa Mil
letvekili M. Timur Çınar'ın Aynı 'Mahiyet
teki Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları "(1/846, 2/444) 
(S. Sayısı : 575) 95 

12. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Des
teklenmesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/852) (S. Sayısı : 578) 95:100 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 100 
A) Yazılı Soru'lar ve Cevaplan 100 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan istan
bul - Şişli İlçesi Esentepe Mahallesindeki bir 

I. — GEÇEN T 

TBMM Genel [Kurulu saat 14.00'te açıldı. 
Diyarbakır 'Milletvekili Mahmud Altunakar, Gü

neydoğu Anadolu (Bölgesinin kuraklık sorunu ve yet
kililerce alınması gerekli tedbirler konusunda, 

Malatya 'Milletvekili lAyhan Fırat, Muğla'nın 
Marmaris İlçesi ile Malatya'nın Gündüzbey Kasa
bası Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve 
İçişleri Bakanının tutumu hakkında, 

Sivas Milletvekili Mahmut Karabulut da, Sivas 
İlinin sorunları ve hükümetçe yerine getirilen hiz
metlere ilişkin; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanun

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu 
Tasarısının '(1/850) (S. Sayısı : 579) yapılan açık oy
lama sonucunda, kabul edildiği ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi İçtüzüğü Teklifi 
(2/191, 2/203) !(S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
görüşmeleri, alınan karar gereğince, 

Sayfa 
gayrimenkule ıtapu tahsis, belgesi verilip ve
rilmediğime ilişkin isorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı, İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/2001) 100 

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yabancı sigara ithalatına ve elde edi
len fon gelirlerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoein'in yazılı cevabı (7/2004) 100:103 

3. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, Diyarbakır - Bismil İlçesi Ko
calar ve Akubans köylerindeki Hazine arazi
lerinin bazı ailelerce haksız iktisap edildiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Mutafa Tınaz Tİüiz'in yazılı cevabı (7/2005) 103:105 

İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ı(2/139) ı(S. Sayısı : 515) komisyon 
yetkililerinin bulunmaması nedeniyle; 

Ertelendiler. . 
21.12.1959 Tarih ve 7397 Sayılı, Sigorta Şirket

lerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürür
lükten Kaildırıüınası ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Ge-
çioi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
02/317) (S. Sayısı : 554) 6 ncı maddesine kadar ka
bul edildi; 6 ncı maddenin oylanmasında karar ye
ter sayısı sağlanamadığından ve ara verilse de gerekli 
nisabın sağlanamayacağı anlaşıldığından; 

11 Haziran 1987 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere, birleşime saat 18.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat Van 

Mehmet Zeki Uzun Fevzi Necdet Erdinç 

l ı ı i m — mu ir ı 

TANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 6 . 1987 Perşembe 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışın

daki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı 
ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname (1/871) (Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.6.1987) 

Teklif 
1. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu' 

nun, 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük
sek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bu 
Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/470) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1987) 

Raporlar 
1. — Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vak

fı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma; Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/841) (S. Sayısı : 
588) "(Dağıtma tarihi : 10.6.1987) (GÜNDEME) 

2. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 6 Ar
kadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna Altı Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 589) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1987) (GÜNDEME) 

Önerge 
1. — Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk 

ve 40 arkadaşının, milletvekili seçimlerinin yenilenme
sine ilişkin önergesi (4/337) (Anayasa Komisyonuna)' 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1987) 

Yazıh Soru Önergeleri 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 

Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu üyeleri hak
kında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen tah
kikatın ne safhada olduğuna ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2023) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 8.6.1987). 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim 
etmekte güçlük çeken çiftçilerin mağduriyetlerini gi
dermek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/2024) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.6.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, tek dersten vize alamadıkları için 1986 - 1987 
ders yılı sonunda bitirme imtihanlarına sokulmayan 
ve kayıtlan silinen öğrencilere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazıh soru önergesi 
(7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.6.1987) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde ne zaman hukuk fakültesi açı
lacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından yazıh soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9.6.1987) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
bakanlıkta görevli bir memur hakkında yayınlanan 
raporu düzenleyen ve basına sızdıran kişilere ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazıh soru önergesi (7/2027) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1987) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
bakanlıkta görevli bir memur hakkındaki iddialara 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazıh soru önergesi 
(7/2028) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1987) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Van - Başkale İlçesi Esenyamaç Köyüne 
bağlı Diriş Mezrasının İranlı milisler tarafından ba
sıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazıh so
ru önergesi (7/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.1987) 

8. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, İçel - Tar
sus İlçesindeki bazı sanayi kuruluşlarının çevreyi kir
lettiği ve Çevre Sağlığı Müdürlüğünce tedbir alın
madığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazıh soru 
önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1987) 

Meclis Arattırması önergesi 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 

11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının tek
nik projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, 
fazla ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemele
rinin yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/61) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1987) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00ı 

BAŞKAN : BaşkamekUi özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Fevzi Necdet Enİnc (Van), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IBAlŞKiAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, salonda 
bulunduklarını yüksek sesle 'belirtmelerini! rica edi
yorum. 

(Eskişehir Milletvekili Mustafa Baleüar'a kadar 
yoklama yapıldı) 

BAİŞKAIN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

/, — Sinop Milletvekili H, Barış Çan'ın, evleri 
Altınkaya Bara] suları altında kalan Sinop ve çevre
sindeki halkın içinde bulunduğu sorunlar hakkında 
gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, üç sayın mil
letvekili arkadaşımızın 'gündem dışı konuşma isteği 
vardır. 

ll!k olarak, «Altınkaya Baraj suları altında kalan, 
Sinop ve çevresindeki halikın içinde bulunduğu sorun
larla ilgili olarak» Sinop Milletvekili Sayın Barış Can, 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Can. '(SHP sıralarından alkışlar) 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; kısa bir süre önce, seçim bölgem olan 
Sinop İllinin Durağan ilçesine yapmış olduğumuz ge
zide, evleri Altınkaya Baraj suları altında kalan ve 
iskân edilmek istenen Köylü yurttaşlarımızla temas
larda bulunduk, sorunlarını dinledik ve isteklerini in
celeyerek çeşitli görüşmeler yaptık. Durağan İlçemi
ze bağlı (Kaplangı, Salarkolu, Yağbasan, Boyabükü, 
Çöve, Kökten, Gökdoğan, Aşağı Karacaören, Yukarı 
Karacaören ve BeyMkü köyleri baraj nedeniyle su
lar altında kalmış bulunmaktadır, Her köyün ortala
ma 80 hane olduğunu kabul edersek, yaklaşık '800 
hane ve dört bin dörtbkt beşyüz kişi de nüfus ola
rak bu yörede bulunmaktadırlar. Bu ailelerden bir 
kısmı, Hatay Amik Ovasındaki konutlara yerleştiril
mek üzere, büyük bir bölümü ise, Durağan İlçesin

deki özel ve kamuya ait konutlara yerleştirilmek üze
re, geçici olarak iskân edilmişlerdir. Bunların dışın
daki ailelere ise, tarım arazisi verilmemiş ve kendi
lerine konutlarına ilişkin hiçbir (bilgi de aktarılma
mıştır. 

Bu ailelere, suların, 6 Haziran 1987 tarihinde yük
seleceği bildirilmesine rağmen, sular mayıs ayının son 
günlerinde 'bırakılmış, birçok aile, eşyalarını kurtar
mak şöyle dursun, evlerini barklarını kahırdan yaka
rak köylerini terk etmişlerdir. Durağan'da, geçici 
iskânla, özel ve kamuya ait yerlere yerleştirilen aile
ler, perişan durumda bulunmaktadırlar. Kendilerine 
geçici iskân için gösterilen yerlerin birçoğu, Durağan 
halkının ahır olarak bile kullanmaktan vazgeçtiği 
yerlerdir. Bu yerleşim yerlerini görüntülemek, o gün 
için mümkün olmadı, kısa bir süre sonra, sayın ba
kana 'bunların fotoğraflarını takdim edeceğim. 

Bu yörede, her ailenin ortalama beş çocuğu var
dır. Bu ailelerin, pirinç ürününden başka gelirleri de 
bulunmamaktadır. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, ger
çekten perişan durumdadırlar. Tarım işleri tamamen 
durmuştur; hayvanları, hayvan yemleri, eşyaları orta
lıkta bulunmaktadır. Çocuklarının tahsillerinin geleceği 
belli değildir. Şimdiye kadar, «Tarımsal iskân» deni
len, köy iskânına ulaşabilen köy ve aile sayısı, çok 
azdır. Bir yü öncesine kadar, araziler, dönüm başı
na >600 bin Türk lirasından istimlak edilmesine rağ
men, köylülerin çok büyük bir bölümüne, henüz be
deller ödenmemiştir. Köylülerin birçoğu, artan fiyat-
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lar karşısında, bedel artış davası açmış 'bulunmakta
dırlar. Yandaş ve kayırmalarla, işini becerebilen çok 
küçük bir kesim, bedellerini almayı başarmışlar; ama 
gerçek~ mağdur olan kesim ise, sah ipsiz olarak, ka
derini beklemek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca, köy is
kânına tabi olanlara 30 ila 40 bin lira civarında bir 
paranın, maaş olarak verileceği söylenmekte ise de, 
bu dla henüz 'kendilerine ödenmernliştlir. Geçici iskâna 
tafbi olan ailelere, henüz beş kuruş bile para öden
memiştir. Bunları gözlerimizle gördük, yaşadık ve 
buradaki insanların yek ekmeğe muhtaç olduğunu 
gözledik. Bunlarda, zerre kadar mübalağa payı yok
tur sayın milletvekilleri. 

Özetlersek, bu köylülerin devletten bekledikleri 
şöyle sıralanabilir : 

'Birimcisi, ailelere günlük yaşamlarını sağlayacak 
maaşları, yaşam koşullarının zorluğu bakımından, bir 
an önce ödenmelidir, 

İkincisi, istimlak bedellerinin ödenmesinde, ka
yırmacılık yapılmamalı ve başlamayan ödemelere, bir 
an önce başlanmalıdır. 

Üçüncüsü, geçici iskân yerleri, insan onuruna ya
kışacak bir yaşama biçimine göre düzenlenmelidir. 

Dördüncüsü ve en önemlisi, kesin iskân yerlerine 
de bir an önce çözüm getirecek işlemlere başlanma
lıdır. 

Bu mağdur vatandaşlarımıza, devlet elinin bir an 
önce uzayacağı ve uzatılacağı ümidiyle, yüce kurulu 
saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Ordu İlindeki siyasal baskılar hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Ordu İlindeki siyasal baskılar ko
nusunda, Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Sa-
ğesen, gündem dışı söz istemişlerdir, buyurun Sayın 
Sağesen, 
• HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Mecliste temsil et
mekten şeref duyduğum, 12 Eylül öncesi, sağcısın
dan, solcusundan, tahrikçisinden, tahripçisinden ve dil
lere destak meşhur bir valisinden çok çile çekmiş 
Ordulular ve şahsım adına, yüce Meclise saygılar su
narım. 

12 Eylülden sonra, olağanüstü şartların ağırlığını, 
acımasız yükünü, hemen bütün Ordulular, bedenle
rinde ve ruhlarında hissetmişlerdir. O günlerin ola
ğanüstü şartlarında, her şeyiyle devlet adamı olan 

yansız bir valiyi, Ordulular, şimdi minnetle, şükranla 
ve saygıyla anmak ihtiyacını hissetmektedirler. 

Ordu ve Ordulular, ıl2 Eylül öncesinde, siyasal 
amaçlı terörden ve teröristten çok şey çekmiştir. Bu
gün, kır eşkiyalığına dayalı terörist ve terör gitmiş, 
yerini devlet terörü almış ve aldırtılimıştır. Aslında, 
Ordu'da, ANAP iktidarıyla gelen devlet terörünü, 
önümüzdeki günlerde bir Meclis araştırması şeklinde 
huzurlarınıza getireceğim. Bugün arz edeceğim husus, 
güncelliğini koruyan ve yörede ciddî huzursuzluğa ve 
huzursuzluklara neden olan iki olayla ilgilidir. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri,- Ordu'nun Me
sudiye İlçesi, hani, şu ANAP siyasal iktidarının «ön
celikli yöreler» deyip, gericelikli yörelerden de gerile
re gitmeye devam ettirdiği Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerimiz var ya, bakımsızlığı, verimsizliği, 
zavallılığı, devlet elinin uzanmasızlığı yönünden hiç 
de onlardan değişik bir tarafı yoktur. İnsanları gur
betçidir. Mesudiyemizin, karakter sahibidir, vatan
perverdir, sevecendir, saygı ve sevgi doludur tüm Ana-
dolumuz insanı gibi. 

12 Eylül öncesinde, terörün ve teröristin barına -
madiği şirin bir beldemizdir Mesudiyemiz; ancak çok 
'büyük bir günahı vardır Mesudi yelin in. ANAP siya
sal iktidarı da afifetmemekte, yöneticilerini de aJffet-
tirmemektedir bu kutsal günahlarını Mesudi yeli ler in, 

Bu kutsal günah nedir biliyor musunuz?.. 6 Kasım 
Seçimlerinde, S 5911 geçerli oydan 3 546'sını Halkçı 
Partiye, 3 008'ini ANAP'a ve 2 037'sini de rahmetli 
MIDP'ye vermiştir. 25 Mart Mahallî Seçimlerinde 
ise, Mesudiye, siyasal iktidara karşı daha büyük bir 
günah işlemiş, <6 Kasımda verdiği 3 008 oyu 1 435'e 
düşürmüş ve de Ordu İl Genel Meclisine Mesudiye' 
den bir tek üye bile girememiş ANAP'tan. Dahası 
var : İlçe merkezindeki 1 153 geçerli oydan 605'ini 
vermiş SHP adayına ve 495 oyla kaybetmiş ANAP 
Mesudiye'de belediye seçimini, Bugün yapıldığı gibi 
«Hizmet getirmeyiz ha» tehdidinde bulunamamışlar 
o günler oralarda; yapsalardı da tutar mıydı, o ayrı 
bir hikayedir. 

Mahallî seçimlerden sonra, alınır Ordu'nun valisi 
görevden, değiştirilir, bütün yansız devlet memurları 
gibi. 

12 Eylül öncesinde terörün ve teröristin harma
nladığı Mesudiye'de başlanır anarşist aranmaya; ih
barlar yapılır veya yaptırılır, toplanır zavallı fakir 
fukara; işinden, gücünden olan insanlar doldurulur 
cemselere, kamyonlara; indirilir Ordu'ya.., 

— 44 ~ 
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IİHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, hangi diyardan bahsediyor; Mesudiye'de öyle 
bir şey yok. 

HÜSEYİN AVNİ SAGEİSEN (Devamla) — Se
nin Ordu'dan haberin yok ki. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Sağesen, devam edin 
efendim. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Devamla) — Saç
ları, sakallarr kesilir; okşanır, ufalanır yerli yerince, 
bazen yargıç huzuruna da çıkarılır.; İlk celsede orada 
beraat ederler veya savcılıktan takipsizlik kanarı ve
rilir. Dönerler, tabanları şişmiş, yürekleri acı dolu, 
kafaları, bıyıkları traşlanmış insanlar, Mesudiyelerine. 
Tabiî, bu arada poliste fişleri yazılır, giremezler dev
let dairelerine iş için, fişlenmişlerdir artık. 

Belediye başkanı hakkında da ihbarlar yağdırılır. 
Kendileri yazarlar duvarlara sloganları ve bu suçtan 
dolayı kendileri ihbar ederler belediye başkanını, tu
tuklatmak isterler; ama başaramazlar. 70 milyon pro
je bedelli bir köprüyü, belediye ve başkanı kendi im
kânlarıyla yaptırır, hizmete sunar, yine ihbar ederler 
zavallı başkanı, ki, «Suiistimal var» diye. Gelirler mü
fettişler, bakarlar hesaplara ki, 70 milyon proje be
delli köprü '2,5 milyona çıkmış, utanır giderler mü
fettişler; böyle bir yöreye, böyle bir başkanı teftişe 
geldikleri için. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mesudiye'deki 
son yaratılmak istenen olay da, ondan öncekilerden 
iarksız bir sindirme hareketi, Ordu'da devlet terörü
nün son halkalarından biridir. Bakınız ne oluyor? 

Mesudiye Lisesi öğrencileri yıl sonu dolayısıyla 
bir müsamere düzenlerler. Giriş ücrete tabidir. Me-
sudiyeli vatandaş parasını verir, girer içeri. Biraz za
man geçtikten sonra, bunlardan '8 kişi salonu terk 
edip çıkar, evlerine giderler. Çıkanlardan ikisi de, 
Mesudiye SOP Yönetim Kurulu üyesidir. 

Mesudiye'de elektriklerin kesilmediği gün hemen 
hiç yok gibidir; rüzgâr eser kesilir, sis olur kesilir, 
yağmur yağar kesilir, kar yağar kesilir ve Mesudiye' 
ye elektriğin Koyulhisar'dan bağlanmasını ister yıl
lardan beri Mesudi yetiler. 

Müsamerenin son saatlerinde, saat 24.00 civarın
da elektrikler yine kesilir Mesudiye'de. Aradan 15 
gün geçer, kafalar çalışır, bu 8 kişiye bir ders verme
nin fırsatı bulunur ve 4 Haziran 1987 'Perşembe 'günü 
Ordu'dan Mesudiye'ye gelen siviller doldurur ve 8 
kişiyi arabalara, doğruca il emniyet müdürlüğünün ne
zarethanesine kapatırlar. Suçları, sabotajdır. Olay o 
gür. bana iletilir. İstanbul'dan, Sayın Ordu Valisini | 

telefonla arayıp sorarım, «Mesudiye'de bir toplu tu
tuklama duydum, nedir olay?» diye, haberi olmadı
ğından, böyle bir şey bulunmadığından bahseder. İl 
Emniyet Müdürünü arar, oradan da bir haber olma
dığını, jandarma komutanını arar, oradan da bir ha
ber alınmadığından bahseder. Sabredemem, Mesudi
ye Kaymakamını ararım, kaymakam yerinde yoktur; 
vekilini arar olayı sorarım ve bana hangi partinin 
milletvekili olduğumu sorar. (SHP'den» derim, «Bü
yütülecek bir olay yoktur, bir ifade için gittiler» der... 
Pazar günü sayın bakanı ararım, bulamam, üst dü
zeyden bir yöneticiyi, bir bürokratı ararım; eksik ol
masın ilgilenir ve «Tam bilgim yoktur, bilgi aldığım
da sizi haberdar edeceğim» der ve eksik olmasınlar 
pazartesi günü bu insanlar tahliye edilir; tabanları 
şişmiş, saçları, sakalları, bıyıkları kesilmiş, sindirilmiş 
bir şekilde Mesudiye'ye gönderilirler, Peki ne olacak 
şimdi bu insanların yaşadıkları ve geçirdikleri o beş 
kabuslu gün? Kimin hakkı var buna arkadaşlar? Bu, 
devlet eliyle terör değil de nedir? 

İSayın (Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP siya
sal iktidarının Anayasayı kevgire çevirdiğini görüyor
duk. Kanun tasarı ve tekliflerine korsan maddeler ek
lendiğini de biliyorduk. Bu sefer buna yeni bir şey 
daha eklendi ve her türlü kanunî dayanaktan yoksun 
kanun hükmünde kararname çıkartma gibi bir şey... 
27 Mayıs . 1987 tarihli Resmî Gazetede, 15&0 sayılı 
Belediye Kanununun 93 üncü maddesi değiştiırili-
verdi ve Sayın İçişleri Bakanı, bildiğiniz gibi, bazı 
belediye başkanlıklarına atamalar yaptı Yalnız bu ata
malarda sayın bakanın hukuk nosyonu ağır basarak, 
belediye başkanı hangi partiden ise, atamalı başkanı 
o partiden seçmek: saygısını da gösterdi. 

Gelin görün ki, Ordu'nun Aybastı ve Gölköy Be
lediye Başkanları, henüz kesinleşmemiş mahkûmiyet
lerinden dolayı firardadırlar. Bakın görün ki, SHP'li 
Gölköy Belediye Başkanlığına ANAP'tan bir meclis 
üyesi tayin edilir. Nerede kaldı vatandaşın siyasal 
eğilimine ve oyuna saygı, beyler? Buna, «partizanlığın 
ağababası değil de ne diyebilirsiniz? 

Yüce Tanrının, bu ulusu, bugünkü gibi partizan, 
siyasal iktidarların ve onların uzantısından koruması 
dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (SIHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Sağesen. 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, enflasyon ve hayat pahalılığı hakkında gündem 
dışı konuşması 



T. B. M. M. B : 114 11 . 6 . 1987 0 : 1 

(BAŞKAN — Enflasyon ve orta direk konusunda 
Edirne 'Milletvekili Sayın Türkân Arıkan gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

(Buyurunuz Sayın Arıkan (DYP sıraılarından al
kışlar)! 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisinin 
1983'te seçmenlerdenı oy toplayabHmesinin bir nedeni 
de, orta direk ve enflasyon konusundaki önemli slo
ganlarıydı. Aradan üçbuçuk yıl geçtikten sonra, orta 
direği oluşturan kesimlerden, memur ve işçi emekli
lerimiz araba ne durumdadırlar, geçinebiliyorlar mı, 
beslenebiliyorlar mı, rahat mıdırlar, huzur içinde mi
dirler? Geliniz, bu soruların cevaplarını bazı rakam
ları inceleyerek bulmaya çalışalım : 

Asgarî ücret 1979 yılında 3 30ü lira, 1980'de 
5 400 lira, 1987 yılında da 41 400 liradır. Asgarî üc
retin tamamıyla satın alınabilen bazı gıda madde
lerini karşılaştıralım : Aylık asgarî ücretle 1979'da 
2 200 ekmek alınabilirken 1987'de 414 ekmek alına
biliyor. 1979'da 44 kilo zeytin alınabilirken, 1987'de 
22 kilo zeytin alınabiliyor. 1979'da 24 kilo et alına
bilirken, 1987'de 14 kilo et alınabiliyor. 1979'da 34 
kilo peynir alınabilirken, 1987'de 2)3 kilo peynir alı
nabiliyor. 1979'da '62 kilo kuru fasulye alınabilirken 
1987'de 37 kilo kuru fasulye alınabiliyor. 1979'da 
942 yumurta alınabilirken, 1987*de 690 yumurta alı
nabiliyor. 

Görülüyor ki, 1979'a göre 1987'de ekmek dilim
leri lokmaya dönüşmüştür, bir zeytin yarım zeytin 
olmuştur, bir köfte yarım köfteye inmiştir, bir kaşık 
kuru fasulye yarım kaşık kuru fasulye olmuştur. Bu
nun anlamı, artık, geçim sıkıntısı değil, açtıktır, se
falettir. Bunun anlamı, beş on yıl sonra, bedenen, 
fikren ve ruhen gelişmemiş, çelimsiz gençlerden olu
şan güçsüz bir toplumdur. Türkiye'nin geleceğiyle 
ilgili çanlar çın çın çalmaktadır. 

Gelelim çiftçimizin durumuna : Bu konuda ken
dim rakamlar vermeyeceğim. Sadece Hamitli Köyün
de çiftçi Cevat DemiraTın Sayın özla'a gönderdiği 
hesabı aynen okuyacağım : «!Bir dekardan alınan 
buğday 300 kilo, yaklaşık bedeli 30 bin lira...» 

(İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen neticeye bak, 
neticeye. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen, lütfen... 
TÜRKAN TURGUT ARMKAN (Devamla) — 

«Bir dekara yapılan masraflar şunlar : 25 kilo to
hum, 3 750 lira...» 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — O havasını aldı. 
Geldi buraya 15 gün kaldı, orada kapı kapı dolaştı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen söz kes
meyim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (/Edirne) — Yalan söylüyor, 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

«80 kilo gübre 6 bin lira, 2 sürüm bir ekim 3 500 
lira, bir mücadele 1 500 lira, bir biçim 1 500 lira, bir 
dekarın icarı 10 000 lira. Toplam masraf, 26 250 lira. 
Dekar başına net gelir 3 750 lira, 100 dekarda, net 
gelir 375 bin lira...» 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Vatandaş dersini 
verdi. Yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

«Eşiyle birlikte çalışan bu çiftçinin net geliri, ayda 32 
bin lira. Kişi başına ortalama aylık gelir, 16 bin lira.» 
Ben bu hesaba hiçbir yorum eklemiyorum. Sevgili 
çiftçimizin selamlarıyla Sayın özal'a duyurmakla ye
tiniyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Yalan mı söylüyor yani? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Sayın özal, enflasyon konusunda, 
bakınız, üç dört yıl önce neler söylüyordu. Aynen 
aktarıyorum: «Enflasyon, hayat pahalılığı demektir, 
enflasyon zam demektir. Zamlar, hayat pahalılığı do
ğurur. Enflasyonu durduramadığımız sürece zamlar 
da durmaz, hayat pahalılığı devam eder. Bundan do
layı, üç yıldır, her gün, enflasyonun Türkiye'nin en 
büyük problemi olduğunu tekrarlayıp durduk. Enflas
yonu azaltmadan, fakirin durumunu düzelteceğini id
dia edenler en büyük sahtekârlardır; çünkü dünyada 
bunu yapabilmiş hiçbir ülke, hiçbir devlet, hiçbir hü
kümet yoktur. Enflasyonu yüzde lO'un altına düşü
remezsek, fakir fukaranın durumu daha kötüye gider.. 
Bir ülkede enflasyon varsa paranın değeri düşer. Ka
raborsacı için enflasyon çok kârlıdır; ancak namu
suyla çalışan bir insan için enflasyon kanserdir.» 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Vur 
bacı vur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
«Enflasyonu düşürmeden ıkalkınılabMeceğini iddia 
edenler vardır. Bunların, dünya ekonomi tarihinden 
haberleri yoktur. Enflasyonu düşürmeden kalkma-, 
bilen ülke yoktur.» 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Millet 
yoktur, kardeşler yardır. 
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TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — | 
Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın şu açıklamaları, 
üçbuçuk yıldan beri, otobüs ücretinden elektriğe, ek- I 
mekten ete, çaydan zeytine, şekerden ilaca, demirden 
çimentoya kadar her türlü mal ve hizmete zam üstü
ne zam yapan özal hükümetinin enflasyonu düşü-
remediğinin açık bir delilidir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yeniköy'e git Ye-
niköy'e. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Şimdi soruyorum: Enflasyonu düşüremeyen ve orta-
direği perişan eden, silindir gibi ezen, âdeta felce 
uğratan Özal hükümeti, Sayın özal'ın deyimiyle sah
tekâr mı kabul edilecektir? I 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bravo, 
bravo!,. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Enflasyonu düşüremediğine göre, Sayın Özal'ın deyi- I 
imiyle, özal hükümetinin dünya ekonomi tarihinden I 
haberi yok mudur? I 

Sayın milletvekilleri, propagandalarla, kendi ken
dimizi, hele halkımızı aidatamayız. Gerçeklere gözü
müzü, kulağımızı ve sağduyumuzu kapayamayız. Ge
çim sıkıntısı yüzünden intihar eden aile reislerini, 
fuhuşa sürüklenen ve hayat kadını olan aile kadınla
rını, çocuklarını satışa çıkaran çaresiz babaları, paha
lılık yüzünden evlenemeyen gençlerimizi görmezlikten 
gelemeyiz. Bu olaylar karşısında böylesine duyarsız I 
olamayız, olmamalıyız. 

Sayın özal, enflasyonu düşüremediğini, düşüreme
yeceğini kendisi de itiraf etmiştir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, işkence yasak değil mi? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Ringte, enflasyona karşı havluyu çoktan atmıştır. 
Ortadirek, bugün, bitkisel hayatın eşiğindedir, ko
maya girmek üzeredir. Özal hükümeti, enflasyon ve 
ortadirek konusunda çıkmaz sokağın sonuna gelmiş- I 
tir. Şu durumda Sayın özal'a yakışan, istifadır, istifa. I 
(DSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Eğer Sayın 
özal birazcık, bir nebzecik insaf sahibi ise, (DYP I 
sıralarından alkışlar) Türkiye'nin geleceğini bir par- I 
cacık düşünüyorsa, ıtek çıkar yol budur, istifa ayıp I 
değildir; ayıp olan, yanlışta direnmektir, 30-35 mil- I 
yon ortadireği dışlamaktır, gözetmemektir. Amerika I 
Birleşik Devletlerinde, sınıfta kalan öğrencilere (F) I 
notunu verirler. (F) takımı istifa etmelidir. ( 
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Saygılar sunarım. (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — 7 Hazi
randa ortadirek cevap verdi; fakat yararı olmadı ga
liba? 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Uzunköprü'ye gel. 
Uzunköprü sizi bekliyor Sayın Arıkan. Uzunköprü' 
de de böyle konuştu, havasını aldı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve 
11 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca yaptırılan garaj ve lojman inşaatlarının tek
nik projelerine uymadığı, eksik ve kalitesiz yapıldığı, 
fazla ödemede bulunulduğu ve bazı büro malzemele
rinin yüksek fiyatlarla değiştirildiği iddialarının ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

BAŞKAN — Gündemin «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmına devam ediyoruz. 

Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye •Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 31.12.1985 tarihinde teslim edilmek üzere 

6 milyar «98 milyon 832 bin 579 TL.'ye ihale edi
len milletvekilleri lojmanları sitesi bugüne kadar bit
mediği gibi, işin bedeli, 5 mislini geçmiş bulunmak
tadır. Ayrıca, lojmanların projesini yapan mimarın 
dikkat çekici yazı ve Ibeyanlan üzerinde durulması 
gereken hassas hususlardır. 

2. Meclisteki oto garaj inşaatları 30.11.1986 ta
rihinde teslim edilmek üzere 1,3 milyara ihale edil
diği halde, ıbugüne kadar teslim edilmemiş ve bu
nun bedeli de kat kat artmıştır. 

3. İstanbul'da yapılan lojmanlar da aynı şekil
de 'bitirilememiş, fiyatları bedelinin çok üstüne yük
selmiş (bulunmaktadır. 

4. Saraylar için yapılan masraflar aynı şekilde 
dikkat çekicidir. 

5. Meclis içindeki büro malzemelerinin yeni ol
malarına rağmen, değiştirilerek yüksek fiyatlarla ye
nilenmeleri üzücüdür. 
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Yukarıda belirttiğimiz hususlar için harcanan 
paralar göz önünde tutulduğunda bütün sorumlulu-
ların üzünltü duymaması elde değildir. Bu kadar pa
ra harcanmasına rağmen, işlerin bitirilememesinin 
ve bedellerinin yükselmesinin söbepleri anlaşılama
maktadır. Bu hususta yetkililer elimizden geldiği ka
dar uyarılmış olmasına rağmen, bir umursamazlık 
içinde bulunmaktadırlar. 

Milletten toplanan 'kamu gelirlerini bu şekilde har
cayanlar, fakir ülkemizin halini hiç düşünmemekte
dirler. Meclis Ibünyesinde bu savurganlıklar sürerken 
Meclisin sayın üyeleri Meclisi denetleme görevlerini 
yapamazlar ise, diğer görevlerimi nasıl yapabilirler? 
ıBu savurganlığı yapan ve yaptıranlar cesaretlerini 
kimden almaktadırlar? 

Yapılan inşaatlara ödenen paraların, yapılan iş
lerden kat kat fazla olduğu ve yapılan işlerin teknik 
projelerine uymadığı, eksik yapıldığı, kalitesiz oldu
ğu hizzat 'kontrol mimarı tarafından ileri sürülmek
te olup, !bu işlerin araştırılması gerektiğini belirterek 
Meclis Başkanlığına 482 adet bildiri ve 27 adet rapor 
verdiği dosyasında sabittir. Buna itiraz eden, dene
yimli ve dünyaca tanınmış bir mimardır. Bu 'bakım
dan, bu mimarın 'beyanları üzerinde durulması ge
rekir. Aynı mimar, adını inşaat levhalarından sildir-
rniş ve hu d'şlerden mesuliyet kafoul etmiyeceğini be
yanla sorumluluğu diğer yetkililere bırakmıştır. 

Görüşümüz odur ki, devletin, (bu şekilde, 40 mil
yara yakın parasını gereksiz yere heba eden Mec
lis Başkanı da olsa, bu ihmalinden dolayı görevin
den istifa etmelidir. Çün'kü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza da za
man zaman vekâlet etmektedir. Sayın Cumhurbaşka
nımızın, 2 bin liraya, Çankaya Köşküne peynir al
dırmadığının hasında yazıldığını hepimiz 'bilmekte
yiz. Sayın Meclis Başkanı bu hususlara neden dik
kat buyürmamaktadır? 

Sayın Meclis Başkanımızdan, samimî olara'k, Mec
lis kürsüsüne çıkıp, hu konuların Meclis tarafından 
araştırılmasını bizzat kendisinin istemesini beklemek
teyiz. 

Bu konuda Meclis araştırması kabul edildiği tak
dirde, bazı hususları açıklama fırsatını bulacağız. 

Yukarıda saydığımız gerekçeler, (belirtilen- (işlerin 
hiçbir şüpheye yer vermeyecek şeklide aklanalbilmesi 
için, Meclis araştırması gereğini ortaya koymaktadır. 

Anayasanın 98 inci maddesi ile Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Mec
lis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Selahattin Tafiıoğlu 
Yozgat 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Vural Ar ikan 
İzmir 

Lezgin Önal 
Hakkâri 

Vecihi Akın 
Konya 

Cemal Özdemir 
Tokat 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Ahmet Süter 
İzmir 

Osman Esgin Tipi 
Aydın 

Feyzullah Yıldır ir 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, 
'sırasında yapılacaktır. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MEC
LİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIR
MASI 

A) ÖNGÖRÜ ŞMELER 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 ar

kadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/333) 

BAŞKAN — Sayın milletivekilleri, gündemin, «Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmına geçiyoruz. 

22.5.1987 tarihli 110 uncu Birleşimde alınan ka
rar gereğince, İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 
arkadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ede
rek görevini ihmal ettiği ve hu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıy
la, Devlet Bakanı ve iBaşjbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca hir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden 
ilk imza 'sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
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imza sahibine, satılışları adına iki üyeye ve son ola- f 
rak da hakkında soruşturma istenilmiş bulunan Dev- I 
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısına söz verilecek- I 
tir. I 

Sayın milletvekilleri, bu konuda Sayın Ömer Kuş- I 
han usul hakkında söz istediğinden kendisine söz ve- I 
riyorum. I 

'Buyurun Sayın Kuşhan. I 
ÖMER KUŞHAN {Kars) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; usul hakkında söz almak mec- I 
buriyetini (hissetim; çünkü İçtüzüğün, Başkanlık Di- I 
vanınca yanlış uygulandığı kanaatini taşıyorum veya I 
değişik uygulandığı kanaatini taşıyorum. I 

Sayın Milletvekilleri, milletvekilleri, Meclis etkin- I 
İlklerine ıbelirli noktalarda katılabilirler. Meclis araş- I 
tırması, Meclis soruşturması ve benzeri... I 

Anayasayı tetkik buyurduğunuzda, gruplarını tem- I 
silen konuşacak olan milletvekillerinin konuşmasına I 
imkân vermeyecek şek<inde yorumlanan bir tek pa- I 
ragraf var, o da 100 üncü maddenin son paragrafı I 
itirazımız bunun, yorumunadır. I 

100 üncü maddenin «on paragrafını, izin verirse- I 
niz beraberce tetkik edelim: «(Meclisteki siyasî parti 
gruplarında, Meclis soruşturması «ile ilgili görüşme I 
yapılamaz ve karar alınamaz.» Dikkatlerinize özel- I 
likle sunmak istiyorum : «Meclisteki siyasî parti grup- I 
larında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapı- I 
lamaz ve karar alınamaz.» Elbette ki, maddenin bu I 
anlamına son derece saygılıyız; ancak, bunu, hiçbir I 
şekliyle, Meclisteki siyasî partiler veya siyasî parti 
gruplarının sözcüleri veya siyasî parti grubu men- I 
suplarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulmuş bir Meclis soruşturması üzerinde söz 
alamayacakları şeklinde değerlendirmek veya öyle yo
rumlamak mümkün değildir. Ben, bu düşünce ile bu I 
şekilde yorum yaptığım ve yaptığım yorumun da 
kesin doğru olduğuna inandığım için huzurunuzda- I 
yım, onun için bunu savunuyorum. Bunun üzerine I 
ve bu inancıma istinaden, Meclis Başkanlığına, lü- I 
zumlu belgeyi Grup Başkanvekili olarak gönderdim, I 
bu konuda grubumuzu temsil edecek sözcüyü belirt- i 
tim ve belge bana iade edildi; «daha evvelki uygula- I 
malarda, yalnız iki milletvekiline söz verildiği için, I 
teamül böyle gelişmiştir ve dolayısıyla, biz Başkanlık j 
Divanı 'olarak, bu teamülü uygulamak temayülünde- I 
yiz» diye. I 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere ve etkin ol- I 
masına yüzde yüz inandığınız Türkiye Büyük Millet j 
Meclisi üyeliğinin sizlere verdiği sorumluluklara ses-
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leniyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisinde, çok 
önemli bir konuda, Sayın Başbakan Yardımcısı hak
kında Meclis soruşturması «istenecek ve bu çok ciddî 
iddialarla istenecek -önergeyi tetkik buyurduysanız, 
bu istemde bulunan sayın milletvekillerinin, meseleyi 
çok sağlam noktalara istinat ettirdiğini görmeniz 
mümkün- ondan sonra, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin etkinliklerini göstermesi ve meseleyi enine bo
yuna tartışması fırsatını kendi ellerimizle kapata
cağız... ;-f| 

Şimdi uygulanmakta olan sistemin sonucunu arz 
etmeye çalışıyorum : Bu şekliyle uygulandığı takdir
de, önerge sahibi konuşacak, Anavatan Partili iki 
milletvekili arkadaşımız konuşacak, ı(Bu sözü Ana
vatan Partisi milletvekili iki arkadaşımız almışlardır) 
arkasından, 'Sayın Bakan kendisini savunacak ve on
dan sonra Meclis aydınlanacak ve Meclis kararını 
verecek... Olmaz, sayın milletvekilleri, bu şekildeki 
bir uygulamaya kesinlikle itiraz ediyoruz; Anayasa
nın 100 üncü maddesinin son paragrafının, bu şekil
de yorumlanmaya kesin müsait olmadığını iddia edi
yoruz. Dolayısıyla, yanlış uygulandığına kanaat ge
tirdiğimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının yanlış uyguladığına inandığımız bu hususun 
sizlerin oylanyal, sizlerin desteği ile düzeltilmesini 
özellikle istirham ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu olmadığı takdirde, iktidar 
partisi ve iktidar patrisinin sayın bakanı şaibeler al
tında kalacaktır. Meselelerin tartışılmasına Parlamen
toda imkân verilmediği için, alabildiğine açıklanma
yacak, alabildiğine açılamayacak; çünkü biraz sonra 
konuşacak iki Anavatan Partili milletvekili, göre
ceksiniz, meseledeki Ibütün şaibe bulutlarını kaldır
mak için ellerinden gelen yelpazeyi kullanacaklar ve 
onu ortadan kaldırmaya çalışacaklar ve önerge sa
hibi savunabildiği kadar savunacak; ondan sonra da, 
ak olduğunu iddia ettiğimiz oylarımızla biz bunu 
reddedeceğiz. Böylesine bir Meclis soruşturması öner
gesi müzakeresiyle bir yere varmak mümkün' ol
maz. 

O bakımdan, Başkanlık Divanından da istirham 
ediyorum; yanlış, emsal olamaz. Önceden yanlış uy
gulanmış olabilir; ama bunun mutlaka düzeltilmesi 
ve ıgrupların da Ibu konudaki görüşlerini bildirmek 
için kendilerine fırsat verilmesi gerekir. Yoksa, Baş
kanlık Divanı da gölgeler içerisine girecektir, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi de bu gölgeler içerisinde 
kalacaktır ve özellikle de hakkında Meclis soruştur
ması istenen Sayın Bakan ve mensubu olduğu parti 
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gölgeler içerisinde kalacaktır; buna gönlümüz razı ! 
değildir. 

FFEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Hep 
gölge içindeler zaten. 

ÖMER KUŞHAN i(Devamla) — Buna, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi mutlaka bir hal çaresi /bulma
lıdır. 

-Eniğin saygılar sunuyorum. (DSP sıralarından al- I 
kışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
;Sayın Kuşlhan, belirttiğiniz gibi, Anayasanın 100 

üncü maddesinin son fıkrasında, «Meclisteki siyasî I 
parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili gö- I 
rüşme yapılamaz ve karar alınamaz» denmektedir. I 

Yine, daha önceden de uygulanan Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
'Meclis soruşturması ve Yüce Divana şevkle ilgili 15 j 
inci maddesinin Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili I 
bölümünde, «14 üncü maddenin 8 inci fıkrasında ha- I 
his konusu (birleşimde -o sırada görevli bulunsun ve- I 
ya bulunmasın- ilgili Başbakan veya Bakanlar Ku- I 
rulu üyesinin, önergeyi verenlerden ilk imza sahibi- I 
nin veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin I 
ve Soruşturma Hazırlık Komisyonunun da herhalde I 
dinlenecekleri bir görüşmeden sonra, Meclis Soruş- I 
turması isteminin dikkate alınıp alınmaması konu- I 
sunda Genel Kurulca karar verilir» denmektedir. I 

Bu uygulama ilk defa yapılmamaktadır. Eski 
Anayasamızda da aynı hükümler vardı ve aynı uy- I 
gulamalar sürdürülmekteydi. Dönemimizde de şimdi I 
yaptığımız, demin belirttiğim uygulama yapılmakta
dır, başkaca (aksine) hüküm yoktur; aynı konu ve 
aynı hüküm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
konusunda da uygulanmaktadır. Yeni içtüzükte dile I 
getirilebilir; başkaca bir usul tartışması açılmasına I 
veya yeni bir karar alınmasına gerek görmüyorum; 
sanıyorum bir talep de yoktur. Bu nedenle bu uygu- I 
lamayı sürdüreceğiz Sayın Kuşhan. 

SALİM EREL (Konya) — Bu tutumla, kılıf ha
zırlanmış oldu değil mi Sayın Başkan? I 

BAŞKAN — Sayın Erel, Anayasanın ve eldeki 
yazılı mevzuatımızın uygun gördüğü hükümdür efen- I 
dim. I 

Sayın milletvekilleri, Meclis sorutşurması önerge- I 
si Genel Kurulun 12.5,1987 tarihli 101 inci Birleşi
minde okunmuş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Meclis soruşturması önergesini 
tekrar okutuyorum. | 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ka

ya Erdem'in Bankalar Kanununun 11, 62, 63, 64, 
69, 79 ve 87 ne i maddelerine aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla hak
kında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince Mec
lis soruşturması açılması için gerekli işlemin yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Vural Ankara (tzımk) 

vel arkadaşları. 

GEREKÇE 
Bilindiği üzere, 1985 yılında yürürlüğe giren 3182 

sayılı Bankalar Kanunu bir yandan bankaların iç de
netimine yer verirken, öte yandan kamu yararına de
netim yapılması ilkesini de getirmiş bulunmaktadır. 
Kamu yararı denetimini bankalar yeminli murakıp
ları yaparlar. Denetimlerinde bankacılık işlemleri in
celendiği ıgiıbi bankaların varlıkları, alacakları, özkay-
nakları, borçları, kâr ve zarar hesapları arasındaki 
ilgi ve dengeler ile malî bünyeyi etkileyen diğer tüm 
unsurların tespit ve tahlillerini de göz önünde bu
lundururlar. Denetim elemanlarının raporlarına göre 
yapılacak işlemleri de Bankalar Kanunu çeşitli hü
kümlerinde tespit etmiş bulunmaktadır. 

1. Sakıncalı halde bankaclık işlemlerinin ve mev
duat toplama izinlerinin kaldırılabileceğini Yasanın 
11 inci maddesinde derpiş olunmuştur. 

2. Yasanın 62 nci maddesinde ne gibi idarî ted
birlerin alınacağı da belirlenmiştir ve bu tedbirlerin 
alınması zorunlu bulunmaktadır. 

3. Yasanın getirdiği diğer bir yöntem idarî de
netimdir. Yani, bankanın iç denetimi dışında banka
cılık işlemlerini ve faaliyetlerini kontrol edebilmek 
için Bakanlıkça bir denetçinin tayin edilmesidir. 

4. Yasanın 64 üncü maddesi bankanın malî du
rumunun bozulması halinde alınacak önlemleri gös
termektedir. Bu maddenin 1 inci bendinde uyarı ön
lemleri vardır. İkinci bendinde uyarıya uyulmadığı 
takdirde Bakanlıkça gerçekleştirilecek önlemler var
dır. Demek oluyor ki, ulkinci bentteki önleımıller Bakan
lığın icraî faaliyetlerini oluşturmaktadır. Maddenin 
3 üncü bendinde ise bankaların birleştirilmesi ya da 
bir bankanın diğer bir bankaya veya kurulacak bir 
bankaya devri söz konusudur. 

5. Yasanın 69 uncu maddesi banka yöneticileri
nin şahsî sorumluulklarına ilişkindir. 
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6. 79 uncu maddesi işlem yapılan banka yöne
ticileri hakkında para cezalarına hükmolunıması için 
Savcılığa başvurulmasıdır, 87 nci madde ise, başvuru 
yapılmadığı takdirde para cezası ile ilgili müeyyide
lerin uygulanamayacağıdır. 

SHP'nin vermiş olduğu TÖBANK'la ilgili araş
tırma önergesinin görüşülmesi sırasında açıklamalar
da bulunan Sayın ıDevlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısının beyanlarına göre 1984, 1985, 1986 yılları 
ile ilgili yeminli murakıpların raporları gereğince 11 
inci maddedeki, 62, 63 üncü maddedeki, 64 üncü 
maddedeki, 69 uncu maddedeki, 79 ve 87 nci mad
delerdeki yetkilerin kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 
IBu nedenle Anayasanın 100 üncü maddesi gereğin
ce soruşturma açılmasının kamu yaran bakımından 
faydalı olacağına inanmaktayız.1 

BAŞKAN — Sayın üyeler, söz alan sayın millet
vekillerinin isimlerini sırası ile okumadan evvel, İs
tanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın bir tez
keresi vardır, okutuyorum : 

«Muhalefete söz imkânı vereb ilinek üzere şahsım 
adına aldığım söz (hakkından vazgeçiyorum» 

Bu duruma göre, söz sırasını okuyorum : Öner
ge sahibi Sayın Vural Arıkan, Sinop Milletvekili Sa
yın Barış Can ve Denizli Milletvekili Sayın İsmail 
Şengün. 

önerge sahibi Vural Arıkan'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Arıkan. (DYP .sırala rındna alkış

lar) 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri, ıhatırlayacaksınız, bir süre önce. 
TÖBANK operasyonu dolayısıyla bir Meclis araş
tırması önergesi görüşüldü; tabiî, reddolundu. 

Görüşmelerde, SHP Grubu adına konuşan Sayın 
Gürkan, gerçekten bir ziyafet sunmuştu; tabiî, ilgili 
bakan olduğu için de Sayın Kaya Erdem konuş
muştu. 

Sayın Erdem'i de dikkat ve özenle dinledim, din
lemekle yetinemedim, konuşma metnini aldım, za
man igeçirdim, serinkanlı olarak tekrar okudum, iki 
husus özellikle dikkatimi çekti : 

Biri, Sayın Aydın Güven Gürkan'ın konuşmaları 
arasında, «Bu operasyonda, en azından, bakanın gö
revini ihmal etmesi vardır» deyişi ve bunu demlendir
mesi idi. 

Buna karşın, Başbakan Yardımcısının, meseleyi 
âdeta, Meclise eksik bilgiler sunmak suretiyle kaçır
mak istediğini anladım. Bu nedenle, bu önergeyi, 

DYP1!], SHP'li ve bağımsız milletvekilleri arkadaş
larımla hazırladım ve yüce Meclise takdim ettim. 

Amaç, sadece ve sadece olayın aydınlığa kavuşa
bilmesine yöneliktir; yoksa, ne TÖBANK'ın eski sa
hibi Sayın Mimaroğlu'nun kişiliğini, ne de diğer ki
şilerin kişiliklerini tartışma konusu yapmak değiMıiir. 
Esasen, mesele hukuk platformuna girdiği zaman 
yapılacak işlem, bu psikolojik ve sübjektif unsurlar
dan, olayı arındırma meselesidir. 

(Biliyorsunuz, finansal altyapı kurumları, ülkenin 
ekonomik .sorunlarının çözümlenmesinde büyük bir 
önem taşır. Bu önemi, cumhuriyet döneminde ilk de-'* 
fa vurgulayan, Atatürk olmuştur, «Eğer finansal alt
yapıyı işletemezseniz ekonominin meselelerini çöze
bilmeniz mümkün değildir» demiştir. 

Nitekim, ıbü anlayış içindedir ki ve bu anlayışa 
sahip olduğu için de ANAP iktidarı, 1985 yılında, 
bankalara dayalı yeni br düzenleme yapmıştır. Dü-
zenlemenlin yapılmasındaki neden, finansal altyapı 
kurumları içerisinde bankaların en ağırlıklı bir yeri 
işgal etmesidir. 

Bu yüzden, yapılması gereken düzenlemelerin he
defi, bankalara ilişkin operasyonlarda sübjektif ol
mamak, 'objektifliği muhafaza etmek ve bankalar 
aralsında da bir tefrik yaratmamaktiır. Aksi tak
dirde, ekonomide düzenli işleyiş söz konusu ola
maz. 

Bankalar Kanunu, biliyorsunuz, iki tip denetim 
getiriyor; birisi bankaların kendi iç denetimi olup, 
müfettişleri veya umumî heyetin seçtiği murakıpları 
aracılığıyla yapar. 

Bir de, kamu yararı adına yapılan denetim vardır 
ki, bunu da, bankalar yeminli murakıpları ve mua
vinleri! yapar kli, Bankalar Kanunu içerisinde bunlar
da özel "olarak düzenlenmiştir. 

Bunların fonlk&iyoniarı, bankacılık işlemlerini de
netlemek, bankaların varlıkları, alacakları, özkay-
nakları, borçları, kâr ve zarar hesapları arasındaki 
ilgi ve dengeleri incelemek, malî bünyeyi etkileyen 
diğer tüm unsurları tespit ve tahlil etmektir. Görülü
yor ki, denetimin yegâne amacı, kamu yararını kol
lamak ve 'gözetmektir. 

Kamu yararı açısından yapılan denetim sonuçla
rına göre alınacak önlemleri ve uygulanacak müey
yideleri de, ister hukukî, ister cezaî mahiyette olsun, 
yine Bankalar Kanunu düzenlemiştir. 

Acaba, olaya uygulayabileceğimiz, Bankalar Ka
nunundaki hükümler hangileridir ve nitelikleri ne
lerdir? 
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İlki, 11 ve 12 nci maddedir. 11 inci madde, banka
cılık işlemi yapabilmek için izne talluk eder. 12 nci 
madde, sakınca görüldüğü takdirde, kısmen veya ta
mamen, şubelerde, geçici veya devamlı olmak üzere, 
mevduat toplamayı veya bankacılık işlemi yapmayı 
yasaklar. Bu yetki de Bakanlar Kuruluna aittir. 

İkincisi, idarî tedbirlerden ibarettir. İdarî tedbir
ler yasanın 62 nci maddesinde düzenlenmiştir. Ola
yı, bu hükmün sadece iki fıkrası ilgilendirmektedir. 
Birinci fıkraya göre, incelemeler sonunda bankanın 
emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelik
te işlemler tespit olunan banka mensuplarının görev
lerine son verilir, der 62 nci madde. Yasa bu fıkrada 
böyle bir son vermeyi zorunlu görmüş ve ayrıca hak
larında kanunî kovuşturmanın yapılmasını da emret
miştir. 

İkinci fıkrada ise, verilen süre içinde durumunu 
düzeltmeyen, bakanlığın alınmasını istediği tedbirleri 
almayan bankaların avans ve reeskont muameleleri
nin durdurulmasını, açılan kredilerin geri alınmasını 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından istemeye, 
yararlandıkları teşvikleri durdurmaya yetkili kılmıştır. 
Bunlar yapılırken, sorumlular hakkında kanunî ko
vuşturma yapılması da, yine bu maddenin 2 nci fık
rasında öngörülmüştür; emredici niteliktedir. 

Üçüncü kesimde, idarî denetim meselesi geliyor. 
Mevduat toplayan bütün bankalara, bakanlık bir de
netçi atamaya yetkilidir. 

Dördüncüsü, malî bünyenin güçlendirilmesiyle ala
kalıdır ve 64 üncü maddeye ilişiktir. Onu sonunda 
arz edeceğim, olaydan sonra arz edeceğim. 

69 uncu madde, şahsî sorumluluk maddesidir. 
Eğer, banka iflas eder ya da, 64 üncü maddesinin 
3 üncü fıkrasının uygulanması halinde uygulanması 
söz konusu ise, yöneticilerin şahsî sorumlulukları söz 
konusudur; asliye mahkemelerinde iflasları istenir ve 
mal varlıklarıyla da sorumlu olurlar. 

Olayla ilgili 6 nci kısım, ağır para cezası ve hapis 
cezasını düzenleyen maddede görülür. Bakınız, 5 inci 
fıkra aynen ne söyler: «64 üncü maddenin hükümleri
ne uymayan bankaların işlerini yönetenler, 500 bin 
liradan 2 milyon Türk Lirasına kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılır.» 4 üncü fıkrası ise, «62 nci mad
de hükmüne uymayan banka yetkilileri, 500 bin lira
dan 2 milyon Türk Lirasına kadar ağır para cezasıy
la birlikte, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla ce
zalandırılır» hükmünü verir. Ayrıca, bir de 3 üncü 
fıkra vardır; «bankaların düzenledikleri belgelerde 
gerçeğe aykırı beyanların bulunması halinde, 6 ay-

11 . 6 . 1987 O : 1 

t dan 2 yıla kadar hapis ve 500 bin Türk Lirasından 
I aşağı olmamak üzere ağır para cezası verilir» demek-
I tedir. 
I Aydın Güven Gürkan arkadaşımızın beyanları ara-
I sında da, 86 bilançosunun hakiki olmadığı belirtil-
I miş durumdadır, binaenaleyh, buna girer. 
I Bu maddede ilginç olan yön şurasıdır : 7 nci bent: 
I Cezaî hükümlerin takip edilebilmesi için savcının 
I resen hareket imkânı yoktur. Yetkili bakanlık ihbar 
I ettiği takdirde savcılık herhangi bir işleme başlayabi-
I lir, bunun dışında, başlayamaz. Olayla ilgili hüküm-
I 1er bunlar; tespit edebildiğimiz hükümler. 
I §imdi, bakalım operasyon nedir? Bu konuda ben 
I bir şey söylemeyeceğim; Sayın Kaya Erdem'in o gün-
I kü toplantıda yaptığı konuşmadan pasajlar okuyaca-
I ğım. Sayın Kaya Erdem, Meclis araştırması sırasında 
I şu konuşmayı yapmaktadır : 
I «64/1 'e tabi olan bankalar davul zurna ile ilan 
I edilmez. Bunlar malî müesseselerdir. 64/1 'e alındıkla -
I rı zaman, Hazinedeki ilgili merci ile banka yönetimi 
I bilir. Aksi takdirde bunun herkes tarafından bilin-
I mesi, o bankada yapmak istediğimiz düzenlemeyi ya-
I pamamamıza sebep olur, o bankayı daha kötü duru-
I ma düşürür» Sayın Kaya Erdem'in bu konudaki fik

rine katılıyorum; doğrudur, ilan edilemez, teşhir edi-
I lemez bankacılık ve malî piyasa kurallarına göre. 

I Tabiî, hemen hatırınıza bir sual geliyordur; «Aca-
I ba 64/1'i, TÖBANK hakkında hangi tarihte uygula-
I maya başladınız?» diye. Hangi tarihte? Bu çok önem

li... 
I Kaya Erdem, bu hususu da konuşmalarının sonla-
I rina doğru şöyle açıklıyor : «1984 yılında 64/1 kap-
I samına aldık. Altı ayda bir, bankalar yeminli mura-
I kıpları inceleme yaptılar. Banka, aldığı tedbirlerden 
I sonra madde kapsamından çıkmak istemiş; Hazine, 
I buna karşı çıkmıştır.» 
I Demek ki, tedbir, yani 64 üncü maddenin ban-
I ka hakkında uygulanması 1984 yılında başlıyor. Ope-
I rasyon ne zaman bitiyor? 1984, 1985, 1986, 1987... 
I Sayın Bakanımızın beyanına göre, her altı ayda 
I bir yeminli murakıpların raporu mevcut olduğuna 
I yöre, demek ki altı tane kötümser rapor var. Zaten, 

altı tane kötümser rapor olmasa, Hazine ısrar etmez-
I di. Yani, banka, «Eski halime, normal halime döne-
I yim» diyor; ama Hazine karşı çıkıyor. 

Demek oluyor ki, 1984'ten 1987'ye kadar hiçbir 
şey yapılmamış, 62 nci maddeye göre idarî tedbirler 
alınmamıştır; 63 üncü maddeye göre denetim yapıl
mamıştır. Hatta, 64 üncü maddeye göre de gerekli 
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işlem yapılmamıştır; çünkü, 64 üncü maddeye göre 
gerekli işlem yapılmış olsaydı, hiç değilse banka yö
neticilerini görevden men etme imkânını sağlardı; böy
le bir imkân da sağlanmış değildir. 

Şimdi, 64 üncü maddeye geliyorum : 1984 yılında, 
Sayın Bakanımızın ifadeleri üzere, Bankaya «Düzelt, 
yap...» diye öneride bulunulmuş. «Neleri önerdiniz?» 
diye sormak lazım! Şimdi bu öneriler, «Sermayenin 
artırılması veya sermayenin ödenmeyen kısmının tah
sili» dir, 64/1 maddeye göre... 1984 -1985 yılında - biraz 
sonra bir mektuptan okuyacağım - banka, gayrimen-
kullerini satmak suretiyle sermayesini artırmıştır; fa
kat yeterli görmemiştir; o da yine başlangıçta çıka
rılan malî kurumların, bünyelerini iyileştirebilmek için 
verilen teşviklerden, yani vergi bağışıklığından kay
naklanıyor zannediyorum; bundan sonra bankanın 
yönetimini görevden almamış. 

Şimdi, ikinci fıkrasına geliyorum. Likiditenin güç
lendirilmesi amacıyla iştirak ve gayrimenkuller gibi 
duran varlıklarının kısmen veya tamamen Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu veya başka kurum ve kuru
luşlar tarafından satın alınmasını temin etmemiştir; 
yani, yasa emretmiş, «Bakan bu konuda yetkilidir ve 
bunu temin ile de vazifelidir» demiş; bunu da yap
mıyor bakan. Peki, ne yapıyor? Sadece kamu banka
larını bu bankaya hissedar yapıyor. Bu mümkün mü? 
Bence, bu mümkün değildir. Bakınız, mümkün olma
dığını maddenin içerisinden anlayacaksınız; hepimiz 
anlayacağız. 

Bir halde, kanun koyucu, Hazinenin bankalara 
iştirak etmesine imkân tanımıştır. O da hangi haldir, 
bilir misiniz? 2 nci maddenin (d) bendi, «Hazineye, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ve Tasarruf Mevduatı Sigor
ta Fonuna olan borçlarıyla alacaklarını mahsup ve 
tahkim ile, gerektiğinde bunları Hazine iştiraki ola
rak banka sermayesine dönüştürmeye, bu işlemlerin 
gerektirdiği meblağları bütçeye gelir, gider ve ödenek 
kaydetmeye yetkilidir» demektedir. 

Şimdi, bir hüküm getirmiş ve demiş ki, «Eğer, 
tasarruf mevduatına, Hazineye, Merkez Bankasıyla 
alacaklı - borçluysa mahsubunu yaparsınız. Eğer ban
ka borçlu kalırsa, bütçeye gider - gelir yazmak su
retiyle de o bankanın hissedarı olursunuz» der. De
mek ki, burada istisnaî bir hüküm getirmiştir. Bu is
tisnaî hüküm varken, siz diğer maddelerdeki tedbir

lerden bahisle, bir kamu bankasını buraya ortak kı
lamazsınız. 

Nitekim, kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri de 
bunu gösterir. Kanunun 1 inci maddesi, bu kanun, 
bankaların kurulmasına, işlemesine, devir, tasfiye ve 
birleşmesine taalluk eder, der. Niçin, devri, (64/3'ü) 
tatbik etmezsiniz? 

Hisse senedinin satışı amacı var mıdır? Hayır! 
Onu da hangi hükümle çözüyoruz? 2 nci maddesiyle 
Çözüyoruz. 2 nci maddede diyor ki : «Bu kanunda 
yazılı olmayan hususlar hakkında genel hükümler 
tatbik edilir.» Artık, o ahvalde ister alır, ister almaz; 
bu tedbirle gelemez. 

Böyle hareket edilmek suretiyle ne olmuştur? 64 
üncü maddenin üçüncü fıkrası tatbik ettirilmemiştir. 
Tatbik edilmeyince, şahsî sorumluluk dolayısıyla da 
gidilememiştir, o zamana kadar haklarında idarî hiç
bir işlem de yapılmamıştır. Bu suretle, bankanın sa
hibi himaye edilmiş olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, toparlayın efendim 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Altı rapor var. 

Biliyoruz, bu altı raporun hepsi de aleyhte. Bu altı 
raporun aleyhte olmasına rağmen, 11 ve 12 nci mad
deler gereği, bunun mevduat toplamasının sakıncalı 
olup olmadığı hususunu herhangi bir kez düşündü
nüz mü? 

İkincisi, niçin sorumluları görevden almadınız? 
Hem 62 nci madde, hem de 64 üncü madde görevden 
almayı emrediyor. Niçin, bir özel denetim elemanı 
göndermediniz? 

Devir hükmünü işletmek suretiyle, ilgilinin şahsî 
sorumluluğuna başvurma hakkı terk edilmiştir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Başba
kan şu konuşulanları dinlemezse, ne yapsın bu mem
leket? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri
mize oturalım. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Olayda, 64 ün
cü maddeyi uyguluyorsunuz; sahte belge vardır, bun
lar hakkında niçin, Cumhuriyet Savcılığına ihbarda 
bulunmuyorsunuz? Eğer ihbarda bulunsalardı, zan
nediyorum o gün yaptıkları konuşmada, bunların 
tarihlerini ve detaylarını açıkça dile getirirlerdi. 

Geçen gün, Sayın Sait Kemal Mimaroğlu'ndan bir 
mektup aldım. Mektubu veren, Siirt Milletvekili ar-
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kadaşımızın kardeşi. Hadiseyle de alakalı olduğu için, 
izin verirseniz okuyorum : 

«Sevgili Vural 
TÖBANK'a ilişkin bir önerge vermiş bulunduğu

nu öğrendim. Konuya ait ilişikteki notu, yararlı ola
bileceği düşüncesiyle gönderiyorum. 

Sevgilerimi takdim ederim.» 

Mektubu okudum; mektubun sonu çok enteresan. 
Bakınız, mektubun sonunda, «TÖBANK'ın, 1986 yılı 
sonu itibariyle 52 milyar civarında bulunan batak 
alacağı vardır. Bu alacakların yüzde 60'ının iki - üç 
yıl içerisinde tahsili mümkün olabilir. Buna karşılık 
TÖBANK'ın 60 milyar Türk Lirası değerinde gayri-
menkulleri, 5 milyar Türk Lirası değerinde menkul 
kıymetleri - dikkatinizi çekerim - 12 milyar 600 mil
yon Türk Lirası sermaye, fon ve ihtiyatları, 30 mil
yar Türk Lirası değerinde iştirakleri vardır-» diyor 
TÖBANK için. Sayın Başbakan Yardımcısının ge-
çenki konuşmasını da dinlediniz; diyor ki, «TÖBANK' 
in bütün ihtiyacı 15. milyardır, 15 milyara çıkarıl
masıdır.» 

TÖBANK'ın elinde 30 milyar liralık iştirakler 
varsa, 60 milyar liralık gayrimenkuller varsa, 12 mil
yarlık menkul kıymetler varsa, 64 üncü maddenin ikin
ci fıkrasındaki satış hükümlerini niye getirmediniz de, 
kamu sektörüne 70 milyarlık sermaye tezyidi yaptı
rıyorsunuz? (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıra
larından gürültüler) Yetki sizde. Tasarruf sigortası 
almaya mecbur; 15 milyar. Arkadaş söylüyor ve ila
ve ediyor. Sait Kemal Mimaroğlu, «Ne oldu bilemi
yorum o tarafını, 27 Şubat günü TÖBANK devletleş
tirilmiştir.» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen bitirin. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Bitirelim. 
VURAL ARIKAN (Devanüa) — Bu itibarla, 

farklı bir yol kullanılmıştır ve yasanın çeşitli hüküm
leri açık ve seçik bir biçimde ihlal edilmiştir. 

Ben polemik yapmadım; bunu hukukî bir olay 
gibi mütalaa ettim ve böyle arz etmeye çalıştım. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın milletvekilleri, Demokratik Sol Parti Grubu 

adına Sayın Kuşhan'ın söz istemine ait bir talep gel
miştir, ancak, demin de belirttiğimiz gibi, grup adına 
söz verme imkânı bulamadığımız için söz veremiyo
ruz. 

i ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şahsım adına söz 
I istiyorum Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Şahsınız adına söz isteğinizi kayde-
I diyoruz; ancak, sıra gelirse söz verebileceğiz; biliyor-
I sunuz üçüncü sıra olabiliyor. 
I Şahsı adına, Sinop Milletvekili Sayın Barış Can; 
I buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 
I milletvekilleri; yüce Kurulu saygıyla selamlarım. 
t Bundan bir süre önce, partimizin vermiş olduğu 
I Meclis araştırması önergesi nedeniyle, Sayın Gürkan, 
I gerçekten, gelecek kuşakların da yararlanabileceği cid-
I dî bir araştırmayı, incelemeyi yüce Kurula sundu. O 
I bakımdan, ben, fazla detaya girmeden, sadece soruş-
I turmaya ilişkin konularda bir irdeleme yapmak isti-
I yorum; ancak, sözlerime kısa bir tarihçeyle başlaya-
I rak, TÖBANK'ın yapısının önemini ve gelişmesini 
I anlatmakta da yarar görüyorum. 
I 1940'lı yılların başlarında, Hasan Ali Yücel Millî 
I Eğitim Bakanı iken, öğretmenleri konut sahibi yap-
I mak amacıyla bir sandık kurulmuştur. Geçen zaman 
I içinde, bu sandığın 5 milyon lira civarında bir para-
I sı birjkmiştir. 1959 yılında kurulan Türkiye öğret-
I menler Bankasına, bu 5 milyon lira sermaye olarak 
I verilir. Ayrıca, 25 bin dolayında öğretmen bankaya 
I ortak edilir, öğretmenler, ortaklık paylarını, küçük 
I bütçelerinden, maaşlarından kesilen l'er, 5'er liralık 
I taksitlerle öderler, tşte, TÖBANK'ın doğuşu böyle 
I olmuştur sayın milletvekilleri. Tam anlamıyla halka 
I açık bir kuruluştur ve binlerce öğretmenin küçük, 
I fakat onurlu katkıları TÖBANK'ın mayasını oluştu-
I rur. 
I Zamanla, banka gelişir, büyür ve 1964 yılında Sa-
I yin Sait Kemal Mimaroğlu TÖBANK'a memur, da-
I ha doğrusu danışman olarak girer. 1965 yılında ya-
I pılan genel kurulda, yönetim kuruluna bir üye ara-
I nırken, herhalde taşıdığı kariyerist unvan sayesinde, 
I bir rastlantı sonucu, banka yönetim kuruluna seçilir 
I ve öykümüz bundan sonra daha ilginç, heyecanlı bir 
I safhaya girer sayın milletvekilleri. Sayın Sait Kemal 
I Mimaroğlun'un, TÖBANK'ta, önlenmez yükselişi böy-
I lece başlar ve 1970Tİ yılların içinde ise doruk nokta-
I sına ulaşır. Bugün de, TÖBANK, bu kısa tarihçe-
I den sonra devletleştirildi; hayırlı, uğurlu olsun. 
I Sayın milletvekilleri, şimdi tahlilimize devam ede-
I lim ve buna sorular sorarak başlayalım; bunda ya-
I rar vardır. Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, 
I bunların yanıtlarını burada bugün vermek zorunda-
I dır. Ayrıca, bir süre önce biz soru önergelerimizle 
I de kendilerine bu soruların bir kısmını yönelttik. 
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1. TÖBANK hisse senetleri, menkul kıymetler 
ve kambiyo borsalarında kote edilmiş midir? 

Bize göre edilmemiştir; halen de kote değildir. 
Niçin? Çünkü,* bu şekil - tabirimi mazur görün - üç
kâğıda her zaman olanak tanımaktadır. Eski ve ye
ni bankalar yasalarında, bir bankanın hisse senetleri
nin borsaya kote edilmesi amir bir hüküm iken bu 
hüküm yerine getirilmemiştir. 

2. Banka yönetimi, ortaklarına, uzun yıllar te
mettü dağıtmış mıdır? 

Hayır dağılmamıştır; ama yönetim kurulunda bu
lunanlarla, onlara yakınlığı olanlara, yıllar boyu yük
sek miktarlı jestiyonlar ödenmiştir. Bu jestiyonlar in 
bir kısmı öğretmenlerin ellerindeki hisse senetlerinin 
satın alınmasında kullanılmıştır. Şube müdürlerine ta
limat verilerek, hisse senetlerinin banka adına satın 
alınması istenmiştir. 

Üçüncüsü; banka adına satın alınma durumu da 
açıklamaya muhtaç bir noktadadır. Her şeyden ha
bersiz, kendisine temettü dahi verilmeyen, dolayısıy
la hisse senetlerinin bir işe yaramadığını gören öğ
retmenler, hisse senetlerini satmışlardır. Böylece, bu 
beylerin cebinden beş kuruş para çıkmadan, banka 
nın parasıyla hisseler bunların mülkiyetine, banka 
da Sayın Sait Kemal Mimaroğlu ve yakınlarının eline 
geçmiştir. Böylece, hisse senetlerinin borsada kote 
edilmemesinin nedeni de böylelikle daha iyi anlaşıl
mış olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hikâyemize devam ediyoruz : 
1986 yılı sonu itibariyle, TÖBANK. sermayesi 4 mil
yar 200 milyon liradır ve bunun yüzde 91'i Sayın Mi
maroğlu ailesine ait bulunmaktadır. Bu arada, geçti
ğimiz yıllarda, bankanın 2 milyar 300 milyon lira 
olan sermayesi, zorunlu olarak artırılırken, mülkiyeti 
bankaya ait ve İstanbul'da bulunan bir taşınmaz, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının izniyle, 1 mil
yar 900 milyon liraya (1 milyarı peşin 900 milyon li
rası da ayda 100 milyon liralık taksitlerle) bir kişi-

. ye satılarak, sermayeye eklenmiştir. Bunun, huku
ken nasıl mümkün olduğu kayda değer bir husustur. 
Böyle bir mızrak çuvala nasıl sığdırılmıştır, hayret 
etmemek mümkün değildir. 

1986 yılı sonu itibariyle bankanın 125 civarında 
şubesi, 2 bin dolayında, çalışan personeli, 200 milyar 
lira toplam mevduatı ve 121 milyar civarında kul
landırdığı kredi ki, bunun 24 milyarı - dikkatinizi 
çekerim- Okumuş Holding, 8 milyarı Ergür Kablo, 
bir o kadarı da Saraçoğlu Holding ve kalanı da baş
ka firmalar üzerindedir. Kalan 70 milyar liralık kredi 

şimdilik normal çalışmaktadır ve 50 milyon da kârı 
vardır. Kârla ilgili oyunları, herhalde, basından iz
lemişsinizdir; Sayın Gürkan da buradan açıkladılar, 
biraz önce Sayın Arıkan da değindiler 1986 bilanço
suna. 

Burada dikkat çeken noktalardan biri Ergür Kab-
lo'nun durumudur. Bu şirket, son yıllarda önemli bir 
anlaşmazlık konusudur. Bu şirketle birlikte ülkemiz
de, Sayın Başbakanın da yakınında bulunduğunu san
dığımız, bir bankaya yönetici olarak girip öte taraf
tan sahibi olarak çıkan, son yılların harika çocukla
rından, bankacılari'ndan birinindir. Geçenlerde, bili
yorsunuz, kokuyu aldı ve görevini devretti bu altın 
çocuk. 

Geçenlerde yine söyledim sayın milletvekilleri; 
nasıl bir ekonomik düzendir ki, bir kapıdan memur 
olarak, müşavir olarak girenler diğer kapıdan pat
ron olarak çıkmaktadırlar. Bunu anlamak, açıkla
mak, hiçbir şekilde mümkün değildir. (SHP sırala
rından «Düzen bu, düzen bu» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, TÖBANK'ın bu duruma gel
mesinde, banka yüksek yönetiminin basiretsiz ve mak
satlı tutumu vardır. Yürürlükten kaldırılan 7129 sayılı 
eski Bankalar Yasası, 31.8.1979 tarih ve 28 sayılı, 
22.7.1983 tarih ve 70 sayılı yasa hükmündeki karar
namelerle ve 2.5.1985'te yürürlüğe giren 3182 sayılı ve 
bu hükümetimizin çıkarttığı Bankalar Yasası, firma 
bazında açılacak kredilere banka özkaynaklarıyla 
orantılı kısıtlamalar getirirken, nasıl oluyor da bu ya
sa hükümleri ihlal edilebiliyor, bunu anlamak da hiç 
mümkün değil. Böylece, bankanın toplam kredi hac
minin nerede ise yarısına yakın kısmı, tahsili im
kânsız hale geliyor, birkaç firma üzerinde toplanıyor 
ve bu firmalara, banka özkaynaklarının çok çok üze
rinde krediler açılabiliyor. Bu durumu, dış krediler ve ' 
garantiler nedeniyle oluşmuş kur farkları ve birikmiş 
faizlerle açıklamak da olası değildir. Bu, tamamıy
la basiretten, ciddiyetten uzak bir tutum ve anlayış 
tarzıdır. 

Sayın milletvekilleri, olaydan çıkarılan başka bir 
sonuç da, hükümetin, bankaları, yasalarda öngörülen 
şekilde denetlemediği ya da denetleme sonuçlarına 
uygun önlemleri almadığıdır. Oysa. bankacılıkla ilgili 
mevzuata baktığımızda, bu kuruluşların gerek iç de
netimleri gerekse de yasalarla konulmuş sıkı denetim 
mekanizmaları vardır. Ayrıca, 3182 «ayılı Yasayı bu 
hükümet çıkarmıştır. Yasanın 38 inci maddesi, kredi
ler konusunda geniş kısıtlayıcı hükümler getirmekte 
ve geçici 5 inci maddesi de, eskiden açılmış kredile-
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rin yeni yasaya nasıl uyum sağlayacağını belirtmek
tedir. Kanımızca, bunların hiçbirisi yapılmış değildir. 

Bütün bu kurallara rağmen, TÖBANK'ın bir fir
maya 24, başka bir firmaya 8 milyar - sanırım, araş
tırdıkça bu rakamlar daha da çoğalacaktır - kredi 
açmasının açıklamasının nasıl yapılacağını da, merak
la izlemekte ve beklemekteyiz. 

Diğer yandan, bu banka şöyle bir uygulamaya gir
miştir sayın milletvekilleri: Uzun süre döviz tevdiat 
hesaplarına faiz vermemiş; fakat, döviz tevdiat hesabı 
açtıranlara, bu hesapların Türk Lirası tutarlarının yüz
de 75'ine kadar faizsiz kredi vermiştir. Bu işleyiş ban
kayı büyük zarara sokmuştur. Sayın Başbakan Yar
dımcısı dış borçları açıklarken, biliyorsunuz, döviz 
tevdiat hesaplarını kısa vadeli borçlardan düşüyordu, 
devletin garantisi yokmuş gibi, bu mantığı da anla
mak mümkün değildir. Bu vesile ile onu da söyle
yeyim. 

Ayrıca, kambiyo işlemleri açısından, bir banka
nın, açıkça spekülasyon kokan böyle işlemlere yönel
mesine nasıl göz yumulmuştur? Bankalar Kanununun 
64 üncü maddesinin amir hükmünü, biraz önce, Sayın 
Arıkan okudular. Bu önlemlerle döviz kurlarındaki 
resmî ve karaborsa fiyat farklılıklarını giderdiğinizi 
söylediğiniz günlerde, dikkatinizi çekerse, doların res
mî kuruyla Tahtakale kuru arasındaki fark gitgide 
büyümüştür. Basın, bir bankanın, taahhütlerini yerine 
getirmek için, karaborsadan döviz topladığını yazmış
tır. Acaba, bu banka hangisiydi Sayın Bakanım? Bu
nu da sormak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi son duruma, yani SHP' 
nin Meclis araştırmasını istediği günlerdeki duruma 
bakalım. Sayın Başbakan Yardımcısının açıklamasına 
göre, banka tasfiye edilmemiştir; çünkü, bu şekilde
ki işlemler Hazineye büyük külfetler yüklemektedir. 
Yine kendi zamanlarında yapılan bir tasfiye olayıyla, 
Hazine 130 milyar lira dolayında zarara sokulmuştur. 

Peki, şimdi soralım: Bu işlemin, (yan; TÖBANK 
operasyonunun) getirdiği risk ne kadardır? Gecikme
den doğan riskin toplamı nedir? Vaktinde müdahale 
edilseydi 16 milyar lira ile kurtarılacak olan zarar, 
acaba bugün kaç milyar liralara baliğ olmuştur? Bu 
hususları da soralım. 

Üç kamu bankası ve bir kamuya ait bağlı ortak
lığın katıldığı bu yeni yapılaşmada, kamu kuruluşları
nın yüklendiği riskler ne kadardır? Sayın Başbakan 
Yardımcısı, öncelikle ve ivedilikle bunu açıklamalı
dır; çünkü, iktisadî devlet teşekkülü statüsünde olan 
üç kamu bankası, TÖBANK'ın sermayesinin yüzde 

49'una, Ziraat Bankasına bağlı ortaklık olan Güven 
Sigorta da, sermayenin yüzde 16'sına katılmışlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürü 
yaptığı bir açıklamada, banka sermayesinin 40 mil
yara yükseltileceğini, o günlerde söylemiştir. 

Malî bünyesinin güçlendirilmesine -alınan bütün 
önlemlere rağmen - olanak kalmayan bu bankaya, 
kamu kuruluşlarının ortak edilmesi - hükümete sora
rız - sizce büyük bir risk değil midir? Bunun deva
mında, o haftalarda, bizim Meclis araştırması öner
gemizin hemen sonunda, bu bankaya tekrar, 26 mil
yar lira pompaladığınız doğru mudur, değil midir? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Doğrudur! 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — «Pompa

lamak» ne demek? Ayıp yahu. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ekonomide, «Pa

ra pompalama» tabiri kitaplarda bile vardır beyefen
di; «Piyasaya para pompaladı» denir, ben de, «Para 
pompaladı» diyorum. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Doğru 
konuşun! 

BAŞKAN — Saym milletvekili, lütfen... 
Devam edin Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Açarsınız kitabı, 

okursunuz; ekonomistler böyle derler; ama, herşey-
den alınıyorsun beyefendi; dinle, öğren burada. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Niye 
dinleyeceğim yahu? 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Faydalan biraz sa
yın milletvekili, biraz sonra oy kullanacaksın. Konu
yu araştırdık; dinle. Bir «Pompalama» kelimesinden 
huylanırsan yandık. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Eko
nomik bir tabirdir o. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Genel Kurula hitap edin lütfen, Sayın Can. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bu katılmanın... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Dersini iyi ça

lıştın mı? 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ben dersimi daima 

çalışıp geliyorum; çok da onurlu bir şekilde çalışıyo
rum, sakin sakin de anlatıyorum. Sen. hiç merak et
me kardeşim, dinle. 

BAŞKAN — Sayın Can, Genel Kurula hitap edin 
lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — öğ
ret, öğret!.. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası nezdinde yeni kurulan Inter-
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bank'tan bu bankaya ucuz ve düşük faizli krediler 
«ağlanmış mıdır; sağlanmışsa miktarı nedir? Ban
kanın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borcu var 
mıdır; - bunlar, Bankalar Kanununun 64 üncü mad
desine göre, düzenlemeniz gereken hususlar- varsa, 
bunun kaynağı nedir ve ne kadardır? Kamu banka
ları ve kamu kuruluşları bu bankaya mevduat yatır
mışlar mıdır; yatırmışlarsa miktarı nedir ve hangi ku
ruluşlara aittir? Bankanın, mevduat munzam karşılık
larından, Merkez Bankasına borcu var mıdır; varsa 
ne kadardır? Keban, köprü senedi gibi ortaklık pay
larının satışından dolayı, bu bankanın Kamu Ortaklı
ğı Konut Fonu İdaresine veya kamu bankalarına 
borcu var mıdır; tutarı nedir? Konsinye sertifika veril
miştir (gelir ortaklığı belgesi) durumunu gördünüz; 
binayı, Kamu Ortaklığı Genel Müdürlük binasını sa
tın almaya kalkıyor, satın alıyor fonu!.. Bu mu Top
lu Konut Fonunu halletmek Türkiye'de, oradaki fonla 
oraya borcu yatırmak! Şu genel müdürlük binasını 
satın alıyorsunuz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yukarıda sermaye kompozisyonunu verdiğimiz za
man, yapılaşmada, 3182 sayılı Bankalar Yasasının 64 
üncü maddesinde öngörülen işlemlerden, iş buraya 
gelinceye kadar - yukarıda saydıklarımızda dahil -
acaba hangisi ve hangileri uygulanmıştır; bunların 
burada çok net ve açık biçimde açıklanması zorunlu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Can, toparlayalım lütfen. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
Konumu, konuşmamı şimdi değişik bir tahlil biçi

miyle bağlıyorum sayın milletvekilleri; konuyu başka 
bir açıdan tahlil edeceğim. 

TÖBANK olayını, 1980 modelinin malî sektörde
ki sonuçlarının yeni bir örneği olarak görmekteyiz. 
1980 sonrasında malî sektörde genel olarak da mo
delin finansman dengesinde üçüncü bunalım dönemi 
bu vesileyle yaşanmıştır. Modelin sorumlularının yaşa
nan bunalım karşısındaki tavırlarında ise, en küçük 
bir değişiklik dahi olmamıştır. Sorumsuzlukları, dev
lete ve tasarruf sahiplerine giderek daha pahalıya mal 
olmuştur. Şöyle ki, 1980 modelinin finansman den
gesinde patlak veren ilk bunalım, banker olayı ile ya
şanmıştır. Devletin ve hükümetin gözü önünde, açık
ça, yasaların çiğnenmesine göz yumulan bu skandal, 
o zamanın sorumluları ve bugünün de benzer sorum
luluklarını taşıyan kişiler tarafından «Halkın kumar 
oynaması» olarak tanımlanmıştı. Başkentin, istan
bul'un, İzmir'in göbeğinde, Maliye Bakanlığının göz
leri önünde, Türk Ticaret Kanununun ve Bankalar 
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Kanununun suç saydığı bankerlik olayı yaşanırken, 
aynen bugünkü TÖBANK olayı gibi, durum hafife 
alınmıştı. Türk Ticaret ve Bankalar Yasası para top
lama işini sadece ve kesin olarak bankalara bırakmış 
iken, başkentin göbeğinde ve akıl almaz ilan yolla
rıyla duyularak sorumsuz kişiler para toplayıp, akıl 
almaz yüksek faizlerle satılırken, olay «Halkın kumar 
oynaması» olarak o zamanlar da böyle nitelendiril
miştir. 

Devlet, elindeki kovuşturma ve denetim mekaniz
malarını işletip bu duruma son verememişti. Skandal 
patlayıp Kasım ve Aralık 1981'de, Ankara soyguncu 
piyasası altüst olmaya başlayınca, ilk yapılan iş, çı
karılan kanun hükmündeki kararnameyle, aynen, «Bu 
nedenle Hazine aleyhine dava açılamayacağı» hükmü
nün getirilmesi olmuştu. 1980 programının yüksek 
faize dayalı finansman modeli daha ikinci yılında if
las etmişti; bu bir. 

İkincisi, - bakın nasıl üçlü bir buhran dönemi -
banker skandalmdan sonra ikinci dalga, beş banka
nın ve borsa bankerlerinin iflası ile başlamıştı. Ban
kerlik olayı ile halkın 99,3 milyar tasarrufu kumar
da kaybolurken, ikinci dalga; iflas eden 6 kurum ne
deniyle, devletin Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası ve Ziraat Bankası kaynaklarıyla, vergi kay
bında doğan toplam 112 milyar Türk Lirası, kamu 
kaynağında bir başka kumarda kaybolmuştu. 

Sayın milletvekilleri, doğa bilimlerinde bir temel 
yasa vardır; «Hiçbir şey vardan yok, yoktan da var 
olamaz» denilir. 1981 ve 1982 yıllarında halkın ve 
devletin tasarruflarından kumarda kaybolan miktar 
- bugünün cari değerleriyle şöyle kabaca hesapladık, 
hesabımız yanlışsa ona da cevap versinler - 979 mil
yar Türk Lirası civarında tutmaktadır; 1 trilyona ya
kın. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Faz
ladır, fazla... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Yok olduğu söyle
nen bu tasarrufların nereye gittiği, kimlerin sermaye 
birikimine dönüştüğü ise, aradan geçen beş altı yıla 
rağmen, hâlâ araştırılıp ortaya çıkarılmamıştır. Böyle 
bir ülkeye, dünyanın hiçbir tarafında rastlamak müm
kün değildir sayın milletvekilleri. Şimdi ise, 1986 yılı
nın ikinci yarısından bu yana, 1980 programının fi
nansman modelindeki üçüncü bunalım dönemi, TÖ
BANK dolayısıyla yaşanmıştır. 1986 yılının son çeyre
ğinde hızlanan iflas ve icra işlemleri TÖBANK'ın 
zımnî tasfiyesi ve geçenlerde Meclisimizden geçen 
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şirket kurtarmayı yasalaştıran yasayla yeni bir adı
ma ulaşmıştır. 

TÖBANK, üçüncü buhran döneminde, yeni Ban
kalar Yasasının çıkartıldığı ve bilançoların şeffaflaş-
tırıldığı iddia edilen- bir dönemde batmıştır sayın mil
letvekilleri; buna dikkatinizi çekmek isterim. TÖ
BANK iflası, 1981 banker olayıyla büyük bir benzer
lik göstermektedir. 1981 yaz ve sonbaharında, mevcut 
yasa hükümlerini işletmeyen ve suç işleyen, soygun
cunun üzerine gitmeyen, aksine, halkı kumar oyna
makla suçlayan yetkililer, bugün de aynı tavır için
dedirler. 1986'nın Bankalar Yasası, hükümete her 
türlü imkânı tanımıştır. TÖBANK'ta, iki üç yıldan 
bu yana, yani dövizli tevdiat hesaplarının başladığı 
tarihten bu yana olup bitenlerin, Hazine Müsteşar
lığının bankalar yeminli murakıplarınca saptanma
mış olması mümkün değildir; zaten Sayın Bakan da, 
«Raporlar var» dediler. 

BAŞKAN — Sayın Can, bağlayınız efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan. 

TÖBANK, bir yandan, dövizli mevduat uygulama
sından yararlanarak kanuna ve kararnamelere karşı 
hilei seriye içinde olurken, diğer yandan, donmuş ala
cakları konusunda, büyüyen risklere de aldırmamış
tır. Son iki yıl içinde açıkça gözlenen bu durumu, 
bankalar yeminli murakıplarının zamanında saptama
mış olduklarına biz inanmıyoruz; Sayın Bakan da za
ten «Böyle bir rapor var» diyorlar, işte bu nedenle, 
hükümet, bugün TÖBANK'a uygulanan Bankalar 
Kanununun amir hükümlerini altı ay, ya da bir yıl 
önce niçin uygulamadığını da burada açıklamak zo
rundadır. 

Bir gazete - biz milletvekili olarak bilmiyoruz, 
birisi araştırmış - «TÖBANK operasyonu bir yıl ge
cikti, fatura 85 milyar» diyor. 64 üncü madde açık! 
Sizin, döneminizde çıkarttığınız 3182 sayılı Bankalar 
Kanununun 64 üncü maddesi, bankaların malî bün
yelerinin zayıflamaya başladığı andan itibaren ne gi
bi önlemler alınacağını, nasıl uygulamaya konulacağı
nı, kademeli olarak anlatmıştır. Onu da detaylı ola
rak sunmak istiyordum, ama zamanımız yok. 

Yasa, ayrıca, bankalarda alınan önlemlere rağ
men malî bünyedeki zayıflamalar şiddetli çöküntüle
re dönüşmeye başladığında, bizzat Sayın Balkanın uy
gulamaya koyacağı önlemleri de saymış ve buna iliş
kin yetkileri de Sayın Balkana, dolayısıyla Bakanlar 
Kuruluna vermiştir. Şimdi, Sayın Bakan, anılan yasa 

hükmü karşısında yasaya uygun olarak aldırdığı ön
lemleri açıkça burada açıklasınlar. 

Biz diyoruz ki, 64 üncü maddeye uyulmamıştır ve 
64 üncü maddede de, TÖBANK'a yapılan uygulama 
biçimine cevaz veren bir madde hükmü yoktur; Sa
yın Bakan da bunu gösteremezler. 

Sayın hükümet, bu yasaları çıkartıyorsunuz, niçin 
uygulamıyorsunuz? Bu yasaları çıkartan sizsiniz, bu
nu niçin uygulamıyorsunuz? Uyguladığınıza dair bir 
tek işaret gösterin! Bizim dediğimiz bu. 

Artık, her konuda ve her zaman, bu hükümetin, 
sanki, yasalara karşı alerjisi var izlenimi kamuoyun
da gitgide yaygınlaşmaktadır. 

Bunların cevaplandırılmasını - tatmin olacağımızı 
umarak, sorularımızın da yazılı olarak bir an evvel 
yanıtlanmasını dileyerek - Sayın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcisından arz eder, yüce kurulu say
gıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
Şahsı adına, Denizli Milletvekili Sayın İsmail 

Şengün; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

tSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin çok değerli üyeleri; îzmir Milletve
kili Sayın Vural Arıkan ve 40 arkadaşının Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdem'le il
gili olarak açılmasını önerdiği Meclis soruşturma
sıyla ilgili kişisel görüşlerimi arz ederken, hepinize 
en derin saygılarımı sunuyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Açılmasını isteye
ceksin İsmail kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyiniz. 

İSMAİL ŞHNGÜN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri; her şeyden önce, çok küçük üç gözlemimi 
burada dile getirmek istiyorum. 'Bunlardan birincisi, 
bu Meclise getirilmek istenen bir teamül. Meclis so
ruşturması önergesi yazılır, bir arkadaşın önderli
ğinde, altına imza aranır bulunur, kendi partisinden 
veya dışarıdan ve ondan sonra bu yüce kürsüde dile 
getirilir; ama, Meclis soruşturması önergesi, bir gün
dem dışı konuşmadan yararlanılarak, o konuşma ba
hane edilerek, dalha yüce Başkanlık Divanına yazılı 
olarak verilmeden ve imzalanmadan, bu kürsüden ifa
de edilmez. Bu yüce çatı altında böyle bir uygulama, 
bugüne kadar, ancak bu soruşturma önergesi dola
yısıyla ortaya çıkmıştır. Bu konuda Sayın Başkanlı
ğın dikkatini çekmek isterim ve Sayın Vural Arıkan'ın 
önergeyi vermeden önce, bir gündem dışı konuşması 
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vesilesiyle, bahanesiyle, kendi soruşturma önergesini 
burada ilan ve reklam etmesinin yerinde olmadığını 
belirtmek isterim; bu birincisi. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — iç
tüzük mani mi Sayın Şengün? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, aynı konuda bir araştırma önergesi Sa
yın Gürkan ve arkadaşları tarafından verilmiş, yüce 
Meslisin çatısı altında uzun boylu konuşmalar ya
pılmış ve sonunda, araştırma 'açılmasının reddi- yine 
sizlerin yüce iradeleri ile söz konusu olmuştur. Yani, 
TÖBANK'la ilgili olarak açılması istenen araştırma 
reddedilince, bunun anlamı, bir bakıma, o konunun, 
o konuda hükümetin ibra edilmesi anlamını taşır. 

TÜRKÂN TURGUT ARPKAN (Edime) — 
ANAP'lılar etti, biz değil. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Aksi halde, bu 
çatı altında millî iradeden bahsetmek söz konusu 
olmaz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Vah, 
vah, nasıl düştünüz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Nihayet, bir 
noktaya dalha değinmek istiyorum. Sevgili arkadaşı
mıza medyumu şükranım; burada biraz önce yaptık
ları konuşmada, bize fevkalade açıklamada bulundu
lar ve içimizde herhangi bir şekilde TÖBANK büyük 
hissedarının korunduğu, TÖBANK büyük sermaye
darının hükümet tarafından kollandığı şeklinde en kü
çük bir şüphe varsa, Sayın Arıkan'ın biraz önce bu
radaki açıklamaları bunu kesinlikle yalanlamaktadır. 
Niçin?.. Sayın Arıkaın, biraz önce, büyük hissedarın, 
burada bir mektubunu okudular, -dikkatinizi çeke
rim- büyük hissedar şikâyetçi. Kimden şikâyetçi? 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Yoruma açıktı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Bü

yük hissedar» deme, hissesi büyük olan de. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Hükümetten şi
kâyetçi. Kollanan bir kimse -sizin ifadelerinizle veya 
bazılarının ifadesiyle- siyasî birtakım avantajlar ta
nınan bir kimse, muhalefetin bir mensubuna şikâyet
te bulunmaktadır ve demektedir ki, o malları sat-
saydınız, bankanın mallarını hükümet «atsaydı 60 mil
yar kazanacaktı, 12 milyar nakdî imkânları vardır, 
onlara kavuşacaktı. Böyle dert yanan bir kimsenin 
kollanmış olması mümkün müdür değerli arkadaş
larım? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın iŞengün, iyi 
bakın, istikbalde size bir şey çıkabilir. 

(İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerii arka
daşlarım, Sayın Vural Arıkan, son zamanlarda ge
nellikle sık sık kürsüye çıkmak suretiyle, sanıyorum 
belli bir misyonu ifa etmek istemektedir. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Mil
letvekilinin misyonudur o. 

'İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Vural 
Arıkan, bu misyonu ifa ederken, kendi siyasî tema
yülünün tamamen zıddı temayül taşıyan bir kısım 
arkadaşların konularına da sımsıkı sarılmış, bir ba
kıma İngilizce ifadesiyle «şov» çalmak istemiştir. 

SALİM ERIEL .(Konya) — Şov çalınmaz, yapılır. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, eğer, Sayın Güven Gürkan birtakım itham
larda bulunmak istiyor idiyse, bazı hususları gün ışı
ğına çıkarmak istiyorsa, bu onun hakkıydı, Sayın 
Arıkan'ın değil. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Ora
ya hukuk geldi, hukuk:.. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Arıkan, 
zorlama bir konuyu buraya getirmenin gayreti için
dedir, bir koyundan kendisine de ayrıca bir post çı
karma gayreti içindedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOGLU (Hatay) 
—• Şimdi ayıp ettin; onun posta ihtiyacı mı var? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Pos
tu çoktan terk etti o. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, şimdi kısaca bir hususa temas edeyim. Bu 
konuda, bu Mecliste, her arkadaşım konuşma im
kânına sahiptir. IBu konuyu muhalefetten, iktidar ka
nadından pek çok arkadaşım burada dile getirebilir. 
İktidar kanadından ben getiriyorum kişisel olarak. 
Niçin?.. 

MUSTAFA MURAT SOKMiENOÖLU (Hatay) 
— Allah senden razı olsun. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Ben bir mer
kez bankacıyım, yıllarca bu konu üzerinde çalışmış 
bir arkadaşınızım. 'Bu yüce müessesede üst düzey yö
neticiliği, müfettişlik ve Merkez Bankasının Amerika 
temsilciliğini yapan bir kişiyim. Bankalar Kanununu 
ve Merkez Bankası Kanununu, sanıyorum, pek çok 
arkadaşım kadar yakından bilirim; üzerinde durmu-
şumdur, incelemiş imdir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bilmek önemli de
ğil, uygulamak önemli. 

ı İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arka-

I daslarım, bir kimse, bilmediği takdirde uygulamaya 
yönelirse, o işi berbat eder. Onu niçin, önce arka-

— 59 — 



T. B. M. M. B : 114 

(taşlarımın, bilgi ve tecrübelerini kazanmalarını kendi
lerine tavsiye ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, bankalar, özellik taşıyan 
.kuruluşlardır; diğer anonim şirketlerden farklıdırlar. 
Bankalar, itibar müesseseleridir ve bankaların asıl 
sermayeleri, onların itibarlarıdır, güven kuruşlarıdır. 

MEHMET ABDORREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bakanlık var mı?.. 

•İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, bankalarla ilgili olarak, ilgili 'bakanlığa ve 
hükümete de değişik yetkiler ve sorumluluklar geti
rilmiştir, herhangi bir anonim şirketten farklı olarak. 
Bunun nedeni, bankacılık sisteminin: çok hassas bir 
sistem olmasıdır. Şöyle ifade edeyim : Eğer,bir yet
kili, 'bir üst düzeyde kişi, bankalarla ilgili olarak ve
ya herlhangi çok güçlü bir bankayla ilgili olarak, 
herhangiı bir ifadede bulunursa, sizi temin ederim, bu 
güven piyasasında, itibar piyasasında, o güçlü ve kuv
vetli banka kısa sürede sarsıntıya uğrar. Onun için, 
Bankalar Kanunu ilgili bakana ve hükümete geniş 
yetki, geniş takdir ve tabiî bunun yanında, büyük so
rumluluklar yüklemiştir. 

TÖBANK'a gelelim: Nasıl bir banka? Yirmido-
kuz otuz yıldan beri, Türk malî sistemi içinde, yir-
midökuz otuz yıl içinde 121 şubesi, 200 milyar liraya 
yakın mevduatı, 2 bin kadar çalışan, 200 milyar lira 
civarında gayri nakdî teminatıyla, Türk bankacılık 
sisteminde yeri olan, ağırlığı olan bir bankadır ve 
TÖBANK, bendenize göre, hiçbir zaman bir eski İs
tanbul bankasıyla, bir Hisafbankla, bir Bağcılar Ban
kasıyla mukayese dahi edilemez. TÖBANK'ta, Allah 
göstermesin, hefhangi bir iflas olayı > sanki arkadaş
larım onu telmih etmek istiyorlar - sizi temin ede
rim, Türk bankacılık sisteminde sarsıntılara, rahnelere 
yol açar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Memleket iflas etti, bir şey olmadı Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sevgili arkadaş
larım, TÖBANK, 1983 yılı sonundan itibaren bir sar
sıntı içine girmiş. Bunu, bankalar yeminli murakıp
larının yaptıkları rutin denetlemelerden anlıyoruz. 
Başlıca sebep şu: Verdiği krediler, açtığı krediler ge
ri dönmüyor, donuklaşıyor ve bunun yanı sıra, ban
kanın büyük hissedarından neşetleniyor. Büyük hisse
dar, bankanın sermayesini artıracak girişimlerde bu
lunmuyor veya böyle bir imkâna sahip değil. 

Bankalar yeminli murakıpları, TÖBANK'la ilgili 
raporları düzenliyorlar. Bu raporlar, tespit ve değer
lendirmeler, çok kısa zamanda ilgili bakanlık içinde 
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I de incelenip değerlendiriliyor ve TÖBANK derhal 
64 üncü madde kapsamına alınıyor. 

Sayın Bay Arıkan (Bayan Arıkan'dan ayırt et-
! mek için söylüyorum) diyor ki; «Niçin 12 nci mad-
| deyi uygulamadı?» Değerli arkadaşlarım, Sayın Bay 

Arıkan biraz önce buraya çıkınca, uykudan uyandığım 
ifade etmiş oluyor. Niçin uykudan uyanmış Sayın 
Bay Arıkan? Çünkü, aslında 12 nci madde değil, 11 
inci maddeyi bu araştırma önergesinde zikretmeliydi; 

I onun değindiği husus, TÖBANK'ın mevduat kabul ve 
bankacılık işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması şek
lindeydi. Halbuki, 12 nci maddeyi burada ortaya 
koymakla, Sayın Arıkan, biraz zühule uğramış, zan
nediyorum, tabiî büyük işlerle meşgulken dalgınlığına 
gelmiş ve bunu yanı sıra, aynı önergeyi imzalayan 
ve bankacılık dalında ihtisaslarını çok iyi bildiğim 
bazı arkadaşlar da aynı zühule katılıvermişler. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, toparlayın lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Şengün, iyi, sosyete avukatı olursunuz siz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Şengün, toparlayın. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Özüne gelsin de, 

savunmanın özü nedir anlayalım. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Sataşma var; tefrik ederek; «bay» ve «bayan» 
diyerek sataşma var. 

BAŞKAN — Dikkatle takip ediliyor efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım, bir bankanın mevduat kabulü izninin kaldırıl-' 
ması ne demektir, iki cümle ile size ifade etmeye ça
lışayım. 

Bu bankanın maddî kaynaklarının kurutulması, 
onun da ötesinde, bu bankadan mevduatın kaçması 
anlamına gelir ve hiçbir yetkili bakan, hiçbir hükü
met böyle bir davranışa, böyle bir harekete tevessül 
edemez. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O gün devletleştiril-
seydi. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, eğer bankanın mevduat kabulü izni kaldırıl-
saydı, bu banka iflas halinde olurdu ve bu bankanın 
2 bin çalışanı, bugün iş arar durumda olurdu. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O gün devleştirmey
di-

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bu bankanın 

121 şubesi kapılarına kilit asmış olurdu. Bu bankanın 
I dışarıya, dış ülkelere verdiği teminatlar dolayısıyla, 
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o ülkelerde çalışan müteahhitler büyük sıkıntılara 
duçar olurlardı. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hisarbank ne olu
yor? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Şu halde, sev
gili arkadaşlarım, Bankalar Kanunu ile ilgili olarak 
Sayın Arıkan'ın ifade etmek istediği şekilde bir dav
ranış, hiçbir zaman, sorumlu ve yetkili bir bakanın 
davranışı olamaz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, İç
tüzüğü hatırlatın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Grup adına mı 
konuşuyor Sayın Başkan? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, kişisel görüşlerimi dile getirmeye devam edi
yorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hayırlı olsun, sen 
de inanmıyorsun, ama yazdılar verdiler eline, okuyor
sun. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz doldu efen
dim, lütfen toparlayıp bitirin. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bitirmeye ça
lışacağım Sayın Başkanım. 

Şimdi, şöyle ifade edelim: Niçin birleştirilmeye 
girilmemiş, niçin iltihak edilmemiş, devlet kesesinden 
'büyük miktarda paralar niçin (Hazineden veya kamu 
bankalarından) TöBANK'a aktarılmıştır? Böyle bir 
şey söz konusu değil. Bakınız, eğer siz... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Şengün, şim
di o tarafa dön, yanlış yapma. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
SALİM EREL (Konya) — Kuruntu Ailesinin 

Hüsnü Beyi gibisin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyiniz, söz atmayınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Es
ki günleri anımsıyor konuşmacı. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU Ha
tay) — O tarafta başka, bu tarafta başka. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Devam edin Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım, TÖBANK, yapılan operasyonla - burada çok 
dinlediniz - üç tane büyük banka ile birlikte, bu üç 
bankanın bir ölçüde garantisi altına girmiştir. Bu 
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üç bankanın itibarları, bugün TÖBANK'la birlikte
dir. Bu dahi, ıTÖBANK'ın bundan sonra ayakta ka
labilmesine ve Türkiye'nin 15 inci 16 ncı bankası 
olarak - 55 banka içinde - bundan sonra bankacılık 
sistemi içinde ve tüm ekonomi ile ilgili yararlı faa
liyetlerini devam ettirmesine imkân tanımıştır. TÖ
BANK operasyonu ile kimin şikâyette bulunduğunu, 
TÖBANK operasyonu ile kimin dert yandığını bi
raz önce çok açık şekilde öğrendik. Zamanın bu 
konu için yeterli olmasını candan dilerdim; fakat, o 
zaman Sayın Vural Arikan tarafından gündem dışı 
konuşma ile 15 dakikalık ve biraz önce burada 20 
dakika olarak kullanılan zamana ben sahip değilim. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Şengün, Sayın Şengün... 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — O nedenle, sev

gili arkadaşlarım, sizleri tatmin edebilmek için, her-
birinizi ikna edebilmek için buraya çıkmış olmama 
rağmen... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Ba
zılarınızın ön fikir ve ön yargı ile hareket ettiklerini, 
malesef görüyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)' 
— MDP'li olduğunu unutma. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Yüce Meclise 
en derin saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
VURAL ARİKAN (izmir) — Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, Sayın Arıkan'ın kul
landığı süre kadar süreyi siz de kullandınız. 

Buyurun Sayın Arikan, bir isteğiniz mi var? 
VURAL ARİKAN (İzmir) — Efendim, bir kez 

«Şov» dediler, biliyorsunuz «Şov» kelimesini Yargı
tay hakaret olarak kabul etmiştir; bu bir. 

İkincisi de, «İki post çıkarmak istiyor» dediler, 
«Menfaat sağlamak istiyor» dediler. 

Bu itibarla, sataşma vardır, söz istiyorum. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Arikan, «Şov çalmak istiyor» biçimindeki 

deyim sataşma olarak kabul edilmiştir, o konuda söz 
veriyorum; yalnız, yeni bir sataşma olmamasını da 
rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Arikan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ar

kanda Türk Milleti var. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bu

rada başka, iktidar olunca başka... 
BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
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VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Sayın ismail Şengün, gündem dı
şı konuşmada bunu getirdikten sonra önergeyi vermiş 
olmamı kınadılar. 

Gündem dışı konuştum ve konuşmayı bitirirken 
de, «Bu konuda bir önerge hazırladım, imzaya açıktır» 
dedim. Bunu, bütün arkadaşlarımızın konu üzerinde 
bilinçli olarak çalışması için yaptım. Nitekim, Sayın' 
İsmail Şengün'ün bankacılık ihtisası sadece 11 ile 12 
nci maddeden ibaretmiş; hani 62 nci, hani 69 uncu, 
hani 73 üncü maddeler?.. Şov yapacağınıza, bunları 
söyleseydiniz. (DYP, SHP ve DSP sıralarından alkış
lar) 

Ben, sataşma yapmadım, poz çıkarmak adetim de 
değil; çünkü, 30 yaşımdan bu yana, bütün ikballeri 
geride bıraktım; onun, siz peşindesiniz; çünkü konu
şurken hep Başbakanımıza bakıyordunuz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Size bakıyor
dum, size... 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Saygılar suna
rım. (DYP, SHP ve DSP sıralarından «Bravo» ses
leri. alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Er

dem, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye Öğret
menler 'Bankasında, 3182 sayılı Bankalar Kanunu
nun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince hü
kümet olarak yaptığımız operasyon, yüce Meclisin 
gündemine daha önce de getirilmişti. Son birkaç ay 
içinde, değişik iddialar öne sürülerek, siz değerli mil
letvekillerinin dikkati iki defa konu üzerine çekildi. 
Şimdi de, ilgili bakan atarak, şahsım hakkında, gö
revimi ihmal ettiğim iddiası ve Meclis soruşturma
sı açılması talebiyle, konu yine yüce Meclisimizin 
gündemini işgal etmektedir. 

Sayın Arıkan, konuyu hukukî yönleriyle ortaya 
koydular. Buradan vardığım kanaat, konunun sizlere 
tam olarak anlatılamaması nedeniyle birtakım tered
dütlerin ihalen mevcut olduğudur. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, operasyon, 
Bankalar Kanunu çerçevesinde kanunlara uygun ola
rak, mevduat sahiplerinin, banka çalışanlarının ve 
ülke ekonomisinin menfaati göz önünde tutularak, 
Sayın Vural Arıkan'ın bahsettiği kamu yararı göz 
önüne alınarak alınmış teknik bir karar sonucunda 
yapılmıştır. 
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BARIŞ CAN (Sinop) — Hisarbank da Öyle idi. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA BRDEM (Devamla) — Kararın 
hiçbir siyasî yönü yoktur. Bunun böyle olduğu, Sa
yın Şengün'ün konuşmasında bir nebze ortaya ko
nulmuş bulunuyor. Ben de, zamanın imkân verdiği. 
ölçüde açıklama yapacağım. 

Meclis soruşturması önergesini veren sayın mil
letvekilleri, Türk Ceza Kanununun 230 uncu mad
desine atıf yapıyorlar. Söz konusu madde, görevin 
geciktirilmesi veya ihmaliyle ilgili bulunmaktadır. Gö
revi ihmal suçu nasıl oluşur? Benim, bakan olarak, 
bu konuda bana getirilen tekliflere ilgisiz kalmam, 
onaylama işlemini geciktirmem ve bunu da belli bir 
kasıtla yapmam durumunda görev ihmal suçu orta
ya çıkmaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman, görevi suiistimal olur Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Ben, 
hangi yetkimi kullanmamışım, hangi tedbirlerin alın
masını geciktirmişim?.. 

Önergede, TÖBANİK operasyonu ile ilgili olarak 
öne sürülen hususlar, yapılması uygun olmayan, bu 
nedenle de konunun uzmanları ve görevlileri tarafın
dan düşünülmeyen ve önerilmeyen görüşlerdir. Bu 
•nedenledir ki, bana, uygulamaya konulması için tek
lif getirmemıişlerdir. 

IŞİmdi sizlere soruyorum : Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığınca, konu her türlü boyutlarıyla araştı
rılıp değerlendirildikten sonra uygun bulunmadığı 
için düşünülmeyen ve teki lif edilmeyen bu hususları, 
ben nasıl ihmal etmiş olabilirim? Bankalar Kanunu 
gereğince, bankalarla ilgili her türlü konu, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının likiditeye ilişkin gözetim 
konusu ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
yetki ve sorumluluk alanındadır. Aynı konuda ilgili 
bakan olarak ben de yetkili ve sorumluyum. 

Bankalar Kanununun 61 inci maddesi hükmü ge
reğince, 3(182 sayılı Kanunun ve diğer kanunların ban
kalarla ilgili hükümlerinin uygulanması, denetlenme
si ve malî bünyeyi etkileyen bütün unsurların tespit 
ve tahlili, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı 
olarak çalışan 'bankalar yeminli murakıpları tara
fından yapılmaktadır. Murakıplar, her yıl yaptıkları 
yıllık programlar çerçevesinde bankaların faaliyetle
rini denetledikleri gibi, program dışında özel görevle 
de denetime gönderilebilirler. 
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'Bankalar yeminli murakıpları denetledikleri ban
kayla ilgili olarak rapor tanzim ederler. Bu rapor, 
bankanın durumu hakkjnda bilgi, varsa problemleri 
ve bunların çözümüne yönelik önerileri ihtiva eder. 
Rapor, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına sunul
duktan sonra, müsteşarlığın banka ve kambiyo genel 
müdürlüğünün her kademesinde değerlendirmeye tabi 
tutulur, yeni öneriler ilave edilir veya murakıbın öne
risi uygun bulunmaz. Buradan çıkan sonuç, müsteşar 
yardımcısına, daha sonra müsteşara kadar, onay için 
götürülür. Bütün bunlardan sonra -murakıbın öneri
lerine uygun olsun veya olmasın- varılan kanaat, ya
pılacak işlemi belirler. Banka ve kambiyo genel mü
dürlüğü, alınması gereken tedbirleri bir yazıyla ilgili 
bankaya bildirir. Alınacak tedbirlerin bir bölümü ise, 
müsteşarlığın bağlı bulunduğu bakanın onayı ile ban^ 
kaya tebliğ edilir. 

Diğer bir ifadeyle, her inceleme ve değerlendirme 
sonucu, mutlaka, bakan olurunu gerektirmez. Bakan 
onayına sunulan kararlar çeşitli alternatifleri kapsa-
yahileceğ gibi, tek alternatifli de olabilir. Bakam, 
alternatiflerden birini seçebilir, değişik alternatif öne
rebilir yahut önerileri reddederek, kararın işleme ko
nulmasını durdurabilir. 

Açıklamaya çalıştığım hususlar, tartıştığımız ko
nunun da çerçevesini belirliyor... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kendini savunama-
yacak devlet memurlarına söyleniyor bunlar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMBT KAYA ERDEM (Devamla) — Görevi 
ihmal ve geciktirme suçu, ancak ve ancak, bakana 
onaya getirilmiş bir tedbirin, 'bir kasıtla, yerine ge
tirilmesini engellemektir. Kaldı ki, kanun çerçeve
sinde bazı tedbirler benim onayımı da aşmakta ve 
Bakanlar Kurulunun kararını gerektirmektedir. 

Şimdi de, TÖBANIK operasyonunda neler ya
pıldı; bunları sayın m illetvek illerinim b:lgis:ne bir de
fa daha sunmak istiyorum. 

Bankalar yeminli murakıpları, yıllık program çer
çevesinde, Türkiye öğretmenler Bankasını denetli
yor. Hazırlanan ve müsteşarlığa sunulan raporun ta
rihi, 10 Ağustos 1984 ve TÖBANK'ın malî bünye
sinin güçlendirilmesi yolunda tedbirler öneriyor. Bu 
tedbirler için ise, 3182 sayılı Kanunun 64 üncü mad
desinin birinci fıkrasında sayılan hükümler esas alı
nıyor. 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden başla
narak, müsteşara kadar, her kademe aynı görüşe ka
tılınca, konu bakan onayını ilgilendirdiği için, benim 

'onayımla, 14 Eylül 1984 tarihinde durum TOBANK'a 
bildirilmiştir. Bu çerçevede, tahsili gecikmiş alacak
ların seyyaliyetinin kazandırılması, yeni kredi tah
sislerinde dikkatli olunması, iştiraklerin ve gayrimen-
kullerin elden çıkarılması ve sermaye artırımının sü
ratle yerine getirilmesi gibi tedbirler.... Bu tedbirlerin, 
banka yönetim kurulunca hiç alınmaması, eksik alın
ması veya alınmasına rağmen etkisiz kalması nede
niyle bankanın malî bünyesinde zayıflamanın sürdü
ğü tespit edildiğ'nde ise, ilgili bakanın onayı ile daha 
ağır tedbirler alınması gündeme gelmektedir. Bunlar 
da, söz konusu aşamada, 64 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilmiş olan tedbirlerdir. 

Esasen, 20 Şubat 1986 tarihli banka yeminli mu
rakıpları raporunda aynen şöyle denilmektedir : «Ban
ka sermayesinin, nakdî ödemelerle, en az 16 milyar 
Türk Lirası artırılması gerekmektedir. Bu artışın sağ
lanabilmesi1, en büyük ortağın varlığıyla ilgili görül
mektedir. Bu kişinin, payına düşen bölümü sermaye 
olarak getirmemesi halinde -dikkatinizi çekerim- ban
kaya yeni ortak aranması veya sermayenin halka, ya 
da kuruluş aşamasında olduğu gibi, öğretmenlere açıl
ması gerekli görülmektedir.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — öğ
retmenlere ik:nci kazık. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Buradan 
da görüleceği üzere, bütün sorun, sermayenin yeter
sizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Murakıp raporundaki öneri belli; ortak aranması 
tavsiye ediliyor. Banka kârlı olmadığı için, serma
yeyi halka ya da öğretmenlere açmak bu aşamada 
çözüm olmayacağına göre, başka çare de kalmadı
ğından, üç kamu bankasının TÖBANK ortaklığı me
selesi akla geliyor. Değerlendirmeler yapılıyor, ha
zırlık tamamlanıyor ve bakan onayına tek alterna
tifle, yapılan bu operasyon teklif ediliyor. 

Şimdi sizlere soruyorum : Bankanın malî bünye
sinin güçlendirilmesi için ortakların payı oranında 
sermayeyi ödeyememesi gerçeği ve diğer tedbirlerin 
yetersiz kalması karşısında tek alternatif olarak ileri 
sürülen öneri ortada iken, bir bakan, gerçekleştiri
len operasyon dışında başka ne yapabilirdi? Çünkü, 
gerçek ortada. Yapılacak iş, silsilei merati'b içinde 
değerlendirümiş ve önerilm:ş, bakan olarak siz de 
bunu uygun görüyorsunuz, onaylamanız lazım. Gö
revi ihmal suçu, esas bu onaydan veya karardan ka
sıtlı kaçınırsanız, geciktirirseniz ortaya çıkar. Biz ne 
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yaptık? Bankaya yeni ortak bulunmasına dair kararı 
onayladık; çünkü doğrusu buydu. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bankerleri batırır
ken yaptığınız gibi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu, 
teknik bir karardı. Kesinlikle, hiçbir siyasî yönü ol
mamıştır. Tasarruf sahiplerinin ve bankanın çalışan
larının menıfaatlaonın korunması da ancak böyle bir 
kararla mümkün olabilirdi, Esasen, kanunun 1 inci 
maddesi de tasarrufların korunması ve ekonomik 
kalkınmanın gereklerine göre kullanılması hususunu, 
kanunun amacı olarak belirtmektedir. 

Alınan kararın, eski ortakların menfaatlarının 
korunması yönünde bJçbir hususu kapsamadığını ifa
de etmek isterim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Niye o gün devlet-
leştirmediniz Sayın Bakan? Niye îş Bankasını ortak 
etmediniz?. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMIET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
önerge sahiplerinin iddiaları arasında bulunan, 64 
üncü maddenin ikinci fıkrasının diğer hükümler'nin 
niçin uygulanmadığı hususu, bilhassa calibi dikkattir. 
64 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer 
tedbirleri neden önceden almadık, yeni ortak bulma 
yolunu tercih ettik? Cevabı çok basit. Anameselesi 
sermaye yetersizliği olan bir bankanın yönetim ku
ruluna, buna çözüm 'bulmadan yeni üye getirmenin 
faydası olamazdı. Operasyonu gerçekleştirmeden, ser
maye artırımının, d'ğer tedbir olan Tasarruf Mevdu
atı Sigorta Fonundan karşılanması veya banka gayri-
menkullerini ve iştiraklerini başka kuruma sattırarak 
bunun sermayeye eklenmesi hainde, eski ortakla
rın payı oranında bu artıştan istifadesi durumu or
taya çıkardı. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Sayın Barış 
Can... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Güzel, iyi söylediniz 
bunu Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
Barış Can, kamu kaynaklarından TÖBANK'ın bi
nasının alınması konusunu, bana sual olarak tevcih 
etmişti. Kendisine şunu ifade ediyorum : Bunu yap
madığım için, görevi ihmal suçundan, önerge sahip
leri beni suçluyorlar. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — O ayrı, ayrı; «Kon-
sinye gelir ortaklığı belgesi verdiniz» dedim. 
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BAŞKAN — Sayın Can, demin siz konuştunuz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Saptırmayın, işi piş

kinliğe de vurmayın. 
BAŞKAN — Sayın Can, demin siz konuştunuz. 
Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Mun
zam karşılıkların cezaî faizlerini affetmek ve ban
kanın kamuya olan 'borçlarını tahkim veya bunu ser
mayeye eklemde gibi işlemleri de, ancak operasyonu 
gerçekleştirdikten sonra ve kamu menfaatini garan
tiye aldıktan sonra uygulamaya koymak bizde tercih 
edildi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Öğretmenlerin men
faatlarının önüne geçilerek, değil mi? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bunları 
niçin daha önce yapmadık diye, görevi ihmal suçu 
isnat ediliyor. Bu mudur görevi ihmal? Denileni, 
önerge sahiplerinin söylediğini yapsaydık, kamu kay
naklarının, eski ortakların lehine kullanıldığı nede
niyle görevi kötüye kullanmak suçu ortaya çıkmaz 
mıydı? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ortak tek zaten, bir 
kişi. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ih-
maıl değilse, suiistimaldir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Keyfi
yeti, açık ve seçik olarak yüce Meclisin bilgisine arz 
etmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, eğer biraz vaktim varsa, Sayın Şen-
gün'ün açıklayamadığı bir-iki konu hakkında da bil
gi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 62 
ve 63 üncü maddelere aykırılık iddiasının mesnetsiz-
liği de, yine bankalar yeminli murakıpları raporla
rının incelenmesinden ortaya çıkıyor. Murakıplar ra
porlarında, bu yönde bir tedbir talep edilmemiştir. 

Bir diğer durum ise, 62/2 ile ilgilidir; avans ve 
reeskontun durdurulması ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına geri ödenmesi kararlarıdır. Bun
lar, hem talep edilmiş değil -yani, murakıplarla veya 
ilgili dairelerce- hem de «Malî bünyesi güçlendiril
meli» diye ısrarla dile getirilen ana mesele ortaday
ken, bankanın kaynaklarından reeskontu nasıl keser
isiniz? Bankalar yeminlil murakıplarının denetleme ra-
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H. BARIŞ CAN (Sinop) — ©öyle hamama, böy
le tas. Hukuk anlayışınız böyle. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şim
di, aynı tehlikenin, Meclis soruşturması önergeleri 
için de mevcut olduğunu görüyoruz. Sizlerden istir
hamım, bu hususu göz önüne almanızdur. 

Bir başka önemli nokta ise, birer malî itibar mü
essesesi olan bankaların bu kadar tartışma konusu 
yapılmasının, ne malî sistemimize, ne de ülkemize bir 
yarar sağlamayacağı gerçeğidir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ıSayın milletvekilleri, Meclis soruşturması öner

gesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Sayın Kaya Erdem hakkında Meclis soruşturması 
açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

'Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önerge kabul edilmem işitir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

porlarında, 12 ve 62 nci madde uygulamalarıyla ilgili 
herhangi bir öneri yer almadığı için, kanunun para 
cezası, hapis cezası ve kanunî kovuşturma usullerini 
düzenleyen 79 ve 87 nci maddelerine göre işlem ya
pılması cihetine gidilmemiştir. 

«îKanunun 69 uncu maddesine göre; bankanın or
taklarının ve imza yetkisini haiz mensuplarının iflası 
yolunda niçin karar alınmadığı» iddiasını da cevap
lamak istiyorum: Bu şahısların şahsî sorumlulukları 
cihetine gidilmesi yoluyla, bankanın iflasının isten
mesi arasında pratik olarak bir fark bulunmamak
tadır. Şahısların iflasına gidilebilmesi için, bankanın 
iflasını istemek lazım. Amaç üzüm yemek mi, bağ
cıyı dövmek mi? Bunu iyi düşünüp, ondan sonra ka
rar vermemiz gerekeceği kanaatindeyim. 

Sözlerime son vermeden, bir hususa daha dikka
tinizi çekmek istiyorum: Muhalefetten bazı millet
vekilleri, yazılı soru önergesine dahi konu yapılma
yacak işler için, araştırma önergeleri vermeyi âdet 
haline getirince, bu ciddî Meclis denetim mekaniz
ması, eski etkinlik ve ciddiyetini kaybeder duruma 
düşürülmüştür. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 ta
rih ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanunu (8) 
Ek ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
komisyonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (1) 

BAŞKAN — Savın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih ve 
7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek ve 
(4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

Komisyon ve ve hülkümet yarlerini almışlardır. 

(1) 554 S. Sayılı Basmayazı 10.6.1987 tarihli 113 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Dünkü birleşimde, teklifin 6 nci maddesinin oy
lanması sırasında karar yetersayısı bulunmamıştı. 
Şimdi 6 nci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : 
6 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
6 nci madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — 7397 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desi ye başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Acenteler 
Madde 9. — Sigorta Şirketlerinin memleket içe

risinde tayin edecekleri acentelikler için ruhsatna
me almalarına gerek yoktur. 

Ancak acenteliğe tayin olunacak gerçek kişile
rin iflas etmediğine, konkordato kaydının bulunma
dığına dair yetkili icra tetkik mercii ve mahkemeden; 
emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, karşılıksız çek ke
şidesi, hırsızlık zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikap ve 
sahtekâflrk gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûm 
bulunmadıklarına dair Cumhuriyet Savcılıklarından 
alınmış belgelerin; tüzelkişilerin ise iflas etmediğine 
ve konkordato kaydının bulunmadığına dair ticaret 
sicilinden alacakları belgenin ilgili şirkete tevdi edil
mesi lazımdır. Acenteliğe tayin olunacaklarda arana-
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cak diğer şartlar ile bunların kuruluş, çalışma şekil 
ve usulleri ve tabi olacakları murakabe esasları, Tür
kiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görü
şü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırla
nıp yürürlüğe konacak yönetmelikle belirlenir. 

Acentelere verilecek yetkilerin hudut ve şümulü, 
muameleye başlamadan önce, şirketlerce mahallinde 
usulü dairesinde tescil ve ilan olunur. 

Yukarıdaki işlemler tamamlanmadıkça acentelik 
faaliyetinde bulunulamaz, 

Acentelik yapacak kişiler ((bankalar hariç) sigor
tacılıkla bağdaşmayan 'bir işle iştigal edemezler. Du
rumlarını ikinci fıkradaki yönetmeliğin yayımı tari
finden itibaren üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine 

+ intibak ettirmeyen acentelerin faaliyetlerine Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca son verilir. Bankaların hangi 
şart ve usullerle sigorta acenteliği yapacağı yukarıda 
zikredilen yönetmelikte belirlenir. 

Sigorta acentelerinin meslek teşekküllerine üye 
olmaları mecburîdir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yılmaz Demir söz 
istemişlerdir, buyurun Savın Demir. 

SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMÎR (Bile
cik) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu 
yasa teklifine, talihsiz bir yasa teklifi adını koymayı 
yeğliyorum. Görüyorum ki, teklif m özünü ve içe
riğini ANAP <mil'l-etvek'iİleninin hiçbirisi bilmiyorlar 
ve anlamıyorlar. Anavatan Partili milletvekili arka
daşlara bakınca, otomatik oy makinesi gibi oldukla
rını varsayıyorum ve bakanı bir kez daha ikaz edi
yorum; lütfen teklifin özünü, içeriğini 'bir kez daha 
tartışsın ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki mil
letvekili arkadaşları aydınlatsın ve otomatik oy ma
kinesinden, yarı otomatik oy makinesi durumuna 
girilsin. 

Değerli arkadaşlarım-, lütfen parmak kaldırarak, 
rapor okunsun veya okunmasın diye oylamayınız. Gö
rüyorum ki, teklifi bilmeden, otomatik olarak par
maklar kalkıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyu bir 
kez dana 7 nci maddede irdelemeyi düşünüyorum. 
1986 yılında, Türk sigorta reasürans şirketlerinin sa
yısında bir değişiklik olmamıştır. Yabancı şirket ade
di 15'ten, 14'e inmiştir. Böylece, 21'i Türk olan, top
lam 35 sigorta şirketinin: 32'si yangın, 33M nakliyat, 
30'u kaza, 24'ü makine ve montaj, 4'ü dolu ve zarar
ları, 2'si hayvan ölümü, 20'si de hayat sigortası dal
larında faaliyet göstermiştir. 

Şimdi, Türkiye'deki yabancı sigorta şirketlerinin 
durumunu da dikkatle izleyelim ve sizi bilgilendire
lim: 2'si İsveçli, 4'ü Fransız, 2'si İngiliz, 3'ü Alman, 
2'si İtalyan, l'i de Amerika Birleşik Devletlerine ait 
olan bu şirketler, genel vekillik sistemine göre, Tür
kiye'de sigortacılık yapmak üzeredir. 1959 yılından 
beri kaç sigorta şirketi diğer şirketler vasıtasıyla kur
tarılmıştır? Yine 1959 yılından beri kaç sigorta şir
keti iflas etmiştir? AET'ye girme girişimlerimizin ol
duğu bu zamanda, neden, yaibancı sigorta şirketleri
nin sulbe sayıları azalmıştır? Bu teklif, yasalaştırılır-
ken, Sayın Bakanın; Türkiye'deki sigorta yaşamı ve 
olguları konusunda, bir kez daha, sizleri aydınlatma
sını yararlı görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu teklifin çok 
kayığı verici, düşündürücü yönleri vardır. 1959'dan 
beri, trafik sigortası adı altında, devlet kanalıyla 
trafik sigortası yapan şirketler zengin edilmiştir ve 
bu nedenle trafik sigortasının dışında bir de kasko 
sigortası olayı çıkmıştır. Hepinizin arabası vardır; 
arabası olan veya olmayan kişiler bilir ki, 1959 yı
lından 1987 yılına kadar motorlu taşıt vasıtası olan 
kişilerin, devlet eliyle sömürme eylemini, bu teklif 
içinde de görüyoruz. Sayın Bakanımız, bu teklif ne-, 
denivle oluşan eksiklikleri de gidermek koşuluyla, 
teklifi bir kez daha lütfen irdelesinler. 

Değerli arkadaşlarım, kaygılarımız çok büyüktür; 
sigorta şirketleri arasında birbirini yiyen, hükümet
ten yana sermayedar gruplar, birçok sigorta şirket
lerini veyalhut da sigortadaki ortaklıkları öldürecek
lerdir. Dikkatlerinizi bu yöne de çekmek istiyorum 
efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
(Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Ömer 

Kuşhan, buyurun efendim. 
ıDSP GRUBU ADTNA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Demok
ratik Sol Parti Grubu adına teklifin 7 nci maddesi 
üzerindeki görüşlerimizi ve endişelerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzdayım; yüce Genel Kurulu saygı ile 
selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce konuşan değerli 
milletvekili arkadaşımın da özellikle «Bakandan is
tirham ediyorum» cümlesiyle başladığı ve bir konu
da çok dikkatli olunmasını her zaman muhafeletin 
yaptığı, çok ibüyük bir özenle tekrar gündeme getir
diği konuyu ben de yinelemek istiyorum. Teklifin 
bu maddesini okuduktan ve bu maddeye olumlu ve-
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ya olumsuz katılımda bulunmak mecburiyetinde, teş- I 
riî görevde olan bir milletvekili olduğumu düşün- I 
dükten sonra, ister istemez -sizin de aynı şeyi yap- I 
rnış ollmaınızı temenn ederek- Türkiyeldelki sigorta I 
şirketlerinin, sigorta mevzuatının uygulanışının ve si- I 
gortacılığın sonunda, ihanıgi 'boyutlarda, nelerin ya- I 
pılaJbildiğinin ve sonuçlarının hangi boyutlarda kim- I 
lerin lehinde, kimlerin aleyhinde değerlendirmeler I 
çıkardığını şöyle bir düşünmek mecburiyetinde kal- I 
dım. I 

Sayın milletvekilleri, kapı çok hüyük açılıyor, I 
öylesine hüyük açılıyor ki, mevcut, hu işi denetle- I 
mekle görevli kimseler, isteseler de, 'bütün güçleriyle 
gayret etseler de, öyle zannediyorum ki, sayenizde I 
kurulacak olan, sigorta şirketleri çerçevesinde yürü- I 
tüleoek bu vurgun düzeninden, aslan payını, yine ah- I 
lak anlayışı müsait olan ve dolayısıyla kapıların han- I 
gi noktalarından girilmesi gerektiğini çok iyi bilen 1 
kimselerin 'almasına maıni 'olunamayacaktır. I 

Sayın milletvekilleri, maddenin yukarıdan aşa- I 
ğıya kadar birçok bö ümleri, birçok eleştiriye ve ir- I 
delemeye tabi tutulması gereken ifadeler ihtiva eder I 
şekilde kaleme alınmış; ama, ben, özellikle bazı nok- I 
talara dikkatinizi çekmek istiyorum. I 

Teklifin, 7 nci maddesinin, ikinci paragrafının I 
sonunda, «Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri I 
Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakan- I 
lığmca hazırlanıp yürürlüğe konacak yönetmelikle I 
belirlenir» diyor. Burada, bakanlık, Türkiye Reasü
rans Şirketleri Birliğinin görüşünü alacak ve bakan- I 
lığın hazırlayacağı ve yürürlüğe koyacağı şey, tabiî I 
ki, onların vereceği görüntü doğrultusunda olacak 
ve bir noktada, bakanlığı, biz, bu şirketler topluluğu- I 
nun, bu birliğin emrine sokmuş olacağız; yani, dev- I 
leti, özel kimselerin ve bu teklifle -sayenizde iştirak I 
eden- özel maksatla kurulmuş yabancı sermaye şir- I 
ketlerinin kuracağı birliklerin emrine sokmuş olaca- I 
giz. Bilmiyorum, ama, bu teklif, bizi, devlet anlayı- I 
şımızı, devletin bağımsızlığı anlayışını ve devletin hu
dutları içerisinde, her şeyin üzerinde devlet imajının I 
varoluşu anlayışını rahatsız ediyor. O bakımdan, bu- I 
nu özellikle dkikatinize sunmak isteriz. I 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, bunlar, yasalarda em- I 
redilen şeylere veya yürürlüğe konacak olan tüzük- I 
tere M, onlar da nasıl hır evlat olarak dünyaya ge
lecek bilmiyoruz. Temenni ediyoruz ki, Anavatan I 
Partisinin, bugüne kadar çıkarmış olduğu tüzüklere I 
benzeyen ucube evlatlar olarak dünyaya gelmez- ay
kırı hareket eden şirketlerin, Türkiye'deki faaliyetleri, I 
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başladıktan ancak üç sene sonra, bakanlık veya yet
kili kuruluşlarca gündeme alınacak, ele alınacak ve 
mani olunacak, çalışmasına son verilecek. 

Sayın milletvekilleri, düşünebiliyor musunuz?... 
Üç sene müddetle, yasal olmayan bir biçimde çalış
malar devam edecek, vurgunlar vurulacak ,atı alan 
Üsküdar'ı geçecek, siz kalkacaksınız arkasından, 
«Efendim, ben, senin Türkiye'deki faliyetlerine engel 
oluyorum» diyeceksiniz ve ondan sonra da kürsüye 
çıkacak, «Ben bütün meselelerime millî bakıyorum, 
millî meselelere bakış açısından yaklaşıyor ve bu ka
rarlamanı öyle alıyorum» diyeceksiıniz. Rahmetli İnö
nü'nün çok güzel bir sözünü tekrar hatırlatmak isti
yorum : Hadi canım sen de.» 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, ben, Sayın 
Ticaret Bakanının bu teklifi nasıl kabul edebildiğini, 
bakanlar kurulundan geçirilmesine nasıl müsaade et
tiğini, kendiısinin bu teklifin geçmesine engel olmaya 
çalışması halinde, bakanlar kurulunun kendisini cid
dîye almaması durumunda, makamını hâlâ nasıl iş
gal etmeye devam ettiğini anlamakta da zorluk çe
kiyorum; çünkü, her işin bir faturası vardır ve tarih 
bize hatırlatıyor; politikacının, tarih bilincini hiç
bir zaman dağarcığından eksik etmemesi gerekir. 
Çok yakın geçmişte, birtakım tarihî olayların fatu
rasının, onun sorumlusu olan bakanlara çıkarıldığı
nı hiç unutmamak gerekir. Yarınlarda bunun da 
faturasının sayın bakana çıkarılacağını ve «Eğer 
bakan bu konuyu getirseydi, biz elbet teki bu işin üze
rine o şekilde eğilirdik» deneceğini sanki şimdiden gö
rür ve duyar gibi oluyorum ve özellikle de dikkat
lerini bu noktaya çekmek istiyorum. Atı alan Üskü
dar'ı geçtikten sonra, sayın bakanlığın veya hükü
metin yapacağı bir şey olmaz; çünkü üç sene içeri
sinde Türkiye'de çok şeyler değişir, vurgunu vuranlar, 
alır vurgununu götürür, ondan sonra, s;z arkasından 
iptal kararını verirsiniz, ama hiçbir şey ifade etmez. 

Saygılar sunuyorum. (DSP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür • ederim Sayın Kuşhan. 

VURAL ARIKA'N (jlzmir) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, şahsınız adına mı, 
grup adına mı söz istiyorsunuz; grup adına söz is
tiyorsanız bir yetki belgesi rica edeceğim efendim. 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
yetki belgesini takdim ediyoruz, arkadaşımız grup 
adına konuşacak efendim-. 
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(BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
buyurun Sayın Vural Arıkan. 

DYP GRUBU ADINA VURAL ARIKAN (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grubum 
adıma saygılar sunarım. 

JBen iki noktaya değinmek istiyorum. Bu nokta
lardan birincisi şudur : «Acentelik yapacak kişiler 
(bankalar hariç) sigortacılıkla bağdaşmayan bir işle 
iştigal edemezler.» Neymiş bu «Bağdaşmayan işler?» 
Aradım, teklifte yok; yetkili arkadaşıma sordum, es
ki Sigorta Kanununda da yok. Anlaşılıyor ki, «Bağ
daşmayacak işler» in tespiti, teklifim 9 uncu madde
sinin ikinci fıkrasında zikredilen yönetmeliğe bıra
kılmıştır. 

iŞimdi, «'Bağdaşmayacak işler» le alakalı olarak 
sizlere örnek vermek istiyorum : Mesela, avukatlık
la bağdaşmayan işler yazılır, 'hâkimlikle bağdaşma
yan işler yazılır, milletvekilliğiyle bağdaşmayan iş
ler yazılır, doktorlukla bağdaşmayan işler ilgili ya
salarda esaslı olarak yer alır. Bu hususların yönet
meliklerle halli mümkün değildir. Neden mümkün 
değildir, izin verirseniz, iki dakikada da ona deği
neyim. 

Anayasanın yönetmeliklerle ilgili 124 üncü mad
desi şöyle söyler : «Başbakanlık, bakanlıklar ve ka
mu tüzelkişileri1, kendi görev alanlarını ilgilendiren 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetme
likler çıkarabilirler.» Binaenaleyh, yönetmeliğin, ka
nunda mevcut olmayan yeni bir durumu ihdas ede
bilmesi mümkün değildir. Mademki, kanun metnin
de «Bağdaşmayan işler» sayılmamıştır, bunlar yönet
melikte sayılmaktadır; bu artık yönetmelikte yer ala
maz. Hattta, rahmetli hocamız -Mekteb-i Mülkiyede 
ve Hukuk Fakültesinde- Yavuz Abadan şöyle söyler
di : «Nizamnameler dahi yeni hükümler ihdas ede
mezler.» Yönetmelikler uygulamaya yöneliktirler. Bu 
bakımdan, yönetmeliklerde yeni hükümlerin getiril
mesi caiz değildir. 

İkincisi, teklifin 9 uncu maddesinin beşinci fıkra
sında, «Bankaların hangi şart ve usullerle sigorta 
acenteliği yapacağı, yukarıda zikredilen yönetmelikle 
belirlenir» denilmiştir; aynı mülahaza burada da var
dır. 

Esasında, Türkiye'de, bankalara sigortacılığı ya
saklamak lazımdır. Sigortacılık, Batı'da, bütün dün
ya ülkelerimde, fon yaratan kurumlardır; halbuki, 
bankacılık kredi kurumudur. Kredi kurumu olduğu 
için, kredi verdiği müesseseyi de bizzarur kendi acen

tesine veya kendi sigorta şirketine getirmektedir. 
Eğer, sigorta şirketlerinin, gerçekten -Batı'da olduğu 
gibi- fon yaratması amacı güdülüyorsa, bunu cesa
retle kaldırmak, bankaları sigortacılık yapmaktan 
men etmek lazımdır. 

Bu konuyla ilgili olarak şunu da söylemek isti
yorum : Türkiye'de, bir sigortacılığım, bir de ban
kacılığın gelişimini tetkik ediniz; göreceksiniz, ban
kacılığın geliş'm sürecinde daha çok problemlerle 
karşı karşıya kalındığı halde sigortacılıkta kalın
mıyor; onlar kendi teknik yapıları itibariyle 'bunu 
sağlayabiliyorlar. 

Bu yüzden, sayım 'bakanımızdan ve sayın komis
yonumuzdan bu hususların nazara alınmasını rica 
ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
'Başka söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup, işleme 
koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 noi mad

desi ile değiştirilen 7397 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinin Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonun
da kabul edilen metninin 'beşinci paragrafında yer 
alan «Durumlarını ikinci fıkradaki yönetmeliğin ya
yımı tarihinden itibaren üç yıl içinde bu Kanun hü
kümlerine intibak ettirmeyen acentelerin faaliyetle
rine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilir» 
şeklindeki cümlenin fıkradan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Bülent Akarcalı Pertev Aşçıoğlu 
İstanbul Zonguldak 

'Hakkı Artukarslan Mehmet Sağdıç 
Bingöl Ankara 

İsmet Tavgaç Mustafa Çakaloğlu 
Bursa Antalya 

Gerekçe : 
Acentelerin bu Kanun hükümlerine intibakı ile 

ilgili olarak, Geçici 4 üncü madde ile, 2 yıllık bir 
süre öngörüldüğünden 9 uncu maddede geçen 3 yıl
lık süre intibak işlemlerinin süresi yönünden bir çe
lişki yaratmaktadır. Bu bakımdan, verilen bu önerge 
ile 'bu çelişki kaldırılmakta ve bu Kanunda öngö
rülen diğer intibak süreleri ile de paralellik sağlan
maktadır. 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ tfBursa) — 
Ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Ekseriyetiniz bulunmadığından ka
tılamıyorsunuz. 

Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
©AŞKAN — önergeye hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 oy arayın Sa

yın Başkan. 

/. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

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

Sayın milletvekilleri, bir önceki oturumda 7 nci 
maddeyle ilgili önergenin oylaması sırasında, Anaya
sanın aradığı nisap sağlanamadığından ara vermek 
durumu hâsıl olmuştu. Şimdi, görüşmeleri kaldığı
mız yerden sürdürüyoruz ve 7 nci madde üzerinde 
verilen demin görüştüğümüz önergeyi tekrar oyları
nıza sunuyorum.. 

BAŞKAN — Dikkat ediliyor sayın milletvekilli. 

Kabul etmeyenler... Sayın milletvekilleri, kabul 
için yeterli sayı var, ancak nisap için yeterli sayı 
yoktur. Bu nedenle, deminki ifadeyi tekrar ediyo
rum : Anayasanın aradığı yeterli nisap elde edileme
diğinden, oylamayı tekrarlıyorum. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sa
yın milletvekilleri, Anayasanın aradığı nisap yine 
elde edilemediğinden, saat 17.00'de toplanmak üzere 
bkleş/rne ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 16.40 

İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öner
geyi hatıriamıyoruz Sayın Başkan, belki biz de ka
tılabiliriz; bir kere daha okutabilir misiniz? 

İBAŞKAN — Siz yok muydunuz Sayın Nalbant-
oğlu? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzruum) — Yok
tum. 

BAŞKAN — Yoktunuz. 
Önergeyi, oylamadan önce, tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifinin 7 nci mad

desi ile değiştirilen 7397 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinin Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nunda kabul edilen metninin beşinci paragrafında yer 
alan «Durumlarını ikinci fıkradaki Yönetmeliğin ya
yımı tarihinden itibaren üç yıl içinde bu Kanun hü
kümlerine intibak ettirmeyen acentelerin faaliyetle
rine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son verilir» şek-
lindekiı cümlenin fıkradan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Fevzi Necdet Erdinç (Van), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 
ı ^ • t - : » •»•• 

'BAŞKAN — 114 üncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOI 
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BAŞKAN — Evet, anlaşılmıştır sanıyorum. i 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusun

da oylarınıza, sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.,. 7 nci madde ka'bul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 7397 sayılı Kanunun 10 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 10. — Bu Kanunun 2, 3 ve 4 üncü mad

delerinde yazılı hususlarda vukua gelebilecek bilcüm
le değişikliklerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığıma bir ay 
içinde bildirilmesi zorunludur. 

Tasdike tabi değişiklikler, ancak Sanayi ve Ti
caret Bakanlığının tasdikiyle yürürlüğe girer. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, lüzum gördüğü hal
lerde- değişikliklerin tescil ve ilanını talep edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Yıl
maz Demir; buyurun efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Beyler, önce, 101 'i 
Başbakanın zoruyla bulduğunuz için sizi kutlarım. 

»BAŞKAN — Sayın Demir, Başkanlığa ve Genel 
Kurula hitaben konuşunuz. 

SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bi
lecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konu
yu bir kez daha yineliyor ve irdeliyorum : 

Türkiye'de, tüm ticaret yasalarında, sigorta ya
salarında, kooperatif yasalarında yapılacak her de
ğişikliğin, bakanlığın onayı ve ticaret sicilinde ilan 
edilmesi zorunludur. Ben, bu teklifin karşıtını yar
gılarken bir tabir kullanmıştım, «Şirket kurtarmanın 
devamıdır, kişi ve kuruluşları kurtarmanın bir şek
lidir» demiştim. 

ikinci konuyu Sayın Ar ikan getirdiler; yasa yeri
ne yönetmelik olmaz. Öyle bir sigorta yasası getiri
yorsunuz ki, yasa yapanların cahilliğime veriyorum 
yasanın bu maddesini; beyler değişikliği Türkiye Ti
caret Sicilinde ilan etmeye mecbursunuz. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Siz, bu değişikliklerle kişileri 
kayırmaya da mecbur değilsiniz. Yani, istediğ;niz 
adamları istediğimiz şekilde, sigorta yasasının madde
lerini veya şirketleri koruduğunuz zamanlarda, ilan 
ettirmeyeceksiniz; diğer kişi ve kuruluşların, birer 
maddelik, birer cümlelik olsun, değişikliklerini ba
kanın emriyle ilan edeceksiniz... Kimi kimden kurta
rıyorsunuz ve kimim içim kurtarıyorsunuz?.. Hem bu 
Yasayı yapan geri zekâlı o cahil savunucu, hem de 

bakan savunmaya mecburdur bunu. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sen bilmiyorsun, 
anlamıyorsun in aşağı, terbiyesizlik etme. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Niye savunmu

yorsunuz yasayı, niye savunamıyorsunuz?.. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Bakanınız savunamıyor, siz 
savunamıyorsunuz, Akarcalı savunamıyor. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, la
fını geri alsın. 

BAŞKAN — Ne lafıydı Sayın Fırat? 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — «Geri zekâlı» dedi. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Akarcalı demsdiı 

mi daha önce? 
BAŞKAN — Kime «Geri zekâlı» dedi? 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — «Tasarıyı hazır

layan» dedi. Teklifi biz hazırladık. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, sataşma var derseniz 

söz verebilirim. Başkaca, sözünü geri aldırma, diye 
bir müessesemiz yok. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sataşma vardır. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, siz de önerge sahibi
siniz değil mi? 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Önerge değil, tek
lif sahibeyim. 

BAŞKAN — Teklif sahibisiniz. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum efend:m. 

İM. TURAN BAYEZtT '(Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, madde konuşuluyor. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Fırat, teklif sahibi olarak, sataşma vardır 

derseniz, şahsınız adına size söz verebilirim. 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sataşma var. 
BAŞKAN — Buvurun. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Yasa 

teklifinde de imzası yok. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, yalnız sataşma konusunda ve yeni 

sataşma... 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — «Ge

ri zekâlı değ'lim» desin, bitsin, 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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»Buyuran Sayın Fırat- I 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayım Başkan, sa

yın milletvekilleri; bu teklifi biz hazırladık. Değer
li milletvekili arkadaşımız eğer bundan önceki yasayı 
incelemiş olsaydı, orada da sayın bakanlığın bu ko
nuda tasdik yetkisi olduğunu bilmiş olacaktı. 

Teklifi hazırlayan arkadaşlarımızın geri zekâlı ol
madığını özellikle sayın milletvekillerine hatırlatır, bu 
sözünden dolayı, kendis'ne teessüf ederim 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Başka söz isteyen?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Ben, hükümet adına söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun Sayın Ba
kan. I 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Ben de söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Yine size söz vermek mümkündür 
Sayın Arıkan. 

Buyurun Sayın Bakan 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem milletvekilleri; dün müzakeresine baş
lanmış olan bu kanun teklifi için muhterem milletve-
killerimiz bazı mütalaalarda bulundular ve bu kanun 
teklifinin bir kurtarma kanunu mahiyetinde olduğu
nu ve tamamen holdingleri himaye eder mahiyette bir 
kanun olduğunu, beyan ettiler. 

Evvela, arkadaşlarımız tarafından hazırlanan bu 
kanun teklifi paralelinde, ben bakan olduktan sonra, 
kendi murakabe kurulumuzda, muhtelif kaynaklarla 
temas ederek biz de bakanlık olarak bir tasarı ve tas
lak hazırlamıştık ve bu ikisi tevhit edildi; arkadaşla
rımızın hazırladığı kanun teklifi tekrar gözden geçi
rildi. Burada ana esas, Türkiye'de mevcut sigorta sis
temini yeniden düzenlemekti. 

Evvela şunu arz etmek istiyorum: Bu konuda ne
den şikâyet vardı? Bugün Türkiye'de bir sigorta edi- I 
len, bir de sigorta eden kesim var. Diyelim ki, bir si
gorta şirketine ben ya bir yangın sigortası yaptırdım 
veya hayat sigortası yaptırdım veyahut da kaza sigor- I 
tası yaptırdım. Eğer, başından geçenler varsa, ticaret I 
âlemi içinde olan arkadaşlarımız varsa göreceklerdir I 
ki, o sigorta şirketi, sigorta edilenleri canlarından bez- I 
dirmişlerdir; verilen parayı da klozlara atıfla ya kırp
mışlardır veya hiç ödememişlerdir. Şu halde, sigorta 
müesseselerinin, sigorta edilenlere karşı ödemesini mü- I 
kemmel şekle sokmak ve onu emniyet altına almak | 

— 71 

11 . 6 . 1987 0 : 2 

için bu kanunda ana değişiklikler yapılmaktadır; ya
ni, sigorta primini ödeyip sigorta yaptırmış vatandaşı
mız veya müessesenin, o tarif ettiği şekiller altında 
herhangi bir zarara duçar olması halinde, kesinlikle 
klozlara atıfla veya şu veya bu şekilde ödememeyi 
doğuran manilerin ortadan kalkmasını sağlamak mak
sadıyla bu kanunda ana değişiklikler yapıldı. 

İkincisi ise, müesseselerin, yani sigorta müessesele
rinin, ana kaynaklarının güçlenmesi suretiyle de, bor
cu eda edecekleri zaman bir sıkıntı çekmemeleri he
def alındı. Şu halde, kaynağın kuvvetlenmesi, sigorta 
şirketinin güçlenmesi, onun daha fazla kâr etmesine 
matuf değil, doğrudan doğruya, sigorta ettiren insanın 
zarara uğraması halinde tahsil kabiliyetini yükseltmek 
maksadıyla bu değişiklik yapıldı Binaenaleyh, daha 
eski kanundaki tatbikattan doğan bütün o kusurlar 
gerek sigorta murakabe kurulunca ve gerekse sayın 
arkadaşlarımız tarafından hazırlanan kanun teklifin
de bunlar bertaraf edilecek tarzda kanun maddeleri 
değişiklik teklifi ile yüce huzurunuza getirildi. 

Diğer taraftan, şunu arz edeyim : Türkiye 8 mil
yar ihracat ve 12 milyar ithalat yapıyor; yani 20 mil
yar dolar ticaret hacmi olan bir ülkeyiz. Bu, bugünkü 
para ile 16 trilyon liralık bir iş hacmidir. 16 trilyon 
liralık ihracat ve ithalatımızda çalışan bir sigorta sis
teminin mutlaka mevcudiyeti şarttır. Deniz nakil va
sıtalarının Türkiye dışında bir kazaya duçar olması 
halinde, o sistem içinde ödenmesini kolaylaştırıcı tarz
da dış ülkelerin sigorta şirketlerinin Türkiye'de tem
silcilikleri vardı. Şimdi biz burada, o temsilciliklerin 
de zaman zaman sigortalı olan müesseseye borçlarını 
ödemediklerini de tespit etmişizdir. Bunu da sağlamak 
maksadıyla, onların da Türkiye'de, yeni kurulan dü
zen içerisinde şekillenmesi zaruretini getirdik. 

Şu halde, kanun teklifinin esas ruhu, ödeme me
kanizmasını sağlama bağlamak, kaynağını güçlendir
mek, bir de, dünya ticareti içerisinde ihracatımız ve 
ithalatımız yönünden ve dışa çalışan gemilerimiz yö
nünden, onların da bu manzume içerisinde kesinlikle 
emniyetini sağlamaktır. Yoksa, herhangi bir şirketi 
veya bir holdingi veya şahsı veya sigorta şirketlerinin 
kârlılığını artırmaya matuf bir kanun teklifi değildir. 
Emniyeti artıran; ferdin emniyetini, müessesenin em
niyetini, «Sigorta ettim efendim, ben emniyetteyim» 
diyen müesseseye inanç sağlayan bir kanun teklifidir. 
Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarımızın bu yönde 
bir tereddüde kapılmamalarını bilhassa istirham edi
yorum ve öyle zannediyorum ki, dünden beri üzerin
de durulan bu hassas konuyu da tenvir etmiş oluyo
rum. 
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Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından ı 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, Sayın Vural Arıkan; buyurun efen

dim. 
VURAL ARTKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bu hüküm, aşağı yukarı, eski hük
mün tekrarı niteliğindedir. Yani bu hüküm, Kanunda
ki 10 uncu maddenin tekrarı niteliğindedir: «Bu Ka
nunun 3, 4, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı hu
suslarda vukua gelecek bilcümle değişikliklerin 15 gün 
içinde Ticaret Vekâletine bildirilmesi mecburidir. 

Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü hallerde bu deği
şikliklerin tescil ve ilanını talep eder». Yani, yeni hü
küm, eski hüküm tekrarından ibarettir. Değişiklik, sa
dece, Ticaret Bakanlığı yerine Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına verilmiş olmasıdır. 

Yalnız, benim anlayamadığım bir konu var. O ko
nu şu : 

Şimdi 8 inci madde diyor ki, «Bu Kanunun 2, 3 
ve 4 üncü maddelerinde yazılı hususlarda vukua gele
bilecek bilcümle değişikliklerin Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına bir ay içinde bildirilmesi zorunludur. 

Tasdike tabi değişiklikler, ancak Sanayi ve Tica- ' 
ret Bakanlığının tasdikiyle yürürlüğe girer. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, lüzum gördüğü haller
de değişikliklerin tescil ve ilanını talep edebilir». De
mek ki, ilgili üç maddede değişiklik; 2 nci maddede, 
3 üncü maddede, 4 üncü maddede. 

2 nci maddeye bakıyoruz. 2 nci madde; «Sigorta 
ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılı
ğı hizmeti yapanlar, sigorta eksperleri ve bu kanun 
kapsamına giren konularda faaliyet gösteren diğer ki
şi ve kuruluşlar bu kanun hükümlerine göre Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından murakabe olunur» di
yor. Bu madde ile bu 2 nci maddenin alakasını tespii 
edemedim, anlayamadım. Yani, bu madde, muraka
benin Sanayi ve Ticaret Bakanlığında olduğunu gös
teriyor. Binaenaleyh, bunun oraya gitmesi mümkün 
değil. 

3 üncü maddeye geliyoruz: Sermaye maddesidir; 
sermaye 1 milyardır, artırıldığı zaman 5 milyara ka
dar çıkar. O zaman bunun tasdike gitmesi pek nor
mal; ama o zaman da, ticaret hukuku kurallarıyla 
bir çatışma vardır. Anonim şirketler aleniyet ister; 
sermayede yapılan değişiklikler dolayısıyla, aleniyet 
dolayısıyla tescil edilir. 2 nci maddenin, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından kabulü değil, ayrıca ti
caret sicilinde tescil ve ilan edilmesi gerekir. 

Geliyorum 4 üncü maddeye. 4 üncü madde (d) 
bendini değiştiriyor ve açıkça şöyle diyor: «Azamî 
saklama paylarını gösterir tablolarını Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına tevdi ve tasdik ettirerek, ruhsatna
me almaya ve usulü dairesinde tescil ve ilan ettirme
ye mecburdurlar». Şimdi, 4 üncü maddede tescil ve 
ilanı zarurî görüyorsunuz; ama, «Bu kanunun 4 üncü 
maddesinde yapılan değişiklikleri Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı isterse tescil ve ilan ettirir» diyorsunuz. Bi
naenaleyh, bu çelişkinin de teknik olarak ortadan kal
dırılması lazım gelir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sorum var. 
BAŞKAN — Soru var. 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Sayın Demir, buyurun, morunuzu alayım. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Bakana şah

sınızda iletilmek üzere; hangi hallerde Bakanlık ilanı 
zorunlu kılacaktır? Bunun yanıtını Sayın Bakan ver
medi. 

İkincisi: 4 üncü maddede ilan zorunlu olmasına 
rağmen, bu maddede kaldırılmış; Sayın Arıkan da ko
nuşmasında buna temas etti. Onun yanıtını istiyorum. 

Üçüncüsü: AET ülkelerinde bankaların sigorta 
şirketleri var mıdır? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) - - Hayır, hayır; efendim, 
sermaye güçlenir. Elbette birikmiş kaynaklarından 
ödenir; ama biz, şimdiye kadar bütün bu ödemelerde 
gördük ki, zayıf, olan şirketler ya bono vermek sure
tiyle ya da takside bağlamak suretiyle, ödeyecekleri 
borçları eda etmemişlerdir. Tabiatıyla, murakabe ku
rulu kanunî müeyyideleri tatbik suretiyle, muameleyi 
şirket yönünde takip etmişler; ama neticede mutazar-

Son sorum: Sayın Bakan kürsüden de ifade etti; 
ama yanlış ifade etti. Sigorta şirketleri zararlarını ser
mayeden değil, birikmiş akçelerinden öderler. Bu ko
nuda lütfen beni bilgilendirsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, sigorta ücret
leri sigorta şirketinin birikmiş kaynaklarından öde
nir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Sermayeden öde
nir» dediniz Sayın Bakan. 
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rır olan müessese veya şahıslar paralarını zamanında 
alamamışlardır ve buna benzer, yılda bir iki tane de
ğil, yüzlerce misal vermemiz mümkündür. Maalesef, 
sigorta şirketleri zayıf oldukları zaman ödememe yol
larına gitmişler; klozlardan istifade etmek suretiyle, 
bahaneler yaratarak geciktirmek suretiyle müessese ve 
şahısları mutazarrır etmişlerdir. Bu yönüyle, serma
yelerin daha güçlenmesi, ödeme imkânlarını artırması 
bakımından önemlidir. Yoksa, buyurduğunuz gibi, bi
rikmiş, kaynaklarından ödediği aşikârdır. 

Diğer taraftan, AET ülkelerinde, bankaların sigor
ta şirketlerinin olup olmadığı hususunu soruyorsunuz. 
Ben, Avrupa devletlerinde bankaların ayrı isim altın
da kurdukları şirketlerle; yani bir banka kendi ismi 
altında değil, başka bir isim altında kurduğu şirket
lerle bankacılık muamelesi yaptığı gibi, aynı zaman
da sigorta muamelesi yaptıklarını da biliyorum. Ya
ni, diyelim ki, bir Deutsche Bank'ın, kendinin de or
tak olduğu bir sigorta şirketi mevcuttur, diğer bir ban
kanın da yine mevcuttur; Dresdner Bank'ın da mev
cuttur veya İngiltere'de Barcley Bank'ın başka bil
işim altında, Barcley Sigorta olarak değil, başka bir 
isim altında sigorta şirketleri mevcuttur. 

Türkiye'de de, baktığımız zaman, İş Bankasının 
bir sigorta şirketini Anadolu Sigorta olarak görüyo
ruz, eğer ortak olduğu şirketse. Demek ki, şirketin is
mi değişik oluyor ve ayrı bir şirket oluyor; ama do
laylı olarak, o şirketin ortağı olarak bir banka görü
lüyor. Bu bakımdan benzerlik var. Tabiatıyla ben, Av
rupa'da, bir bankanın yüzde yüz herhangi bir sigor
ta şirketine ortak olamaz kaydı olduğunu bilmiyo
rum. Böyle bir husus varsa, tenvir buyurursanız mem
nun olurum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Önerge yok. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 8 inci mad
deyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 8 indi mad
de kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 7397 sayılı Kanunun 12 nci mad

desinin Sabit Teminat'a ait (I) numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«T. — Sabit teminat ; 
Yangın branşı için 30 000 000 
Nakliyat branşı için 30 000 000 
Kaza branşı için 40 000 000 
Hayat branşı için 40 000 000 

Makine - montaj branşı i?in 10 000 OOOı 
Dolu branşı için 5 000 000 
Hayvan ölümü branşı için 5 000 000 

liradır. 

Şu kadar ki yalnız bir branşta çalışmak isteyen si
gorta şirketlerinin tesis edecekleri sabit teminat mik
tarı 60 000 000, yalnız iki branşta çalışmak isteyen 
şirketlerin 100 000 000, yalnız üç branşta çalışmak 
isteyen şirketlerin 120 000 000 Türk Lirasıdır. 

Bakanlar Kurulu sabit teminat miktarlarını beş 
katma kadar artırmaya, ilerde ihtiyaca göre yeni 
branşlar tesisine ve tesis edilen bu yeni branşlara ait 
sabit teminat miktarlarını önceki artışları da dikka
te alarak azamî teminat miktarlarını geçmemek kay
dıyla tespite yetkilidir. 

Reasürans şirketleri, yukarıda belirtilen sabit te
minat miktarlarını bir misli fazla olarak tesis etmeye 
mecburdurlar». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın 
Nalbantoğlu, şahsınız adına mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kişisel. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Bu görüşmekte olduğumuz 9 uncu maddede; «Si
gorta şirketleri; yapacakları sigorta akitleri dolayı
sıyla sigortalılarına olan taahhütlerine karşılık olmak 
üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrine biri sabit, 
diğeri değişken teminat göstermeye mecburdurlar» 
deniyor. 

Burada sayılan sabit teminatlara dikkat edilirse; 
yangın branşı, nakliye branşı, kaza branşı, hayat 
branşı gibi konularda 30 milyon, 40 milyon teminat 
isteniyor da, neden dolu branşı için 5 milyon, hay
van ölümü branşı için 5 milyon ve -tabiî biraz fazla 
olmak üzere- makine montaj branşı için 10 milyon 
konmuş?.. 

Gerçi, sigorta şirketlerinin, dolu afeti nedeniyle 
veya hayvanların ölmesi olasılığı nedeniyle sigorta 
etmek istedikleri bir konu da yoktur. Ne, ekini do
luya gidecek diye, ne hayvanı belki şap hastalığın
dan ölecek diye, kimsenin malını sigorta etmek de 
istemezler. Sayın Bakandan, bunun Türkiye'deki mik
tarını ve izahatını da isteriz tabiatıyla. 

Esasında, bu konularda, devlet tarafından sigorta 
kuruluşları kurulmak suretiyle, afet, dolu, su bas
kını, hayvan telefatının sigortalanması uygun olur; 
çünkü, özel teşebbüs bu konulara eğilmiyor, önem 
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vermiyor ve bundan para kazanacağını da tahmin 
etmiyor. 

Hayvan telefatı ve dolu afeti gibi nedenlerle üre
timi sigortalama yasaları behemahal çıkarılmalı ve 
gerekli sigorta kurumları da kurulmalıdır. 

Ne yazık ki, hâlâ insanlarımızın hayat, kaza ve 
mülklerinin sigorta işlemleri bile özel sektör elinde
dir ve hatta, ancak zengin kimselerin yararlanabile
ceği bir uygulama olarak sürmektedir. 

insanlarımızın hayatı bir değer ifade etmiyor ki, 
değerli olmayan bu hayatları sigorta edilmiş olsun; 
nerede kaldı hayvanlarının ve tarladaki ürünlerinin 
değeri... 

Bir de şu konu var, dikkatinizi çekmek isterim: 
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında, «Şu kadar ki, yal
nız bir branşta çalışmak isteyen sigorta şirketlerinin 
tesis edecekleri sabit teminat miktarı 60 000 000, 
yalnız iki branşta çalışmak isteyen şirketlerin 
100 000 000, yalnız üç branşta çalışmak isteyen şir
ketlerin 120 000 COO Türk Lirasıdır» denmektedir. 
Demek ki, «Ey sigorta şirketleri, siz ya yangın, ya 
nakliyat yahut da bu ikisinin beraberinde bir de ka
za sigortası yapın veya nakliyat, kaza ve hayat bran
şında çalışın; dolu branşı ve hayvan ölümü branşın
da çalışmayın» denmek isteniyor. Çünkü, bunların 
birisinde çalışacaksanız 60 milyon, ikisinde çalışacak
sanız 100 milyon teminat göstereceksiniz, burada ise 
5 milyon deniyor. Mesela ben bir sigorta şirketi ku
racağım, dolu branşı ile hayvan ölümü branşında ça
lışacağım, vatan, millet, Sakarya diyerek; hayır 60 
milyon... Halbuki sen burada 5 milyon demişsin; ne
den 60 milyon? İkisinde çalışacağım 10 milyon eder; 
sen benden niye 100 milyon alacaksın? Halbuki, bir 
üst tarafta gösterilen teminatlar ise 5'er milyondur; 
bu da bir çelişkidir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa teklifi, bu konuyu 
iyi bilen Sayın Bülent Akarcalı tarafından hazırlan
dı ve iki komisyonda görüşüldü, diye mükemmeldir 
zannetmeyiniz. Bu konularda biz önerge versek kabul 
etmiyorsunuz -Benim bir önergem de var- lütfen 
sizler önerge veriniz, biz katılırız ve bu şekilde bu
nu değiştirelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNlŞ (Bursa) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Nal-
bantoğlu'nun bu konuda bir de önergesi var. Ko
misyonumuzda da aynı konu Sayın Nalbantoğlu'nuh 
önergesi münasebetiyle müzakere edildi. Meselenin 
aslı şudur: 

Mevcut cari kanunda (Ki, bu kanunla değişikliğe 
uğradıktan sonra, cari kanun bu olacaktır) artık kıy
met ifade etmeyen dört tane branş vardır; yangın 
branşı, hayat branşı, nakliyat branşı ve kaza branşı. 
Bunlar da 75 bin, 75 bin, 50 bin ve 100 bin liradır. 
Bu kanun teklifinde ise bu branşlara üç tane daha 
ilave branş gelmiştir; makine - montaj branşı, dolu 
branşı ve hayvan ölümü branşı ve maddeye esneklik 
getirilmesi için de, maddenin ilgili paragrafında, ile
ride ihtiyaca göre yeni branşlar tesisi ve tesis edile
cek branşlarda prim tespiti için Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. 

Şimdi burada makine - montaj branşı, dolu branşı 
ve hayvan ölümü branşı, Türkiye'de sigortacılığı spe
sifik hale getirmek için yapılan bir meseledir. Bu
gün, sigorta şirketlerinin, dolu branşı ve hayvan ölü
mü branşı için sabit teminat miktarlarını artırdığı
mız takdirde, talep o kadar azdır ki, sigorta şirketinin 
bu işi yapması mümkün değildir. Bunun spesifik hale 
gelmesi, bunların artırılması ve burada zikredilmeyen 
yeni branşların getirilmesi için de gerekli yetkiler ve
rilmiştir. 

Genel Kurula saygıyla arz. olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuniş. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutup işleme koyuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 554 sıra sayılı Yasa tek
lifinin madde 9'daki sabit teminat miktarlarının aşa
ğıdaki şekilde olmasını arz ve teklif ederiz. 

«1. Sabit teminat: 
Yangın branşı için 30 000 000 
Nakliye branşı için 30 000 000 
Kaza branşı için 40 000 000 
Hayat branşı için 40 000 COO 
Makine - montaj branşı için 30 000 000 
Dolu branşı için 25 000 000 
Hayvan ölümü branşı için 25 000 000 

liradır.» 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öner

gemi açıklamıştım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 9 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 7397 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Madde 13. — Sigorta Şirketleri; mütehavvil temi

nat kar şıllıklarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
tespit edilen fiyat değişiklik marj tutarlarını da ilave 
suretiyle, engeç hesap senesini takip eden beşinci ayın 
sonuna kadar tesis ve ikmale mecburdurlar. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca yaptırılacak incelemeler sonun
da, sabit ve mütehavvil teminat karşılıklarında her
hangi bir noksanlık tespit olunduğu takdirde, ilgili 
şirket, keyfiyetin kendisine Bakanlıkça tebliğinden iti
baren bir ay içinde bu noksanlığı tesis ve ikmal zo
rundadır. 

Bu süre zarfında noksanlığı ikmal etmeyen şir
ket hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı icabında 20 
nci madde hükümlerini tatbik edebilir. 

Tesis edilen karşılıkların tutarı, ayrılması gere
ken teminat miktarından fazla ise, fazlası Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle serbest bıra
kılır.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 7397 sayılı Kanunun 14 üncü 

Maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Teminatların Kullanılması 
Madde 14. — Teminatlar sigortalıların alacakları

na karşılık teşkil eder. 
Sigorta Şirketlerinin tasfiyesi sırasında teminatlar 

öncelikle tesis edildikleri sigorta branşındaki sigortalı

ların alacaklarının ödenmesine tahsis edilir; artan kı
sım olursa, bu diğer branşlara ait bulunan teminat
lara eklenir. 

Bir sigorta şirketi belirli bir veya birkaç branşta 
veya bütün branşlarda sigortacılık faaliyetine son ver
mek isterse, sigortalıların tüm alacaklarının ödenmiş 
olması şartıyla, ilgili branş veya branşlara ait temi
natlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca serbest bıra
kılır. 

Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenme
den iflas veya tasfiye masasına dahil edilemez ve 
başkaca alacaklar için hiçbir icra takibine konu ola
maz. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına, Sayın Yılmaz Demir, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bi
lecik) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teklifin 
geneli üzerindeki konuşmamda, devletin bir kurulu
şu olan BOTAŞ'la Atlantik Sigorta Anonim Şirketi
nin yazgısını ve 5 milyon dolarlık ödentinin ne ola
cağını Sayın Bakanın yanıtlamasını talep etmiştim. 
Dönüp dolaşıp aynı ödenti konusunda bu madde
nin bir kez daha yüce Mecliste irdelenmesinde ve ko
nuşulmasında yarar olur umuduyla karşınızdayım. 

Gazeteleri ve basını açıyoruz, «Sabancı mahke
melik». Gazeteleri açıyoruz, Atlantik Firması Mura
kabe Kurulunun bilançosundaki mal varlıklarını gö
rüyoruz. Yine gazetelerden ve basından takip ediyo
ruz : 5 milyon dolar, 1986 yılından beri, Sabancı'nın 
cebinde ve kesesinde... 

Konu mahkemeye intikal etmiş. Bakan çıkıp bu 
konuyu savunacak. Doğrudur, bir yargı erkinde; ama 
yargı erkinin ne denli topal olduğunu da zatı muh
terem iktidarınızda bir kez daha gördük. Devletin 
5 milyon dolarlık alacağı, 2 yıldır, Sabancı Holdin
gin genel aktifinde ve kullanımında duruyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklifin 7 nci madde
sindeki üç yıl ile geçici maddedeki iki yıl çelişkisini 
teklif yapıcılarının eksik getirdiğini, yine görüyoruz. 
7 nci maddede, üç yıl içinde intibaklarını yapar, di
yor; geçici bir maddede de, iki yıl içinde intibakla
rını yapar, diyor. Zatı muhterem Sabancı iki yıl in
tibak için uğraşacağıma göre, 5 milyon doları, iki yıl 
daha Jcullanacak demektir. Daha, açık bir ifade ile 
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bu, dört yıl, devletin kasasından devletin parasını 
kullanmış demektir. 

Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum, arz edi
yorum, Sayın Bakan bu teklifi geri çeksin. Geç ka
lınmış değildir; bu teklif bir kez daha, komisyonda 
iyice irdelensin, iyice elekten geçsin. Ben, teklifin 
bu maddesi dolayısıyla Atlantik Sigorta Anonim Şir
keti ile BOTAŞ arasındaki yazgının ve 5 milyon do
ların nereye varacağını soruyorum, cevabını da Ba
kandan istiyorum. 

Sayın Bakanım, 17 nci dönem Parlamentosunda 
bir şeyi öğrendim vs gözledim iki, bizim ak dediğimiz 
bir konuyu bakan çıkıp yeşil olarak yanıtlıyor. Cüm
le cümle ve özüne inerek; Sayın Bakanım; BOTAŞ' 
la Sabancı Holding arasındaki 5 milyonun yazgısı ne 
olacaktır? Yanıtını bekliyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Hükümet adına, buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, Atlantik Sigor
tanın meselesi, biz de biliyoruz, mahkemede. Sayın 
Demir'in dediği doğrudur. Muhakemenin uzun sür
mesinin haksız bir tasarrufu doğurduğu, maalesef 
muhakkak, onda bizim bir itirazımız yok; ama, be
nim bakan olarak, meselenin süratle çözümünde her
hangi bir dahlim olamaz. Benim, bir tasarrufta bu
lunmam, şu şekilde hareket edersem şunu daha erken 
bitiririm demem de mümkün değil. Bir tarafta Dev
letin avukatları, BOTAŞ'ın avukatları var, takip edi
yor; öte tarafta ise bir sigorta var. 

Ortada bir ihtilaf var ve hakikaten, zahiren de, 
5 milyon doların orada beklemesiyle doğan menfaat-
tan bu tarafın istifade etmemesi gibi bir hal söz ko
nusudur. 

Sayın milletvekilimiz bu yönde haklı görünüyor
lar; ama bunu ortadan kaldırabilecek şekilde benim 
yapacağım ne gibi bir tasarruf olabilir, onu tavsiye 
etmediler. Aslında bu teklifle birçok meseleler dü
zeliyor; yani bu teklifi geri almakla, o meseleyi bağ
daştırmasını anlayamadım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde üzerinde Anayasanın 
aradığı çoğunluk sağlanamamıştır, oylamayı yenile
yeceğim. 

11 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edil
miştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 7397 sayılı Kanunun 15 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 15. — Sabit ve mütehavvil teminat ak

çeleri ancak aşağıdaki kıymetlere yatırılabilir. 
a) Türk Lirası olarak nakden tevdiat ve Türki

ye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım ko
nusu yapılan dövizler, 

b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine bo
noları, gelir ortaklığı senetleri ile Devletin ihraç ede
ceği veya Devletin garantisi altında bulunan diğer 
değerler, 

c) Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait 
teşekküllerin ve belediyelerin borsada kote edilmiş 
olan tahvilleriyle hisse senetleri, 

d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tespit ve ka
bul edeceği şekil ve miktarda şirketlerin borsada ko
te edilmiş olan tahvilleri ile hisse senetleri, 

(Ancak, bir şirkete ait tahvil ve hisse senetleri 
toplamı, teminat akçelerinin yüzde onundan fazlası 
için karşılık gösterilemez.) 

e) Türkiye'deki gayrimenkuller, 
(Şu kadar ki; gayrimenkul olarak gösterilecek te

minat karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarısını 
geçemez.)» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Arıkan. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; madde, sabit ve mütehavvil te
minat akçelerinin yatırılabileceği sahaları düzenliyor. 
Burada iki tereddüdüm var : Birincisi; belediyelerin, 
borsada kote edilmiş olan tahviller ile hisse senetle
rinin yatırım konusu olabilmesi. Biliyorsunuz, 1950'li 
yıllardan sonra, Almanya'da belediye tahvil ve hisse 
senetlerinin kullanımı problem halini almıştır; bu bir. 

İkincisi; maddenin (d) bendinde, «Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının tespit ve kabul edeceği şekil ve mik
tarda şirketlerin borsada kote edilmiş olan tahvilleri 
ile hisse senetleri» deniyor. Yani bu maddeye göre, 
bir sigorta şiriketi, ben şu şirketin .hisse senedini 
yahut da tahvilimi almak istiyorum, usul, şekil ve 
miktarını tayin ediniz mi diyecektir; yoksa, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı bir liste hazırlayacak ve şu şu 
şirketlerin tahvillerini ya da hisse senetlerini alabi
lirsiniz mi diyecektir? Her ikisi de farklı sonuçlar 
hâsıl eder,; Bu iktidara söylemiyorum; ama belki 

76 — 
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ileride birisi bir şirketi kurtarmak için de bunu kul
lanabilir. Bu konunun açıklık kazanmasını talep edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sorum var Sa

yın Başkan, 
BAŞKAN — Sorunuz var. 
Başka soru sormak isteyen?... Yok. 
Sayın Yılmaz Demir, buyurun sorunuzu alayım. 
YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Efendim, akçele

rinin yarısı kadar gayrimenkul gösterebilir olayı si
gorta şirketleri için bir tehlike değil midir? Örne
ğin, bankalardan kredi almak için uydurulmuş, ya
pay ekspertiz raporlarıyla milyarlarca liranın battı
ğını herkes biliyor. Sayın Bakanım bu yüzden 5C 
oranını fazla bulmazlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, Sayın Demir 
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, maalesef banka
ların ekspertiz raporlarında da zaman zaman çok 
anormal rakamlar ve hakikate uymayan beyanlar 
olduğu müşahede edilmiştir; ancak, bugüne kadar, si
gorta şirketlerinin ekspertiz raporlarının tanzimliyle 
ilgili takip edilen usullerde, metodlarda ve tatbik edi
len sistemde bir kusur göremedik. O yönden, bu iba
reyi aynen muhafaza ediyoruz,; 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bakan, teşek

kür ederim. 
Başka söz isteyen?... Yok. 
Önerge yok. 
12 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.». Kabul etmeyenler... 12 noi madde kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 13. — 7397 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Hak sahiplerince aranmayan paralar 
Madde 19. — Yaşama ve ölüm şartlı can sigorta

larında ödenmesi gereken paralar ödemeyi gerektiren 
tarihten itibaren 10 yıl içinde hak sahipleri tarafın
dan aranmamış ise, onuncu yılı takip eden yılbaşından 
itibaren altı ay içerisinde, 

Tasfiye ve iflas işlemlerinin devamı sırasında hak 
sahiplerinden müracaat etmeyenler olursa, sigorta 

şirketlerinin bunlara ödemek zorunda oldukları pa
ralar, müracaatları halinde ödenmek üzere, son bi
lançonun tanziminden önce, 

Sahiplerinin ad ve kimlikleri ile bilinen adresleri
ni ve hak kazandıkları para miktarlarını gösterir şe
kilde tanzim olunacak bir cetvel ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı emrine Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına tevdi olunur. 

«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırı
lan bu paralar iki sene içinde sahipleri tarafından 
aranmadığı takdirde Devlete intikal eder.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 13 üncü madde ıkabul edilmiş
tir. 

14 üncü maddeyıi okutuyorum: 
MADDE 14. — 7397 sayılı Kanunun 20 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 20. — Sigorta şirketlerinin durumu si
gortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılaya
bilmek bakımından kâfi teminat arz etmediği takdir
de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı durumun düzeltilme
si için gerekli tedbirlerin alınması hakkında Şirkete 
münasip bir şive verir ve bu maksatla : 

a) Şirketin yetkili organ veya organlarını fevka
lade toplantıya çağırabilir. 

b) Mütehavvil teminatın tamamlanmasına mah
sus süreyi uzatabilir. 

c) Kâr dağıtımını, hayat poliçelerine ilişkin ik
raz ve iştiraları ve riyazi ihtiyattan ödemeleri durdu
rabilir. 

d) Yeni sigorta mukavdesi yapmaktan men ede
bilir. 

e) Portföyün devrine karar verebilir. 
Reasürans şirketleri hakkında (a), (c), (d) ve (e) 

bentlerinde gösterilen hallerden durumlarına uyan 
tedbirler alınabilir.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

önerge yok. 
14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde ka
bul edilmiştir. 

i 5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 15. — 7397 sayılı Kanunun 21 inci mad

desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Ruhsatnamenin iptali 
Madde 2i. — 20 r,cı maddede öngörülen bütün 

tedbiı.'erin alınmasına rağmen veya bu tedbirler akıl
mış olsa dahi, sigortalıların ve diğer alacaklıların 
haklarını karşılayabilmek bakımından malî duru
munun düzeltilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılan 
sigorta şirketinin ruhsatnaimesi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından iptal edilir. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste
yen?..-. Yoik. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiş
tir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — 7397 sayılı Kanunun 22 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 22. — Ruhsatnamesi iptal edilen, hakkın

da iflas kararı verilen veya başkaca sebeplerle faali
yeti sona eren şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
mın kontrolüne tabi olarak ve ilgili kanunlar hüküm
lerine göre tasfiye edilirler. 

Bir sigorta veya reasürans şirketinin iflasına Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının veya alacaklıların tale
bi üzerine karar verilebilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı lüzumu halinde, iflas 
idare memurları ile tasfiye memurlarının değiştirilme
sini talep edebilir. 

iflas ve tasfiye muamelelerinin yürütülmesi sıra
sında teminatların öncelikle sigortalıların alacakları
na tahsisi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli . 
tedbirler alınır. 

Tasfiye halinde, en son ilan tarihinden itibaren bir 
sene geçtikten sonra, sabit ve mütehavvil teminat ak
çeleri bütün vecibelerin yerine getirildiğinin tevsiki 
suretiyle ilgililere iade olunur. 

Ruhsatnamesi iptal edilen, faaliyetine son verilen, 
infisah veya iflas eden şirketlerin durumları, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca biri Resmî Gazetede olmak 
üzere, üç gazetede onbeşer gün ara ile dört defa ilan 
olunur. 

Sigortalılar, teminat akçeleri ile karşılanmamış 
olan alacakları için iflas masasına üçüncü sırada işti
rak ederler.» 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiş
tir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 17. — 7397 sayılı Kanunun 25 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 25. — Sigorta şirketleri ve sigorta aracı

lığı hizmeti yapan bilumum hakikî ve hükmî şahıslar; 
tanzim edilecek poliçe, itecditname, zeyilname ve sair 
muameleler dolayısıyla sigortalılara veya sigorta em
rini verenlere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, 
her ne şekilde olursa olsun risturn ve iskonto yapa
mayacakları gibi, bu mahiyette telakki edilecek terk, 
tenzil ve ödemelerde bulunamazlar ve bu gibi men
faatler sağlayamazlar. 

Sigorta şirketleri; yıl sonu itibariyle bilançoların
da görünen, sigorta aracıları ve sigortalılar uhdesin
deki alacakları için, bunların yüzde onbeşi oranında, 
bu Kanunun 15 inci maddesinin (b), (e) ve (d) bent
lerinde sayılan değerler üzerinden 13 üncü maddede -
kıi süre içerisinde teminat tesis etmek mecburiyetin
dedirler. Her nevi borç senetleri ile çekler söz konu
su alacakların tespitinde dikkate alınmaz.» 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz iste
yen?... Yolc. 

önerge yoik. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — 7397 sayılı Kanunun 26 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. —• Sigorta şirketleri, sigorta aracılığı 

hizmeti yapanlara istihsal ve te'şvik komisyonu ile 
kuruluş ve eğitim masrafları dışında, her ne nam 
ve şekilde olursa olsun, ödemelerde bulunamazlar 
ve menfaat temin edemezler. 

Sigortalılara uygulanacak prim taksit ve ödeme 
esasları ile sigorta aracılığı hizmeti yapanlara, bunla
rın durumlarına göre ödenebilecek komisyonların aza
mî nispetleri, kuruluş ve eğitim masraflarının azamî 
miktarları, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit olu
nur. 

Bu mehil, nispet ve miktarlar fevkinde muamele 
ifası yasaktır. 

Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele hü
kümleri geçersizdir.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Önerge yok. 



T. B. M. M. B : 114 

1'8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 
edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 19. — 7397 sayılı Kanunun 27 nci mad

desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Sigorta aracıları nezdindeki şirket alacağı 
Madde 27. — Sigorta aracılığı hizmeti yapanlar 

tarafından tahsil edilen primler emanet para hükmün
de olup; Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca tespit edi
len esaslar çerçevesinde, tahsilatı takip eden ayın so
nuna kadar ilgili sigorta şirketine ödenir. 

Tahsil ettikleri sigorta primlerini Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca tespit edilen esaslar içinde ödeme 
yen istihsal organlarının sigorta aracılığı faaliyetleri 
anılan Bakanlıkça durdurulur; fiilin (aynı yıl içinde) 
tekerrürü halinde, bu gibiler bir daha sigorta aracısı 
olarak çalışamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Önerge yok. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20. — 7397 sayılı Kanunun 2 9 uncu 

maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Mecburî sigortalar 

Madde 29. — Türkiye'de ikamet eden veya çalı
şan hakikî ve hükmî şahıs; bilumum sigortalılarını 
ancak Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta 
şirketlerine ve Türkiye'de1 yaptırabilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek esas
lara göre, ithalat ve ihracat mevzuu nakliyat sigorta
ları; yabancı kredi ile satın alınan uçak ve gemilerin 
borcu ödeninceye kadar, münhasıran ıkredi miktarı ile 
sınırlı olmak üzere tekne sigortaları; gemilerin so
rumluluk (kulüp) sigortaları; hayat sigortaları ve dış 
memleketlere seyahat edenlerin orada yaptıracakları 
bedenî kaza ve motorlu taşıt sigortaları yurt dışında 
da akded'ilebilir. 

Bakanlar Kurulu kamu yararı açısından, şahıslar
ca ve topluma zarar ika edebilecek her çeşit meslek 
ve faaliyetlere karşı teminat oluşturulması maksadiyle 
gerekli gördüğü sigorta türlerini mecburî hale koya
bilir. Bu sigortalarda aracılık hizmeti yapacak hakikî 
ve hükmî şahıslara ödenecek istihsal komisyonları
nın oranlarını, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketle
ri Birliğinin görüşü alınarak, diğer sigortalara nazaran 
daha düşük nisbette tespit etmeye Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilidir. Mecburî kılman sigorta türlerine 
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I ilişkin mütehavvül teminatlar, münhasıran Bakanlar 
Kurulunca uygun görülecek özel istikraz tahvillerine 
veya sair menkul değerlere yatırılır.» 

I BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Yılmaz Demir, buyurun. 

SHP GRUBU ADİNA YILMAZ DEMİR (Bi
lecik) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekli-

I fin en can alıcı ve kurtarıcı maddesi 20 nci madde
dir. 

I Sayın bakanlık ve hükümet bilir, ihracat ve itha-
I lat, yalnız Türkiye sanayii ile ilgili değil, uluslararası 
I ticaret yasalarına ilişkin bir çalışma sistemidir ve bi-
I çimidir. Bu maddede, uluslararası hukuk düzeyinin al-
I tında, bir de, Türkiye'de bakanlar kuruluna ve ba-
I kanlığa verilen yetki fazlalığı, Türkiye'de büyük olay-
I lan, sosyal, insancıl ve parasal çalkantıları meydana 
I getirebilir. 

I Bu maddede veya diğer tabirle, teklifin genelinden 
I başlayarak; biz dört arkadaş 50 milyon liralık bir 
I sigorta şirketini kurduk. Bakanlar Kurulu beş misli 
I artırabilir. Sermaye 250 milyon liraya çıktığı zaman 
I da, parası olmayan kişilerin haklarını diğer kişiler ba-
I kanlar kurulu kararıyla kaybediyor, yasal hiçbir baş-
I vuru hakkı olamıyor ve olmuyor. Bu yasayla bakan-
I 1ar kuruluna büyük bir yetki verdik. Bu tehlikeyi ile-
I riki yıllarda bir bankerlik faciası gibi veyahut da 
I ekonomik bir çöküntü ve iflas şeklinde yaşayacağız. 
I Değerli arkadaşlarım, bu maddeyi de Sayın Bakan 
I buradan - bir kez daha, sözlerini, zabıtlara geçecek 
I kelimelerini teminat olarak, ödün olarak kabul edi-
I yorum- çıksın savunsun; benim savunduğum savda 
I olmadığını lütfen bildirsin. 

I Türkiye'de kişi ve kuruluşları, ticarî eylemde bu-
I lunanları, uğraşta bulunanları zorunlu sigorta yapma 
I koşuluna getiriyor. Bu, ekonomik yahut da politik 
I bir eylemdir; kabul ediyorum, fakat, bu madde, kişi 
I ve kuruluşları, şahısları ve ticaret yapanları, bakanlar 
I kurulunun veya Sanayi ve Ticaret Bakanının göstere-
I ceği sigorta şirketine sigorta etmeyi de zorunlu kılı-
I yor, Türkiye'de yaşanan trafik sigortası örneklerini 
I de vermiştim; aynı olay burada da yaşanacaktır. Di-
I yelim ki, Türkiye'de herkes evini sigorta ettirecektir; 
I ama, hükümete yakın olan sigorta şirketi kanalıyla 
I yaptıracaktır sigortasını. 
I Bu yasa teklifinin genel yapısı, hem anayasal sis-
I teme, hem ticaret ahlakına, hem de serbest rekabet 
I koşullarına ve sigortalar arasındaki ticarî ilişkiye ay-
I kırıdır; sonuçta bol miktarda ticarî çıkar sağlanacak-
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tır. Diğer bir tabirle, iktidar olan kişilerin, sigorta 
şirketleri üzerindeki kötü emelleri, bir zaman gelip 
kullanılacaktır. 

Umuyor ve diliyorum, bu madde bir kez daha 
gözden geçirilir. Sayın Bakanımız veya bir hükümet 
yetkilisi çıksın, geçmiş ve gelecek dönemleriyle ye
niden düzenlenen yasanın bu maddesinin bir umut 
olabileceğini sayın rnilletvekillerimize ve Türkiye Cum
huriyetinde yaşayan insanlara - bir umut olamayacak, 
olabileceğine ben inanmıyorum ama - yalan da olsa, 
bildirsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Hükümet adına, "buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Efendim, 20 nci madde 
ile getirilen mecburî sigorta sistemi, tamamıyla sos
yal amaçlıdır. Mesela, tüpgaz ve yangın tehlikesine 
karşı, kat maliklerinin sigorta yaptırma mecburiyeti 
gibi hususlar getirilmektedir. 

Bunun dışında, sigorta şirketleri ile ilgili, «Şu şir
ket bunu yapacaktır» şeklinde bir hüküm de sözko-
nusu değildir; bu konuda serbesti vardır. Hükümetin 
böyle bir sigorta şirketini tayin edebileceğini, sayın 
milletvekilimiz bu metinden çıkarıyorlar; ama ben 
öyle bir husus görmüyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
20 nci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101'in aranmasını 

istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — 101 aranacaktır efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 21. — 7397 sayılı Kanunun 30 uncu 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sigorta ve Reasü
rans Şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hiz
meti yapanların sigorta eksperlerinin ve bu Kanun 
kapsamına giren konularda faaliyet gösteren diğer 
kişi ve kuruluşların bilumum muamelatını tüzelkişi
liği haiz Sigorta Murakabe Kurulu veya icabında Ba
kanlık Teftiş Kurulu marifetiyle teftiş ve murakabe 
eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 22. — 7397 sayılı Kanunun 32 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 32. — Sigorta ve reasürans şirketleri ile 

sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ve si
gorta eksperleri, işbu Kanunun sureti tatbik ve mu
rakabesi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca istenilecek hayat sigortalarında sigorta ettiren
lerin, sigortalıların ve lehdarların isimlerinden başka 
her türlü malumatı vermeye ve salahiyetli murakabe 
elemanlarına talep edecekleri bütün hesap, kayıt, def
ter ve vesikaları ibraza mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isleyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
23 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 23. — 7397 sayılı Kanunun 35 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 35. — Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife 
Komitelerinin görev ve yetkileri ve çalışma şekilleri, 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 24. — 7397 sayılı Kanunun 36 nci mad

desinin 2 nci ve müteakip fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Birlik kamu kurumu niteliğinde meslek kurulu
şu olup, merkezi İstanbul'dadır. Türkiye'de çalışan 
bütün sigorta ve reasürans şirketleri kuruluş işlemle
rinin tamamlanmasindan ve ruhsatnamelerinin alın
masından itibaren üç ay içinde birliğe üye olmaya 
mecburdurlar. 

Birlik 1 inci fıkrada belirtilen amaçlar dışında 
hiçbir faaliyet gösteremez, siyasetle uğraşamaz, si
yasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket 
edemez. 

Birliğin organları, Birlik Başkanı, Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Ku
ruludur. 
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Genel Kurul sigorta ve reasürans şirketlerinin ge
nel müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişilerden 
oluşur. 

Birlik Başkanı, 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşan 
Yönetim Kurulu, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan Disip
lin Kurulu ve 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan Dene
tim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. 

Birliğin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen 
esaslar çerçevesinde yargı gözetimi altında gerçek
leştirilir, Seçim yapılacak genel kurul toplantısından 
en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye si
gorta ve reasürans şirketleri ile temsilcilerimi belirle
yen liste, toplantının gündemini, yerini, gününü, saa
tini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci 
toplantıya ilişkin hususlan belirten bir yazı ile birlik
te üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirle
necek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâ
kim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer husus
ları onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık 
kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. 
Öy verme İşlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre 
yapılır. Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tu
tanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenme
sinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her 
türlü itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir 
ve kesin olarak karara bağlanır. 

Birlik, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi mak
sadıyla sigortacılık alanında araştırma amacına yö
nelik kuruluşlar kurabilir, kurslar açabilir, seminer. 
konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile tüzelkişiliğe haiz 
sigortacılıkla ilgili bürolar oluşturabilir. Memleket 
içinde ve dışında sigortacılıkla ilgili meslek kuru
luşlarına üye olabilir. 

Birliğin organlarının görevleri, çalışma esas ve 
usulleri, salahiyetli organlarının alacağı kararların 
uygulanması esas ve usulleri ile bu maddenin uygu
lanmasına dair sair hususlar Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik
te gösterilir. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
masraflarına iştirak payları üye şirketlerinin 1 yıl 
zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim 
gelirleri toplamına göre yönetmelikteki esaslar dai
resinde hesap edilir ve paylaştırılır. Masraf iştirak 
payları bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde öden 
mediği takdirde icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iş

tirak paylarının ödenmesine dair kararlar tera ve İflas 
Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge 
niteliğindedir. 

Üçüncü fıkrada belirtilen yasaklara uymayan Bir
liğin sorumlu organlarının görevlerine son verilme
sine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakan
lığının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifine da: 

yanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bu
lundukları yer -Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava 
üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince ba
sit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve 
dava ön geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece yukarıdaki fıkrada yazılı organların 
görevlerine son verilmesi halinde kararda ayrıca, gö
revlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı 
usullere göre seçecek Genel Kurulu toplamak üzere 
Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından beş kişi de 
görevlendirilir. Seçim, görevlendirilen bu beş kişi ta
rafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendiri
len bu beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görev
lerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili 
olup, aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne 
göre seçilecek yeni organlar eski organların görev 
sürelerini tamamlarlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun uyarın
ca Birlik organlarının karar ve işlemleri hakkındaki 
tasarruflarına Birliğin organları tarafından uyulma
sı zorunludur. Bakanlığın tasarruflarını kanunî bir se
bep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski karar
da direnme niteliğinde yeni bir karar veren ya da 
Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarı
sına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hak
kında da 11 ve 12 nci fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanun
da yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilme
sine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzu
runun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen te
mel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerine önlenmesi 
bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
mahallin en büyük mülkî amiri Birliğin sorumlu or
ganlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirîer. 

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları ile bir
likte üç gün içinde onbirinci fıkrada sözü edilen mah
kemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma 
kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde in
celeyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
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içinde verir. Mahkemece görevden uzaklaştırmanın 
yerinde olduğuna karar verilmesi halinde onikinci 
fıkra hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu; şahsınız adına. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Onbeş dakikadır dinlediğimiz bu madde çok uzun 
ve her paragrafı başka başka şeyler söylüyor. «Bir
lik kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup,...» 
diyor. Kamu kurumu, bildiğim TEK, Karayolları ve 
Devlet Su İşleri gibi müesseselerdir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Değil, değil. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ben öy
le anlıyorum, kamu kurumu onlardır. Kamu kurumu 
onlar olduğuna göre, bu da kamu kurumu niteliğin
de bir meslek kuruluşu olduğuna göre, bunda da ida
re meclisi, idare meclisi başkanı seçimle geliyor; on
ları da başka paragraflarda tarif etmiş. Birliğin or
gan seçimlerini dahi burada tarif etmiş; çok uzun 
ve karışık bir madde. Bence, «Seçimler Seçim Kanu
nu hükümlerine göre yapılır» denirse madde biraz kı
salır. 

Sonra, «Birlik, sigortacılık mesleğinin geliştirilme
si maksadıyla sigortacılık alanında araştırma amacına 
yönelik kuruluşlar kurabilir, ...» deniyor. Birlik, niye 
kuruluşlar kuruyor? Birçok sigorta ve reasürans şir
ketleri vardır; birlik, bunların bir merkezidir. Ken
disi yeniden kuruluş kuracak; ben onu da anlama
dım. 

Diğer bir konu; «Türk Devletimin varlık ve bağım
sızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü
nün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin 
Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici 
faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sa
kınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkî 
amiri Birliğin sorumlu organlarını geçici olarak gö
revden uzaklaştırabilirler» deniyor. Bu mülkî amir, 
sübjektif olarak da davranabilir. 

Sonra, «Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları 
ile birlikte üç gün içinde onbirinci fıkrada sözü edi
len mahkemeye bildirilir» deniyor; doğru, güzel. De
vam ediyor; «Mahkeme, görevden uzaklaştırma ka
rarının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde ince
leyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün 
içerisinde verir» deniyor. Peki, karşı tarafı hiç din
lemeyecek misin? Bir mülkî amir, bir dosya hazırlı-
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yor, üç gün içerisinde mahkemeye gönderiyor, o da o 
dosyayı inceleyecek, vali beyin veyahut da o yerin 
mülkî amirinin dosyasına sadece bakacak... Zaten 
bu, herhalde kılıfına uydurularak da yazılmıştır. Kar
şı tarafa bir müdafaa hakkı yok mu? Bu ne biçim 
kanun devleti? Ben bunu da anlayamadım; yadırgı
yorum. 

Bence, komisyon bugünlük bunu geri alsın, «Se
çimle ilgili konuları Seçim Kanunu ile halledilir» de
sin. 

Sonra, bu birlik cezayı mucip bir şey yapıyorsa, 
Türk Ceza Kanunu var, «Bu konularda onun uygu
laması yapılır» desin. 

Bu, çok uzun bir madde; oku, oku, anlaşılmıyor 
ve bir paragraftan diğerine bir hava değişikliği de 
var. Ben bunu toparlayamadım, sizler hiç dinlemedi
niz; biliyorum. 

Sayın komisyonun yahut da bunu tedvin eden ar
kadaşların bu kadar uzun bir maddeyi niye tedvin 
ettiklerini, niye düzenlediklerini anlayamıyorum; hal
buki bu madde kısaca düzenlenebilirdi. Birtakım ka
nunlarımıza atıf yapılmak suretiyle, seçim işleri şöyle, 
birlik, sakıncalı bir iş görürse şu kanuna göre, bil
mem ne konuda da şu kanuna göre işlem yapılır de
mek daha doğru olur. Aksi takdirde, seçimi şöyle 
olur, bilmem ne olursa onbeş gün içerisinde seçim
lere katılacak üye gösterilir, liste asılır demek çok 
fuzulî. O bakımdan, maddenin geri alınmak suretiy
le, bazı lüzumsuz ifadelerinin çıkarılmasını ve bazı 
kanunlara da atıf yapılmak suretiyle, yeniden dü
zenlenmesini talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Fahir 

Sabuniş. 
Sayın Sabuniş, konuşmanız kısa olacaksa yeri

nizden buyurun. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Çok kısa izahatta bulunacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; aynı konu, 
Sayın Nalbantoğlu tarafından komisyonda da önerge 
ile komisyonun dikkatine sunulmuş ve yapılan müza
kerelerde görülmüştür ki, Adalet Komisyonunda şekil
lenen bu madde, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında, Anayasa gereği getirilen hükümlerdir. 
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Kamu kurumu niteliğinde olan, Karayolları değildir; 
bunun misali Odalar Birliğidir, Barolar Birliğidir, Ta
bipler Birliğidir ve bunların kanunlarına baktığımızda, 
Sayın Nalbantoğlu ile bu konuda hakikaten mutabı
kım; oku, oku, benim de mühendis olarak anlama
dığım; ama, Adalet Komisyonunda şekillenmiş bu 
husus, Anayasaya uygunluk bakımından mecburen 
getirilmiştir, komisyonun geri alması bahis konusu 
değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sabuniş. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutup, 

aykırılık derecesine göre işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin Sanayi, Tek

noloji ve Ticaret Komisyonunca düzenlenen 24 üncü 
maddesiyle değişik 36 ncı maddesinin beşinci fıkra
sının sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

'Pertev Aşçı oğlu 
Zonguldak 

İHakkı Artukarslaıtt 
Bingöl 

İsmet Tavgaç) 
Bursa 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Mehmet Zeki Uzun 
Tokat 

IMustafa Çakaloğlui 
Antalya 

«•Birlik Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanı
dır.» 

Gerekçe : 
Halen cari olan tatbikatta Birlik Başkanı Yöne

tim Kurulu Başkanı olarak görev ifa etmektedir. 
Yeni düzenlemede Birlik Başkanının genel kurul ta
rafından seçilmesi öngörüldüğünden maddeye açık
lık kazandırılması için Birlik Başkanının Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğunun belirtilmesi gerekli görül
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 554 sıra sayılı Yasa tek

lifinin 24 üncü maddesinin gereksiz uzun ve redak
siyonunun bozuk olması nedeniyle ve ayrıca seçim 
hükümleri için Seçim ve Cemiyetler Kanununa atıf
lar yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmesi için 

maddenin Komisyona havalesi ile yeniden düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Kadir Narin 
DiyarbaJcır 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Tevfik Bilâl 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 554 sıra sayılı Yasa tek

lifinin madde 24'ün altıncı fıkrasının yerine «Bir
liğin organ seçimleri seçim kanunu essalarına göre 
yapılır.» şeklinde değiştirilmesini ve 24 üncü mad
denin son iki fıkrasının madde metninden çıkarıl
ması ile 'bu fıkralar yerime, «Gerekli hallerde, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca Birlik hakkında Tür
kiye Cumhuriyeti mahkemelerine başvurulabilir.» fık
rasının konmasını arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Yılmaz Demif 
Biledik 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Tevfik Bilâl' 
Hatayı 

'BAŞKAN — Şimdi, aykırılık derecelerine göre 
işleme koyuyorum. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ve ar
kadaşlarınım önergesin 

Türkiye Büyük Mıiıllet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 554 sıra sayılı Yasa tek-

liıfiınin 24 üncü maddesinin gereksiz uzun ve redak
siyonunun uzun olması nedeniyle ve ayrıca seçim 
hükümleri için Seçim ve Cemiyetler Kanununa atıf
lar yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmesi için 
maddenin komisyona havalesi ile yeniden düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

'BAŞKAN — Komisyon?., 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 

— 83 — 



T. B. M. M. B: 114 11 . 6 . 1987 0 : 2 

BAŞKAN — Önerge sahipleri demin açıklama 
yapmışlardı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — 101 sayışım arı
yor musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu ve ar

kadaşlarının! önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin Sanayi, Tek

noloji ve Ticaret Komisyonunca düzenlenen 24 ün
cü maddesiyle değişik 36 neı- maddesinin beşinci fık
rasının sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

«•Birlik Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır» 
BAŞKAN — Komisyon?., 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bur
sa) — Ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 554 sıra sayılı Yasa tek

lifinin madde 24'ün altıncı fıkrasının yerine «Birli-
ğ;n organ seçimleri seçim kanunu esaslarına göre ya
pılır» şeklinde değiştirilmesiıni ve 24 üncü madden::n 
son iki fıkrasının madde metniınden çıkarılması ile 
bu fıkralar yerine «Gerekli hallerde, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığınca Birlik hakkında Türkiye Cum
huriyeti mahkemelerine başvurulabilir.» fıkrasının 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

IBAŞKAN — Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO, 
MİİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Önerge sahipleri daha önce açık
lamada bulunmuşlardı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

24 üncü maddeyi, kabul edilen bir önerge doğ
rultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — 7397 sayılı Kanunun 37 nci mad

desi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Sigorta prodüktörleri ve reasürans aracıları 
Madde 37. — Herhangi bir sigorta şirketinde doğ

rudan doğruya memur ve müstahdem bulunmayan; 
aracı sıfatıyla muhtelif sigorta branşları hakkında si
gorta olmak isteyenlere malumat vererek sigorta mu
kavelesinin şartlarını müzakere ve tehlikenin mahi
yet ve hususiyetlerine göre sigorta teküfnamesini ha
zırlama yetkisini haiz ve teşebbüslerinin neticesi olarak 
konrsyon almak suretiyle iş temin eden hakikî ve hük
mî şahıslara sigorta prodüktörü denir. 

Prodüktörlük yapacak kişiler başkaca hiçbir işle 
iştigal edemezler. 

Sigorta prodüktörlerin in meslek teşekküllerine, 
üye olmaları mecburîdir. 

Bilumum sigorta prodüktörlierf, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığınca tayin edilecek defterleri tutmaya 
100 000 liradan az olmamak üzere, adı geçen Ba
kanlıkça tayin edilecek teminat akçelerini çalıştıkla
rı sigorta şirketlerine tevdi etmeye mecburdurlar. 

Teminat, akçesi tevdi etmemiş sigorta prodüktörü 
çalıştırlması memnudur. 

Reasürans konularında uzman olan ve bir şirkete 
bağlı olmayarak reasürans işlemlerinde ve sözleşme
lerinde aracılık yapan ve devredilen primler üzerin
den reasüransı kabul eden şirketten komisyon alan 
gerçek veya tüzelkişilere reasürans aracısı denir. 

Sigorta prodüktörleri ile reasürans aracılarının va
sıfları, çalışma şekilleri ve şartları ve ta'bi olacakları 
murakabe esasları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şir
ketleri Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca yürürlüğe konulacak olan 9 uncu mad
dedeki yönetmelik içinde düzenlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
25 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 7397 sayılı Kanunun 38 inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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«Madde 3ı8. — Sigorta mevzuunda vaki ziya ve 
hasarları, sebep ve mahiyetleri itibariyle tespit ve 
bunların miktarlarını tayin ile diğer hususları ve iş
lemleri mutad meslek halinde ifa edenlere sigorta 
eksperi denir. 

Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekilleri ve 
şartları ve tabi olacakları murakabe esasları Türkiye 
Sigorta ve Reasüras Şirketleri Birliğinin görüşü alı
narak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yü
rürlüğe konacak yönetmelikle tespit olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 26 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 7397 sayılı Kanunun 39 uncu 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Hakikata uygun olmadığı, aldatıcı veya yanlış dü

zenlendiği Bakanlıkça tespit edilen hilanço ve kâr-za-
rar hesaplarının doğru şekli ilgili şirkete durumun 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde ilanın yapıldığı 
gazeteler ile neşir ve ilan olunur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 27 nci madde kabul 
edilmiştir,. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE: 28. — 7397 sayılı Kanunun Cezaî mü

eyyideler başlığı altındaki 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 inci maddeleri ile 53, 54 ve 55 inci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bizde
ki metinde bu okunan maddeler yok. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sanayi Komisyo
nunun metni. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon adına. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım, bu Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu metni, arkadaşlarımızın dediği gibi 
«ila» dır; fakat, Kanunlar ve Kararlar Dairesinden 
yapılan ikaz üzerine; «Bunları teker teker yazmadığı
nız takdirde, ikisi nazarı itibara alınabilir, arası na
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zarı itibara alınmaz» denildiği için, redaksiyon ya
pılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Öyle 

şey olur mu? Sanayi Komisyonunda görüştük. Mad
deler ilave ediyorsunuz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Madde ilave edilmemiştir ki Sayın Nalbantoğlu; 
«44 ila 51' diyoruz; 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 olarak 
gitmektedir. 

BAŞKAN — Madde içerisinde ayrı ayrı sayılan 
maddeler, yukarıda da belirtilmiş, ayrı ayrı görüşüle
cektir. Bu bakımdan, teknik bir ilavedir, bir yanlışlık 
yoktur. 

Devam ediyoruz: 
«Madde 42. — 3 üncü maddedeki mecburiyetlere 

aykırı olarak ruhsatname almaksızın sigorta muame
leleri yapanlar 5 000 000,— liradan 50 000 000 — 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ile birlikte yukarı
daki para cezasının iki katına hükmolunur. 

Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan et
tirmeksizin sigorta muameleleri yapanlara 500 000,— 
liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, uygulamayı 
tekrar belirtiyorum; sayılan ve açıklanan maddeler 
ayrı ayrı müzakere edilecek ve oylanacaktır; so
nunda 28 inci madde çerçeve madde olarak tekrar 
oylarınıza sunulacaktır. 

42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 44. — 10 uncu maddedeki değişiklikle

rin bildirilmesi mecburiyetini yerine getirmeyenler
le, bildirim mecburiyetinin yerine getirilmesine rağ
men Bakanlıkça tasdik edilmemiş değişiklikleri uygu-
gutayanlara 500 000,— liradan 5 000 000,— liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bakanlıkça tasdik edilmesi gereken işlemleri bil
dirim mecburiyetini yerine getirmeden uygulayanlara 
verilecek ceza 1 000 000,— lira ağır para cezasından 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde 44 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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45 inci maddeyi okutuyorum : 
Madde 4.5. — 12 nci maddeye aykırı olarak sa

bit ve mütehavvil teminat akçelerini kasden tesis 
etmeyenlere veya kasten noksan hesap veya tesis; 
edenlere, 5 000 000,— liradan 25 000 000,— liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde altı ay
dan üç seneye kadar hapis cezası ile birlikte yuka
rıdaki para cezasının iki katına hükmolunur. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 46. — 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası ile 

13, 16 ve 17 nci maddelerindeki mecburiyetlere riâ
yet etmeyenler 1 000 000,— liradan 5 0C0 000,— 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde yukarı
daki para cezasının iki katına hükmolunur. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 47. — 19 uncu madde hükümlerine aykırı 

hareket edenlere 500 OOO,— liradan 5 000 000,— lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde hükmo-
lunacak para cezası yukarıdaki cezanın iki katıdır. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Madde 48. — 25, 26 ve 27 nci maddelere aykırı 

hareket edenlere 2 500 000,— liradan 12 500 000 — 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde hükmolu-
naeak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katıdır. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme 
koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 28 inci mad

desiyle değişik 7397 sayılı Kanunun 48 inci mad
desinin Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo-
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nunda kabul edilen metnin aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmesini arz ederiz. 

Pertev Aşçıoğkı Mehmet Sağdıç 
Zonguldak Ankara 

Hakkı Artukarslan Bülent Akarcalı 
Bingöl istanbul 

İsmet Tavgaç Mustafa Çakaloğlu 
Bursa Antalya 

Madde 48. — 25, 26 ve 27 nci maddeler ile 26 
ncı maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerine ay
kırı hareket edenlere 2 500 000 liradan, 12 500 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Gerekçe: 
26 ncı maddenin ikinci paragrafında öngörülen 

Yönetmelikte yer alacak esaslara aykırılığı, mevcut 
düzenleme cezaland;rmamaktadır. Sözü edilen Yönet
melikte öngörülecek esaslara aykırı davranışların da 
cezalandırılabilmesi amacıyla bu düzenlemenin yapıl
masına gerek görülerek, bu önerge hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım, ekseriyetimiz olmadığı için ka
tılamıyoruz; ancak, önergede bir hata tespit ettim, 
düzeltilmesi açısından arz etmek istiyorum. 

Önerge, birinci fıkrası ile ilgilidir; ikinci fıkranın 
ise aynen kalması gerekmektedir; çünkü, ikinci fıkra, 
aynı fiilin ikinci defa işlenmesinde yapılacak hadise
yi gösterir. Onun için, önergenin «birinci fıkrası» 
olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
BAŞKAN — Önergeyi, önerge sahiplerinin de mu-

vafakatıyla, «...7397 sayılı Kanunun 4R inci madde
sinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz» şeklinde düzeltiyoruz, ikin
ci fıkra yerinde kalmış oluyor. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Tamam efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi, bu kabul edilen önerge doğ
rultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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49 uncu maddeyi okutuyorum: I 
Madde 49. — 28 inci maddedeki memnuiyetlere I 

aykırı hareket edenlere 500000,— liradan 5 000 000,— I 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. I 

Aynı fiilin ikinci defa işlenmesi halinde, hükmo- I 
İunacak ağır para cezası yukarıdaki cezanın iki katı- I 
dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme- I 

yenler... Kabul edilmiştir. I 

50 nci maddeyi okutuyorum : I 
Madde 50. — 29 uncu madde hükmüne aykırı ha- I 

reket edenlere 500 000,— liradan 2 500 000,— liraya I 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak hükmo- I 
iunacak para cezası, ödenen primin on mislinden az I 
olamaz. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. I 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme- I 

yenler... Kabul edilmiştir. I 
51 inci maddeyi okutuyorum: I 
Madde 51. — Sigorta ve reasürans şirketlerinin I 

itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek I 
bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haber- I 
ler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 250 000,— I 
liradan, 1 000 000,— liraya kadar ağır para, cezasına I 
mahkûm edilirler. I 

Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir vasıtaların- I 
dan biri ile veya radyo veya televizyon yolu ile işlen- I 
ımesi halinde, iki aydan altı aya kadar hapis ve I 
11 000 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır I 
para cezası hükmolunur. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. I 

VURAL ARIKAN (tzmir) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. I 
VURAL ARIKAN (tzmir) — Sayın Başkan, de- I 

ğerli milletvekilleri; söz almamın nedeni şu: Sigorta I 
ve reasürans şirketlerinin itibarı olur, itibarı kırılır, I 
itibarı zedelenir; fakat maddeye ayrıca ilave edilmiş; I 
«...veya şöhretine zarar verebilecek...» diyor. Sigorta I 
ve reasürans şirketlerinin şöhreti olmaz; kişisel faali- I 
yetlerde şöhret olur; bir yazar olur, şöhretli bir sanat- I 
kâr olur, bunlarda şöhret sözkonusu olur. Mamafih, I 
son zamanlarda şöhretli şirketler oldu; bankaları do- I 
iandıran şirketler gibi. O manada alıyorsanız, olabi- I 
lir. Onun için, bu maddedeki «...veya şöhretine zarar I 
verebilecek» ibaresinin kaldırılmasını talep ediyorum. I 

Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. I 
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Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
YILMAZ DEMtR (Bilecik) — 101'in aranmasını 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dikkate alınacaktır Sayın Demir. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 53. — 32 nci maddede yazılı mecburiyet 

ile 41 inci maddedeki memnuiyete riayet etmeyenler 
500 000,— liradan 2 500 ÖOO— liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Murakabe ve teftişte vazifelilere mümanaat eden
lere veya yapacakları tetkikatt kasten yanlış yola sevk 
edenlere, yukarıdaki cezadan başka, ayrıca bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 54. — 4, 9, 36, 37 ve 38 inci madde hü

kümlerine ve bu maddelerde belirtilen yönetmelik hü
kümlerine aykırı hareket edenlere 500 000,— liradan 
2 500 000,— liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Maddeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
Madde 55. — 39 uncu maddedeki mecburiyet

leri yerine getirmeyenler ile hakikate aykırı bilan
ço, kâr ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenlere 
1 000 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 55 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 28 inci maddeyi ka
bul edilen 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54 
ve 55 inci maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 29. — 7397 sayılı Kanunun 59 uncu 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 59. — Türkiye'de faaliyette bulunan si

gorta şirketlerinin Türkiye'de akdettikleri her nevi 
sigorta miktarları üzerinden Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca onaylanmış saklama paylarına uygun ola-
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rak kendi üzerlerinde muhafaza ettikleri kısımdan 
mütebakisini kısmen veya tamamen mükerrer si
gorta mecburiyetine tabi tutmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Ka>ul etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 30. — 7397 sayılı Kanunun 63 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 63. — Bu Kanunda belirtilen yönetmelik

ler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar ha
len uygulanmakta olan hükümlere göre muamele ifa 
olunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 
31 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 31. — 7397 sayılı Kanunun 7, 8 ve 11 

inci maddeleri, 29 uncu maddenin son fıkrası, 39 
uncu maddenin ikinci fıkrası, 40, 43, 60 inci madde
leri ile, muvakkat 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 32. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki 

ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Hayat sigortası branşında 

çalışan sigorta şirketleri bu branşla ilgili muamele
lerini diğer sigorta' branşlarıyla ilgili muamelelerden 
tamamıyla ayrı ve müstakil olarak yürütmeye ve mu-
hasebeleştirmeye mecburdurlar. 

Birinci fıkra hükmüne uymayan şirketlerin ha
yat sigorta branşı ruhsatnamesi, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca iptal olunur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu madde de 
bir çerçeve maddedir. Ek maddelerin ayrı ayrı görü
şülerek oylanmasından sonra çerçeve madde oylana
caktır. 

Ek 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Ek 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

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

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum: 
EK MADDE 2. — Sigorta ve reasürans şirket

leri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapan
lar ve sigorta eksperleri; mevzuat ve işletme planı 
esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortalıların 
hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareket
lerden kaçınmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet 
kuralına uygun hareket etmek ve ödenmesi gerekli 
hale gelmiş sigorta tazminatlarını zamanında öde
mek zorundadırlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, birinci fıkrada gös
terilen kişi ve kuruluşların bu kurallara uymalarını 
sağlamak üzere, gerekli her türlü tedbiri alır. Bakan
lıkça alınan tedbirlere uymayanlar hakkında, 49 uncu 
maddede yazılı cezalar hükmolunur. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bk 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ülke ekonomisine kaynak yaratacak şekilde, Türki
ye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirket
lerinin teknik ve malî imkânları dahilinde büyüme 
ve gelişmelerini sağlayacak her türlü tedbiri almaya 
ve bu arada, sigorta ve reasürans şirketlerinin tüm 
Türk sigorta portföyüne iştirak edebilmelerini ve 
portföyden pay alabilmelerini temin edici düzenle
meler yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum : 

EK MADDE 4. — Bu Kanunun «Cezaî müey
yideler» bölümünde belirtilen «aynı fiilin ikinci defa 
işlenmesi» nden maksat, hükmün kesinleşmesinden 
veya Cumhuriyet Savcılığının tebligatı üzerine para 
cezasının ödenmesinden itibaren beş yıl içinde fiilin 
tekrar işlenmesidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Ek madde 4 kabul edilmiştir. 
Ek madde 5'i okutuyorum : 
EK MADDE 5. — Bu Kanunun 3, 6, 16, 23, 24, 

31, 39, 41! ve 56 ncı maddelerindeki «sigorta şirket
leri» ibareleri «sigorta ve reasürans şirketleri»; 36 ncı 
maddenin 'birinci fıkrasındaki «sigorta ve reasürans 
şirketleri birliği» ibareleri «Türkiye Sigorta ve Rea-
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sürans Şirketleri Birliği»; 6, 16", .18, 23, 24, 28, 30, 
31, 33, 34, 39, 58 ve 61 timci maddelerindeki «Tica
ret Vekâleti» veya «Vekâlet» kelimesi «Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı» olarak değiştirilmiş ve 30 uncu mad
desinin son fıkrasındaki 3656 ve 3659 sayılı Kanun 
numaraları yerline 657 sayılı Kanun numarası ika
me edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Ek madde 6'yı okutuyorum: 
EK MADDE ^ — Sigorta Tetkik Kurulu ve ta

rife komitelerinin masrafları, Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü 'alınarak, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak esaslar 
uyarınca, Birliğe üye şirketler tarafından karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 7'yi okutuyorum: 
EK MADDE 7. — Diğer kanunların, bu Kanu

na aykırı hükümleri uygulanmaz.» 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Ek madde 7 kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, ek madde 7'den sonra, ek 

madde 8'in eklenmesine dair bir önerge vardır. Eğer 
komisyon önergeyi kabul ederse, yeni bir madde iş
lemi, kabul etmezse, önerge işlemi görecektir. 

önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 554 sıra sayılı kanun tekli
finin çerçeve 32 nci maddesine, ek madde 7'den son
ra aşağıdaki maddenin ek madde 8 olarak eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Hilmi Nalbantoğlu Hayrettin Ozansoy 
Erzurum Diyarbakır 

Kadir Narin Yılmaz Demir 
Diyarbakır Bilecik 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Ek Madde 8. — Bu Kanunda geçen «Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü 
alınarak» deyimleri madde metinlerinden çıkarılmış
tır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYON BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın Nal

bantoğlu; açıklamanız olacak, buyurun,; 
HÎLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu teklifin birçok mad
desinde, benim çok bozulduğum bir deyim var, onun 
için bir önerge verdim, 

Ne diyor?... «Türkiye'de faaliyette bulunacak 
yerli ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin 
kurulmasına ve çalışmasına ilişkin diğer usul ve esas
lar, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin 
görüşü ahnaraik (Bozulduğum ifade bu) Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konacak 
yönetmelikle Itespit olunur.» Teklifin birçok madde
sinde de, «Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliğinin görüşü alınarak bazı değişiklikler yapa
caksa yapacak...» diye yazılı. Maddeleri dinlediniz, 
sizler de dikkat ettinizse, benim bozulduğum ve mad
delerden çıkarılmasını istediğim ifade de budur. Ta
biatıyla, yasa yeniden yazılacak ve Resmî Gaze
tede de o şekliyle yayınlanacak; bu bakımdan bu
nun - Eğer kabul ederseniz - redaksiyonunun yapıl
ması mümkündür, böylece onlar da maddelerden çı
karılır ye ben de, yarın bir vatandaş olarak bu ya
sayı elime aldığım zaman, bu - ifadeyi görüp de, 
size daha ziyade bozulmam. Bu ifade ne kadar ayıp; 
bakanlığı bilgisiz ve etkisiz göstermek ne kadar abes. 
Bu, bakanları ıteker teker ve dolayısıyla topyekûn 
hükümeti, bazı şirketlerin güdümünde gösteren bir 
ifadededir. Sizler de bunu böyle kabul edin, lütfen 
bu ifadeyi maddelerin içinden çıkarın. Sizin bakanla
rınız zaten yok; yoklardan kurulmuş bir yok hükü
metiniz, var, bunu biliyoruz. (ANAP sıralarından 
«O ne* demek?» sesleri) 

Bunu, gündemde sıra sözlü sorulara geldiğinde 
sizler de görüyorsunuz: 

«Bakan?... Yok. 
önerge sahibi?,.. Burada. 
Ertelenmiştir.» gibi... 

^Bakanlarınızı bilgisiz ilan etmeye, hele hele bu
nu bir yasanın satırları arasında tescile hakkınız yok
tur. 

TALAT SARGIN (Tokat) — O, şirket değil, ka
mu kurum ve kuruluşu mahiyetinde. 

HİlLMİt NALBATMTOĞLU (Devamla) — Efen
dim, <«!Karayollarından izahat alınır» dahi dese, 'ben 
bozulurum. 
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TALÂT SARGIN (Tokat) — Bozulma!.. . 
HlıUMl NALBANTOGLU (Devamla) — Bakan 

yetkilidir..v 

(BAŞKAN — Sayın Naİbaıntoğlu, Sayın Nalbant-
oğlu... 

OİUMt NALBANTOÖIJU (Devamla) — Bakan, 
Karayollarının tüm elemanlarını da çağırır, Devlet 
Planlamayı da çağırır, onlardan da bilgi alır... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Genel Kurula 
hitap edin, önergeniz hakkında konuşmaya devam 
edin. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Devamla) — Peki. 
«Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak» 

şeklindeki zorunluluk ve bağımlılık anımsatan deyi
mi, lütfen maddelerden çıkarınız. Bakanlık, ilgili ih
tisas kuruluşlarından her zaman görüş alabilir; yani, 
dilerse görüş alır, dilemezse almaz ve demokratik bir 
ülke olduğumuza göre, almalıdır tabiatıyla; ama bu
nu, böyle, yasallarda göstermeye, bakanları bu zorun
luca mahkûm etmeye hakkımız yoktur. Bakanları
mız, kamuoyunda, panel ve sempozyumlar dla düzen
leyerek, birçok fikirleri sorar, bir tasarıyı, bir tek
lifi olgunlaştırır, yine bizlere getirir, komisyonlarımız
da görüşürüz, fikirlerimizi söyleriz, kalbul edilir; fa
kat böyle bir deyimi ben hazmedemiyorum, bunu bil
hassa istirham ediyorum ve belirtmek için de huzu
runuzdayım. 

IDemek ki, bakan, birçok kimseden görüş sora
bilir; ama bunu burada yasada tescil ötmeye hakkı
mız yoktur. Ben bakan olsam, bu ifade var diye, ça
ğırmam da sormam da. Uzmanlardan sorsun, Dev
let Planlamadan görüş atsın, hatta Reasürans Şirket
leri Birliğinin de görüşünü alsın; ama bu deyimlerin 
yasada kalmasını sağlayarak, bir 'bağımlılık, bir zo
runluluk getirmeyelim. Ben balkan olsam, bu benim 
izzetinefsime dokunur; bunu da bilin. 

!Sayın Akarcalı komisyonda, «'Ben yasa yapsam, 
hangi şey için yasa yapsam, o kurumdan, kuruluş
tan veya özel sektördense, onlardan da fikir alırım» 
dediler. Doğru, alsın; ama bu teklife niye koymuş? 
Zaten, dediler ki, «Biz demokratik bir partiyiz, de
mokrasiye inanmış bir partiyiz, buna önem veriyo
ruz.» önem ver; ama bu teklife niye koyuyorsun?. 

Sayın Akarcalı'nın dediği de pek doğru değil. Ne
den?.. Elimde Türik Tabipler Birliği ve bağlı oda
ları adına Merkez Konseyinin bir sonuç bildirgesi 
var. Fazla zamanınızı almamak için iki cümlesini 
okuyacağım. Bakın ne diyor : 
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«122.3.1987 günü toplanan Türk Tabipler Birli
ğine bağlı talbip odalarının başkanları, Temel Sağlık 
Yasa Tasarısı 'konusunda aşağıdaki görüşlerin Sa
yın Cumhurbaşkanına, Sayın" Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanına, Sayın Başbakana, Bakanlar Ku
rulu üyelerine, sayın milletvekillerine ve diğer ilgili 
kuruluşlar ile kamuoyuna açıklanmasını kararlaştır
mıştır. 

I1/ Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 
bulunan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun, halk 
sağlığı ve hekimlik yönünden başarılı olmasını dili
yoruz; ancak, tasarının bu 'biçimiyle ülkenin sağlık 
sorunlarına tümüyle çözüm getireceği konusunda bü
yük endişelerimiz vardır. Taisarı, başta hekimler ol
mak üzere, ilgili taraflar ve kamuoyunca yeteri ka
dar tartışılıp olgunlaştırılmadan ve Türk Tabipler 
Birliğinin görüşleri dikkate alınmadan aceleyle yasa
laştırılmak istenmektedir.» 

Türk Tabipler Birliğinden niye sormadınız? Par
ti olarak, yarın işçiler, köylüler, esnaflar, memurlar, 
emekliler için bir yasa çıkaracağınız zaman, bu usu
lü ve esasları acaba bunlara da uygulayacak mısı
nız, onların da fikrini alacak mısınız? Hayır, alma
yacaksınız. Türk Tabipler Birliğinin bile fikrini al
mamışsınız; demek ki, o deyimler boş. 

Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum : İstir
ham1 ediyorum, ısaym bakan, isterse her kuruluştan 
bilgi alabilir; tabiatıyla birlikten! de alabilir, sempoz
yum düzenleyebilir, kamuoyunda tartışmaya açabilir, 
gelir, bizlerden de bilgili olan arkadaşlardan, mesela 
Sayın Akarcalıdan bilgi alabilir; fakat bakan bir de
ğişikliğe gideceği zaman, «Sen illa biriliğin görüşünü 
alacaksın» diye bu teklife monte etmenin de bir fay
dası yoktur; ben bakan olsam, inadına çağırmam, 
bilgi de almam.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklama imkânı yok; 
demin «katılmıyorum» dediniz, başkaca bir söz ver
me imkânı bulamıyorum. 

'Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...: 
Kabul etmeyenler'... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 32 nci maddeyi, ka
bul edilen ek maddelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler..? Kabul 
edilmiştir. 



T. B. M. M. B : 1.14 11 . 6 . 1987 0 : 2 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 33. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici maddeler 'eklenmiştir. 
'GEÇİCİ MADDE 1. — Türkiye'de faaliyette bu

lunan ruhsatlı sigorta ve reasürans şirketleri ile bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde 
2 nci maddede yazılı sermayeleri, Î2 nci maddede ya
zılı sabit teminat akçelerini mezkûr maddede tespit 
edilen miktarlara iblağa mecburdurlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayat si
gortası branşında da faaliyet gösteren sigorta şirket
leri Ek Madde l'deki mecburiyetleri bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği yılın sonundan itibaren bir yıl için
de yerine getirirler. 

Sermaye ve teminatlarla ilgili bu maddenin 1 inci 
fıkrası hükmüne uymayan sigorta ve reasürans şirket
lerinin ruhsatnameleri ile belirlenen süre sonunda ha
yat branşına ait muamelelerini müstakil olarak yü
rütmeyen şirketlerin hayat dalına ilişkin ruhsatname
leri hükümsüz kalır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette 
bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, sermayeleri
nin tesisinde ödenmiş sermayelerinin dışındaki öz var
lıklarını da kullanabilirler. 

Öz varlık Vergi Usul Kanununun 192 nci mad
desinde belirtilen değerleri ifade eder. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 33 üncü mad
de de bir çerçeve maddedir. Bu nedenle, geçici mad
deleri ayrı ayrı müzakereye açıp, oylayacağım. 

Geçici 1 inci madde üzerimde söz isteyen?... Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler.a Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan koope
ratif şirket esasına göre kurulu, karşılıklı (mütüel) 
sigorta şirketleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren iki yıl içinde anonim şirkete dönüş
mek istedikleri takdirde bu nevi değiştirme, her tür
lü resim, vergi ve harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı 
sigorta şirketierinıin umumî vekillikleri veya şubeleri, 
bu tarihi takip eden iki yıl içinde şube veya anonim 
şirket şeklinde teşkilatlanarak 2 nci maddede yazılı 

sermayelerini tesis etmeye1 ve 12 nci maddede yazılı 
sabit teminat karşılıklarını aynı süre içinde mez
kûr, maddelerde tespit olunan miktarlara tamamla
maya mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan şirketlerin 
ruhsatnameleri hükümsüz kalır. 

Anonim şirket şeklinde yeniden kurulacak yaban
cı sigorta şirketlerinin halen faaliyette bulunan Tür
kiye Umumî Vekillik veya şubelerinin mevcut aktif 
ve pasif kıymetleri kısmen veya tamamen ancak ka
yıtlı değerleri ile, kurulacak anonim şirkete devredile
bilir. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Sayın Vural Arıkan söz istemişlerdir; 
buyurun Sayın Arıkan^ 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
Alaattin Fırat ile görüştüm efendim, yabancı şir
ketler para getirsin diye getirmişler, gayeleri o ol
duğuna göre konuşmaya gerek görmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, konuşmaktan vazgeç
tiler. 

Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 3 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Şube veya anonim şirket şeklinde yeniden kuru
lacak yabancı sigorta şirketlerinin halen faaliyette 
bulunan Türkiye umubî vekillik veya şubelerinin 
mevcut aktif ve pasif kıymetleri kısmen veya tama
men kurulacak şube veya anonim şirkete veya ha
len şube halinde faaliyette bulunup şube olarak faa
liyetine devam edecek şubeye devredüebilir. Devre
dilecek iktisadî kıymetler devir öncesinde Vergi 
Usul Kanununa göre yeniden değerlemeye tabi tutu
labilirler. Yeniden değerleme, iktisadî kıymetlerin il
gili yıl kanunî defterlerinde kayıtlı değerlerine ye
niden değerleme hükümlerinin yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren her yıl için geçerli katsayı ve oran
ların uygulanması suretiyle yapılır. Bu işlemler her 
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.» 

Gerekçe: Tam ve dar mükellefler arasında ver
gileme eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla 
madde yeniden düzenlenmektedir. 

Yeniden değerlemenin yürürlüğe girdiği tarihten, 
devir tarihine kadar yapılacak yeniden değerlemeler 
lile iktisadî kıymetlenin gerçek değerlerine ulaşılmış 
olacağından, devreden kurum açısından herhangi 
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bir kayıp da olmayacaktır. Böylece dar mükellef 
bir kurum ile tam mükdlef kurum arasında eşitlik 
sağlamış olacaktır. 

Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak devirlerde 
iktisadî kıymetlerin değerlenin'in hesabı yapılırken 
yeniden değerlemeye esas bilanço, yıl sonu bilan
çosu olacaktır. 

İktisadî kıymetlerin değerlerini tespit amacıyla 
yapılacak yeniden değerlemeler, geçmiş yıl vergi 
matrahlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu 
amaçla yapılacak yeniden değerleme, iktisadî kıyme
tin devir esnasındaki değerinin hesabına yöneliktir. 

Abdurrahman Demirtaşj Ali Tamrıyar 
Hatay İstanbul 

Bülent Akarcalı Fazıl Osman Yöney 
İstanbul İstanbul 

Ünal Akkayaı 
Çorum 

İBAŞKAN — önergeye, Komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO-

MltSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNIŞ (Bursa) 
— Ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılamıyor. 
önergeye hükümet katılıyor mu? 
(SANAYİ VE TİCARET BAKANI KÖSEMİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendini. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir, 
Geçici madde 3'ü kabul edilen önerge doğrultu

sunda, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum :' 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren faaliyette bulunmakta olan 
acenteler ile prodüktörler, durumlarını 9 uncu mad
denin ikinci fıkrasındaki yönetmeliğin yayımı tari
hinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümleri
ne intibak ettirmeye mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan acentelerin 
ve prodüktörlerin faaliyetlerine Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca son verilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok.j 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul' etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 24 üncü 

maddesiyle değişik 316 ncı maddesinin '8 inci fıkra

sında geçen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Si
gorta ıŞirketleri Birliği Tüzüğünün bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş 
olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliğinin organlarının seçimleri! 
'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 inci 
günde 3'6 ncı maddede belirtilen esaslara göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutup, işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 33 üncü mad

desiyle düzenlenen bölümüne Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunca eklenen geçici madde 5'in, 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz, 

Pertev Aşçıoğlu Mehmet Sağdıç 
Zonguldak Ankara 

Hakkı Artukarsianı İsmet Tavgaç 
Bingöl Bursa 

Bülent Akarcalı Mustafa Çakaloğlu 
İstanbul Antalya 

^Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş 
olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliğinin organlarının seçimle
ri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 
ay içinde 3'6 ncı maddede belirtilen esaslara göre ya
pılır.» 

Gerekçe : 
Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu tarafın

dan teklif metnine ilave edilen 5 inci geçici madde, 
birlik organlarının seçimi işlemlerinin, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi' takip eden 60 ncı günde ve hâ
kim nezaretinde yapılmasını öngörmektedir. 

Buna göre, kanunun yürürlüğe 'girdiği tarih iti
bariyle, seçimlerin yapılacağı 60 ncı günün, herhan
gi bir resmî tatil gününe rastlaması, ihtimal dahi
linde bulunduğu cihetle, bu takdirde, seçimlerin be
lirli bir günde -60 inci günde- yapılması zorunluluğu* 
nun getirilmiş olması, kesinlik taşımayahilecektir. 
öte yandan, 3i6 ncı maddedeki seçimlerle ilgili yeni 
düzenleme, organ seçimlerinin icrasında, belirli süre 
içinde hazırlık çalışmaları yapılmasını zorunlu kıl
maktadır. İşte, hem seçimlerin icra edileceği 60 inci 
günün tatile rastlaması ihtimalimi ortadan kaldırmak, 
hem de seçimlerin nezaret görevini ifa edecek makam 
ile, birliğe uygun düşecek bir tarihte ve fakat 3 ay 
gibi, kısa bir süre içinde yapılabilmesine imkân sağ-
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lamak açısından, böyle bir düzenleme uygun bulun
muş ve önergemiz bu maksatla verilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz, 

BAİŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAlHtT ARAL (Ankara) — Katlıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir, 

Geçici madde 5'i, kabul edilen önerge doğrultu
sunda. oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul1 edilmiştir,. 

Sayın milletvekilleri, çerçeve 33 üncü maddeyi, 
ka'bul edilen geçici maddelerle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3'5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

IBAŞKlAN — Buyurun. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayım Başkanım, burada bir redaksiyona ihtiyaç 
var; onu arz edeyim, Dağıtılan raporun 25 inci say
fasındaki ibaslıkta, «31.124959 Tarihli ve 7397 sayılı 
Sigorta Şirketlerinin 'Murakabesi Hakkındaki Kanu
nun...» tabirinden sonra, «Adının ve» tahininin ila
vesini rica edeceğim; çünkü, Kanunun adı, eskiden, 
«Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun» 
idi, şimdi «Sigorta Murakabe Kanunu» olmuştur, bu 
redaksiyonu, tasviplerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, teklifin 1 in
ci maddesiyle 7397 sayılı Kamunun adı değişmişti. 
Buna bağlı olarak kanun teklifimin başlığını da, sa
yın komisyon başkanının belirttiği gibi, «21.12.1959 
Tarih ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabe
si Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddeleri
nim» biçiminde değiştirmemiz gerekiyor. 

Kanun teklifimin başlığını okuduğum şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Başlık 'bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamamın, oy kutusunun «ıralar arasımda 

dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, se
çim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak 
suretiyle oylarını kullanabilirler.. 

N Oy kutularımı sıralar arasında dolaştırın. 
^Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bay azıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 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) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama işlemi 
devam ederken, gündemimize devam ediyoruz. TBMM 
İçtüzüğü teklifinin görüşülmesi, daha önce alınan 
karar gereğince ertelenmiştir. 

3. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) 

'BAŞKAN — İçel Miilletvekili Edip Özgenç'in, 
İpekböcekçiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu raporu üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok.. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

(1) 344 ve 344'e 1 inci ek basmayazılar 14.1.1987 
tarihli 54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayılı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De-. 
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) 

BAŞKAN — İstanbul «Milletvekili Doğam Kasar
oğlu ve 13 Arkadaşının lıl 111.1987 tarih ve 2954 sa
yılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı 
Maddelerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddele
rinim Değiştirilmesi Hakkımda Kanun Teklifi ile, Ada
na Milletvekili 'Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 
sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanunumun 20 
nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir.: 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayım Başkan, bu 

işlerin sırayla görüşülmesine dair bir karar almıştık, 
niye atlamıyor?! 

BAŞKAN >— Sayın Tutum, Başkanlık olarak gö
rüşmeleri sıraylia yürütmekteyiz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aramızda bir 
centilmenlik anlaşması vardı, neden atlanıyor? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Danışma Kurulun
da îkabul edilen bir centilmenlik anlaşması vardı 
Sayım Başkan .j 

BAŞKAN - - O, Başkanlığımızın yönetimiyle il
gili değildir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
ÖentiilnKtoik nerede; Anavatan nerede, hiç yakışır 
mıı centilmenlik Anavatana? 

5. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Ku
rucuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir 
Siyasî Partiden Kesin İhraç edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Divanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe-
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sinde Hukukî Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Kararı ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporları (3/1158) (S. Sayısı : 547) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da, Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup Ol
dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon raporları 
(3/1073) (S. Sayısı : 548) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 5, 6 ve 7 nci 
sıradaki raporların görüşmeleri alınan karar gereğin
ce ertelenmiştir. 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'm 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 565) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Hüseyin Avni Sağesen ve Tokat Milletvekili Metin 
Gürdere'nin, Ankara Milletvekili İsmail Saruhan' 
in, Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun teklifleri ve Sanayi ve" 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Görüşme ertelenmiştir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) -— Sayın Başkan, usul 

hakkımda söz istiyorum efendim.; 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Şimdi, partiler 

arasında bir centilmenlik anlaşması yapılmıştır. Bu 
anlaşmaya göre yasa tasarısı ve teklifleri sırasıyla 
görüşülecekti; ama üktidar partisi istediği konuyu gö
rüştürüyor, istemediğini, görüştürmüyor, örneğin, Ta
rım Orman ve Köyişlerii Bakanlığına ilişkin kanun 
teklifi için bakanlık ve komisyon başkanı burada; 
fakat yerlerimi almıyorlar. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şike var, şike... 
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BAŞKAN — Sayın Demir, malumlarınız oldu
ğu üzere, komisyon bulunmadığında, Başkanlık ola
rak ertelemek durumundayız ve sırasıyla yürütmek
teyiz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Başkanlık Diva
nının böyle bir kararı yok mu? 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında değil, sanı
yorum bu, Danışma Kurulunda konuşulmuş. Baş
kanlık Divanının karan yok Sayın Demir. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nailbaritoğlü'ınun, 9 Haziran 1934 Tarihli ve 
2502 sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları üzerindeki görüş
melere basılıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/446) (S. Sayısı : 572) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Kütahya Millet
vekili Ahmet Ekici ve 3 Arkadaşının, 3213 sayılı Ma
den Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi, Ge
çici 4 üncü Maddenin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bıir Geçici Madde Eklenmesi 'Hakkın
da Kanun Teklifi ve Sanayi ve* Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 
«Görüşülmesi, ertelenmiştir. 
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Demin 

kürsüden söylediğim doğru değil mi? 
11. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ

retim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Millet
vekili M. Timur Çınar'ın ayrı mahiyetteki Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları ve 
porları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) 
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BAŞKAN — 11 inci sırada, 28.3.1983 Tarihli ve 
2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 
manisa Mületvekili M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyet
teki Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 
12. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen

mesi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı: 578) (1) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Tarımın Teşviki ve 
Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 Sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza, sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Bizde söz kaydı yok. 
SÜMER ORAL (Manisa) — DYP Grubu adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Söz kaydınızı alalım efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sümer Oral, 

buyurun efendim. 
Söz kayıtlarına devam ediyoruz. 
Sayın Oral, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, oyunu kutlanmayan sayın mil

letvekili kaldı mı? Yok. 
Oy kullanma işlemi tamamlanmıştır. Kupaları kal

dırıyor, sayıma başlıyoruz. 
(Oyların ayrımına başlandı) 
Buyurun Sayın Oral. 
DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) 

— Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; tasarıyla il
gili, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmeden 
önce, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

(1) 578 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Görüşmekte olduğumuz tasarının başlığı, «Tarı
mın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi» şeklinde baş
lamaktadır. Tasarı 11 maddeden oluşmaktadır. İlık iki 
madde, Gelir Vergisi sistemimizin ziraî kazançlarla 
ilgili maddeleriyle irtibatlıdır. Diğer dokuz madde, 
Gelirler ve Kurumlar Vergisi Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapmaktadır. Bu iki maddeyi*de 
iyice tetkik ettiğimizde - biraz sonra arza çalışaca
ğım - görüyoruz ki, bu maddeler, çiftçinin desteklen
mesi ve tarımın teşvikiyle doğrudan, direkt ilgili olan 
maddeler de değildir. Dolayısıyla, tasarının başlığıyla 
maddeleri arasında bir ilişki kurmak fevkalade güç
tür. Şüphesiz ki, Türk tarımının kalkınması, Türk çift
çisinin teşviki fevkalade olumlu bir şeydir. Keşke o 
yapılmış olsa. Birçok zengin ülke, Avrupa ülkeleri 
dahi, çiftçilerine önemli kaynaklar, önemli gelirler 
kanalize etmekte, aktarmakta ve tarımın, dolayısıyla 
üretimin artmasını teşvik etmektedirler; çünkü üre
tim, bir ekonominin esasında can damarıdır. Buna de
necek hiçbir şey yek. Hele bugünkü hükümetin dört 
yıla yakın icraatından, uygulamaya koyduğu ekono
mik ve malî politikadan sonra, gerçekten, çiftçimi
zin desteklenmesi zorunlu bale gelmiştir; ama bunu 
yapmak lazım. Yani bu tasarıda bununla ilgili hiçbir 
şey yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, bundan bir 
süre önce (29 Nisan 1987 tarihinde) tarımda, bir ted
birler paketi açıldı ve bu paketin içerisinde üç tane 
bakamlar kurulu kararı ve bunlarla ilgili, bir seri de, 
Para - Kredi Kurulu tebliğleri neşredildi, Tasarının ilk 
iki maddesi bu paketle ilgili görülmektedir. Resmî be
yanlar da bu şekildedir. Bu iki madde, âdeta daha ev
vel neşredümiş olan Bakanlar Kurulu kararının, yani 
tarım paketinin bir; devamı gibi gösterilmekte, onun
la bir bütünlük arz ettiği ifade edilmektedir. Esasın
da, bu paket açıldığı zaman, paketi takdim eden res
mî ağızlar, bununla, Türk çiftçisine 300 milyar lira 
civarında bir kaynağın aktarıldığını ve bunun da kü

çümsenmeyecek bir miktar olduğunu belirtmişlerdi; 
ancak, hesabı yaptığınız zaman, bu tarım paketinin, 
gerçekte 300 milyarlık bir kaynak taşımadığını, bir 
kaynak kanalize etmediğini kolayca anlamak müm
kündür. 

Şimdi, bunlara bir bakacak olursak, bu paketin 
içerisinde süt üreticisine süt primi ödeniyordu, ziraî 
ilaç primi ve yem primi ödeniyordu. Resmî ağızlarca, 
«Bu üç primin toplamı 100 milyar eder» dendi. Bu
nun dışında, düşük faizli ziraî krediden dolayı da 
Türk çiftçisine 200 milyar civarında bir kaynak akta

rılacağı ifade edildi. Süt, ilâç ve yem primleriyle ilgili 
görülen 100 milyarı kabul etsek dahi -kaldı ki, bu
nun da bir bölümü kâğıt üzerindedir; çünkü o karar
namelerin tatbik kabiliyeti hemen hemen tamamı için 
yoktur, belki zaman içerisinde olur - düşük krediden 
dolayı, Türk çiftçisine aktarılacak miktarın 200 mil
yar lira olması mümkün değil. Konu, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda tartışılırken de açıkça sorduk; bu 200 
milyarı, neyle neyi çarparak buldunuz? Yani, bir 
«200 milyar eder» lafı yeterli değil, neyle neyi çarp
tınız? Çarptığınız şu iki rakamı söyleyin, oradan 
200 milyarın doğru olduğunu bulalım dedik. Bize söy
lenen şu oldu: «Efendim, Türkiye'de ziraî ürünlerin 
satış tutarını bulduk, bundan bir miktarını düştük; 
bu, aşağı yukarı 2 trilyon eder. Biz de ziraî kredilerin 
faizini yüzde 32'den 22'ye indirmekle 10 puanlık bir 
iyileştirme getiriyoruz. 2 trilyonun yüzde 10'u 200 
milyardır.» Ziraî mahsulün satışı üzerinde krediden 
doğacak kaynak böyle hesap edilmez ki. Ziraî kre
diye ne kadar kaynak aktaracaksınız, ne kadar kay
naktan yararlanacak? Zaten, çiftçinin bir kısmı, halen 
yüzde 22 faizle kredi 'alıyor, aynî kredilerin faiz 
oranı yüzde 22'dir, Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğinin verdiği kredilerin faiz oram yüzde 22* 
dir. Dolayısıyla, bu 200 milyar, fevkalade abartılmış 
bir rakamdır; ama eğer çiftçiye bir şey aktarmak is
tiyorsanız, bunun daha pratik, daha direkt yolları var
dır, bunlarla kanalize edin. 

Sonra, her çiftçi mutlaka kredi alacak değil ki, 
her ziraî ürününü satan, mutlaka ziraî kredi ala
cak değil ki. Ziraî kredi alana bir miktar imkân, 
eğer sağlanırsa, sağlanacak, diğerine sağlanmayacak. 
Yani, bu 200 milyar rakamı fevkalade fiktif, kâğıt 
üzerinde ifade edilen bir rakamdır; bunun gerçekçi 
olmasını, tabiî ki arzu ederdik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 
1 inci maddesinin gerekçesinde, «ziraî kazançlardan 
stopaj yoluyla elde edilen verginin yüzde 60'lıık payı 
Ziraat Bankasına aktarılır» deniyor. Zaten, tasarıyı 
iyice tetkik ettiğimizde, biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, tasarının, Türk çiftçisinin, Türk tarımının teşvi
kiyle ilişkisi yok. Tasarının 1 inci maddesi, sadece, 
malî sıkıntı içinde olan Ziraat Bankasına belli ölçü
de malî imkân sağlayan maddedir, başka bir şey de
ğildir; çiftçiyle miftçiyle ilgisi yok. Esasen, daha önce 
bu tür kanunlar da vardı. Nitekim, bütçenin (B) cet
velindeki gelirlerinin toplamının yüzde Tini Ziraat 
Bankasına aktaran bir kanun da vardı; bugün o yok, 
bir bakıma onun ihyası gibi bir şey bu; yani, Ziraat 
Bankasına birtakım kaynak aktarma. 

/ 
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Şimdi, Ziraat Bankasına aktarılan kaynağa da 
baktığımızda, diyor ki : «Ziraî Gelir Vergisinin sto
paj yoluyla elde edilen bölümünün yüîde 60'ı» Ziraî 
Gelir Vergisinin stopaj yoluyla elde edilen miktarı 
takriben 150 milyar civarındadır, bunun da yüzde 60'ı 
90 milyar yapar. Şimdi, eğer aktarırsanız, bu kay
nağın azamisi 90 milyar olacak, bu da Ziraat Ban
kasına aktarılacak. 

Değerli milletvekilleri, yalnız, buradaki esas me
sele şudur: Türk çiftçisini kalkındıracağız, Türk ta
rımını kalkındıracağız derken, esasında bu kanun ta
sarısıyla, bu tedbirlerle, bu paketle, Türk çiftçisin
den yeni vergiler alınacaktır. Şimdi stopaj yoluyla 
elde edilen vergi 150 milyar civarındadır; ama Ba
kanlar Kurulunun 3 tane kararnamesinin getirdiği ye
ni sistemle, satış tutarı hesabıyla 150 müyar yerine, 
Hazine stopaj yoluyla çiftçiden 300-350 milyar lira
lık vergi tahsili beklemektedir. Onun yüzde 60'ı Zi
raat Bankasına bilahara aktarılacak; o biraz dişe do
kunur bir rakam olur. Esasında, bugün alınan 150 
milyar liralık vergi 300 - 350 milyara çıkarılmak isten
mektedir. Buna mukabil, Türk çiftçisine verilecek 
miktar da 300 milyar değil, onun çok altındadır. Dola
yısıyla, bu paket Türk çiftçisi cebine bir şey koyma
yacak, cebinden bir şeyler daha çıkaracaktır; yani 
meselenin esası budur, olay budur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şimdiye kadar ne koydular ki, bundan sonra koysun
lar; hep çıkarıyorlar. 

SÜMER ORAL (Devamla) — Paket hakkındaki 
bu görüşlerimi ifade ettikten sonra, tasarının 1 inci 
maddesi üzerindeki görüşlerimi ifade etmek istiyo
rum. 

Esasında, 29 Nisanda çıkarılan o üç Bakanlar Ku
rulu kararı ve Para - Kredi Kurulu tebliğlerinin uy
gulanması için gerekli finansmanı kendi bünyesinde 
sağlıyor o kararnameler; yani bu kanun çıkarılmasa 
da, o kararnameler uygulanabilir ve onun için ayrı 
bir finansman kaynağı sağlayacak bir düzenlemeye de 
gerek yoktur; çünkü, gerek süt, gerek 'laç ve gerekse 
yem primi ile ilgili kararnameler burada, onların 
kaynağı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonudur. Ya
ni, bu kuruluşlar, ödediği primlerin karşılığını Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan sağlayacak. Nor
mal faizle, düşük faiz arasındaki fark da Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin (yani 233 sayılı Kararnamenin) 35 in
ci maddesine göre karşılanır diyor. Kararname diyor. 
233 sayılı Kararnamenin 35 inci maddesi de bunu 

görev zararı olarak kabul etmiş ve bu, zaten, büt
çeden, ertesi sene ödenecektir, ayrıca bir düzenlemeye 
gerek yok. O bakımdan, bu tasarı sadece ve sadece 
-demin de söylediğim gibi- Ziraat Bankasına bir 
miktar yeni bir kaynak aktarmadan ibarettir. Sa
dece budur ve bu da yeni bir şey değildir; öteden 
beri, buna imkân sağlayan kanunlar vardı. 

Meseleleri değişik göstererek, biri beş yaparak, 
olmayan şeyleri oluyormuş gibi göstermekle bir ye
re varmak mümkün değildir; çünkü, neticede aynı 
tablo ile karşılaşırız. Geliniz, gerçekçi, çiftçinin sa
tın a,lma gücünü artırıcı tedbirler alın. Stopaj Ver
gisini 2 ve 5'ten 3 ve 7'ye çıkaran sizsiniz. Mademki 
Stopaj Vergisinin belli bölümünü Ziraat Bankasına 
aktaracağız diyorsunuz, geliniz Stopaj Vergisini azal
tınız. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Kaldırsın
lar onu efendim. 

SÜMER ORAL (Devamla) — Tamamen kaldır
mayı pek teklif edemiyorum, kaldırmak lazım, ama 
belki vergi sistemi içerisinde fatura ve belge düzeni 
için yararı vardır; ama 2 ve 5 idi, 3 ve 7'ye zaten 
siz çıkardınız. Şimdi, çiftçiye bunun bir kısmını vere
ceğiz demek bir şey ifade etmez ki. 

Sonra, Stopaj Vergisi, bizim vergi cetvelleri içeri
sinde kesin olarak ayrı bir şekilde gösterilmez. Şim
di, sayın hükümete sorsak, Stopaj Vergisini 1987'de 
ne kadar tahmin ettiniz diye - (B) cetvelinde ayrı bir 
sütunu yoktur- söyleyemeyecekler, bir tahmin yapa
caklar. 1988 için de bu olacak. 1988 tahmininde Ge
lir Vergisi vardır; ama onun içerisinde ziraî gelir, 
stopaj diye ayrı bir bölüm yok ki. Belki, Sayın Maliye 
Bakanımız biraz sonra, «Efendim, biz bilgisayara ge
çiyoruz, onların miktarı belli olacak» diyecek; ama 
böyle bir şey yok, kesin olarak bir tahmin yok; ama 
kamuoyunda iyi bir hava yapar. Ne yapar? Çiftçiden 
alınan vergilerin büyük bir kısmını çiftçiye veriyoruz... 
Esasında, böyle bir şey yok; esasında, çiftçiden daha 
fazla vergi almayı düşünüyorsunuz. 

Geliniz, meselelere daha gerçekçi, işleri daha ka
rışık hale sokmadan yaklaşalım; Türk çiftçisine ger
çekten bir miktar kaynak aktaralım. Türk çiftçisine 
aktaracağımız kaynak, Türk çiftçisi tarafından top
rağa gider, kaynak toprağa giderken, gübre olarak 
gider, ziraî ilaç olarak gider; oradan canlı üretim 
çıkar, üretim çıktığı zaman ihracat da artar, çiftçi
nin gelir seviyesi de artar. Bu tedbirleri samimî olarak 
getiriniz; birtakım dolambaçlı yollarla, daha karışık 
neticede çiftçinin aleyhine olacak tedbirlere tevessül 
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etmeyin; onu görüşelim, hep birlikte destekçi ola- J 
hm. 

Kanım tasarısının geneli üzerinde arz etmek iste
diklerimiz bundan ibaret. I 

Yüce Meclisi, tekrar, saygı ile selamlıyorum. I 
(DYP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Oral. ı 

1. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan- I 
bul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak- I 
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek j 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun I 
Teklifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret I 
komisyonları raporları (2/317) (S. Sayısı: 554) (De- I 
vam) I 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Adı İle Bazı Maddelerinin Değiştiril- I 
mesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması 
ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici Madde Eklen- I 
mesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde yapılanı açık I 
oylama sonuçlanmıştır. I 

Oylamada 274 sayın üye oy kullanmış; 243 kabul, I 
26 ret ve 5 çekimser oy kullanılmıştır; böylece teklif I 
kabul edilerek kanunlaşmıştır. I 

12. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen- I 
mesi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 I 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması I 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis- I 
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı: 578) (Devam) I 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu I 
adına, Sayın Yılmaz Demir, buyurun. I 

SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile
cik) — Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; Türk I 
tarımının yazgısına bakın ki, hükümet adına Maliye I 
ve Gümrük Bakanı bulunuyor ve Tarım Bakanı yok. I 

Tarım olayını, köylünün güncel yaşamı açısından I 
ele almadan önce, sizleri 24 Ocak 1980 kararları ön- I 
cesine götürmek isterim. 24 Ocak kararları öncesi, I 
tarımda çalışanların millî gelirdeki payı 400 dolar- I 
ken, bu rakam 1983'te 300 dolara, 1985'te 200 dolara I 
ve 1986'da. 180 dolara indi. Orman köylerinde çalı- I 
şan, yaşayan insanların millî gelirdeki payı 15 dolarla I 
50 dolar arasında değişiyor. Bu paket, Türk çiftçisine I 
herhangi bir katkıda bulunmuyor. Tabiî, doğaldır; I 
hükümeti bu konuda ben de kutluyorum; çünkü, Zi- I 
raat Bankası, paralarını, öğretmenler Bankasını ve I 
diğer şirketleri kurtarmak için verdiğinden, elinde | 
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parası kalmadı, bu bankayı nasıl kurtarırız diye ted
bir getiriyor. Yani siz, Türk çiftçisini kurtarmıyorsu
nuz, Ziraat Bankasını kurtarıyorsunuz; bunu, çıkın 
burada yiğitçe söyleyin, biz de hoşgörürüz. 

Değerli arkadaşlarım, siz öyle bir sistem getiri
yorsunuz ki, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
bütçesini görüşürken de bunu söyledim : Yüzde 38 
faizle Türk tarımı kalkınmaz, eğer Türk tarımı, Türk 
çiftçisi ıkalkındıriilmak isteniyorsa, projeye dayalı, 
üretken, kârlılık esasına dayanan bir sistem getirilir. 
Bunun örnekleri de vardır. İçinizde, proje yapan ar
kadaşlarım da vardır; ama bu an yoklar; çünkü utan
dı ve kaçtılar. Faiz oranı yüzde 12'den fazla olan 
ziraî kredi, dünyanın hiçbir yerinde rantabl ve kârlı 
değildir. Siz yüzde 22 ile, yine, rantabl, çalışkan ve 
üretken bir toplum yaratamıyorsunuz. Bunun örnek
lerini yaşıyoruz. Eğer, ürün bazında alırsak, son 
ANAP iktidarı döneminde, Türkiye'de, 45 bin sağmal 
inek boğazlanarak kasaba götürülmüştür; çünkü, süt 
üreten kişiler, yem ve besleme kredi faizlerine daya-
namadıklaırından bir an önce hayvanlarını ellerinden 
çıkarmayı yeğlemişlerdir. «Siz, benim belirlediğim 
süt fabrikalarına sütünüzü götürdüğünüzde müstahsil 
makbuzu da ibraz ederseniz, sütün litresinde 35 lira 
prim alırsınız...» Hesaplanma göre, o çiftçiye 1 litre 
süt için 35 lira prim veriyor, 42 lira vergi olarak 
geri alıyorsunuz. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edime) — 35 lira var, 
25 lira var; iki fatura var. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Gerçekten, üret
ken Türk çiftçisi, 24 Ocak kararları ve onun uzantısı 
olan ANAP iktidarı döneminde tüketim toplumu ha
line dönüşmüştür; bunun örneklerini de yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, grubumuza verilen 20 da
kikalık süre içerisinde Türk tarımını size anlatma
ya, genel bir sistemini çıkarmaya çalışacağım; ama 
zannediyorum bu tasarıyla Türk çiftçisi ve köylüsü 
kalkınamaz. Köylü karın tokluğuna çalışıyor. Bu an, 
Türk köylüsü ürettiğini ve üretim artıklarını yatırıma 
dönüştüremiyor. 

İster Tarım Bakanı olsun, ister Maliye Bakanı 
olsun, 24 Ocak kararlarından bugüne kadar ürün 
bazında, üretim bazında görülen düşüşleri düzelte
bilmek için, tarımda kredi faizlerini yüzde 12'nin 
altına çekmek için gayret göstermelidir. 

İkincisi, Türkiye'de, tarımda, üretenler ile tüke
tenler arasındaki uzaklığı kısaltınız. Size örnekler ve
riyorum : Türkiye'de, tarlada domates kalmıştır, tar
lada soğan kalmıştır, tarlada patates kalmıştır. Bu-
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nun nedenleri?.. Üretim tüketim ve pazarlama kanun- i 
larınız yoktur, örgütünüz yoktur ve halkaları da ko- j 
puk kopuktur. 

Kimin yararına,? Tekelcinin yararına. Kimin ya- I 
rarına? Aracının yararına yasalar düzenlenmiştir. Üre- I 
itici ve tüketiciyle ilgili tasarıları getirin ki, sizi bu- I 
râda bütün gücümüzle alkışlayalım. Yoksa, Türkiye' I 
de üreticinin 10 liraya sattığı domatesi tüketici 400 
liraya alıp yiyorsa; aracı da kiloda 390 lira kazanı
yorsa, bu sistemde anormallik vardır ve bu sistemi I 
yaşatan insanları da yargılamak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, televizyonun renkli camın- j 
dan algıladığım bir olaya göre, Başbakan, Amerika' I 
da bulunduğu sırada verdiği demeçlerde, Türkiye'ye I 
bir tarım reformu paketi getireceğini belirtiyordu. I 
Paket paket... Ne getirdiniz biliyor musunuz? 1 mil
yon 600 bin liralık müstahsil makbuzu ile geldiğin 
takdirde, sana, yüzde 22 faizli, 600 bin lira kredi kul- I 
landıracağım, diyorsunuz. Beyler, 1 milyon 600 bin I 
liranın bugünkü listelere göre vergi değeri nedir onu I 
da sizin takdirlerinize bırakıyorum. I 

Bu tasarı Türk tarımına ve üreticisine parasal ola
nak sağlamak için değil, üreticinin cebinden ne ka- | 
dar para alabiliriz düşüncesiyle getirilmiş bir tasarı
dır. Bu tasarı Ziraat Bankasının kurtarılması tasarı
sıdır. Eğer, gerçekten çiftçiye bir katkıda bulunmak 
istiyorsanız, en basitinden faiz oranlarını düşürürsü
nüz, tarıma 5 trilyon lira sübvansiyon getirirsiniz. 
Neden Amerika'nın, Almanya'nın bozulmuş etlerini 
getiriyorsunuz da, Türkiye'de et ve süt üreten kişilere 
parasal herhangi bir yardımda bulunmuyorsunuz? | 

Beyler, sizlerin dikkatini bir konuya daha çek
mek istiyorum : AET'ye üye oluyoruz. Bugün, Al
manya'da etin kilosu 3 bin liradır. Eti Türkiye'ye 
800 liraya veriyor ve 2 200 lirayı sübvanse ediyor. 
Aradaki farkı devletin kesesinden veriyor, sana ucu
za satıyor; sen ahırını ve besiciliğini, üretken faktör
lerini elden çıkaracaksın, hayatın boyunca tüketen 
bir toplum haline dönüşeceksin. 

AET'ye üye oluyoruz. Tarımın bir noktasıyla, bir 
köşesiyle ilgili olarak sizleri aydınlaıtmak istiyorum : 
Beyler, AET ülkelerinde, her tarım üreticisine, dev- I 
let 4 bin mark sübvansiyon yapıyor. AET ülkeleri 
birleşik sistemi de 4 bin mark veriyor, yani tarım- I 
da çalışan her kişi, 8 bin mark devlet desteği alır- I 
ken, siz Türk çiftçisine, üreticiye ne veriyorsunuz, 
almaktan başka? 

Yine, holdingler, Çanakkale, Bursa ve Marmara 
Bölgesindeki domatesi almıyor, Yunanistan'dan sal- J 
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ça ithal ediyor, getirilen salçayı kendi fabrikalarında 
kutulara dolduruyor. Lütfen gözünüzdeki o pembe 
gözlükleri çıkarın, Türkiye'nin tarımsal sorunlarını 
gerçek olarak bir kez daha öğrenin; ama öğrenecek 
olanaklarınız da yok, çünkü Tarım Bakanınız tarım
cı değil, müsteşarınız tarımcı değil. 

ihbarda bulunmayı yeğledim, fakat bu konuda çe-
kinser kalarak, bu tasarı üzerinde görüş belirtmeye
cektim. Tarım Bakanlığı Müsteşarı, Güneş Sigorta
nın yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle, düşük 
faizli, uzun vadeli 15 milyon lira krsdi alıyor. Ona 
vereceğinize, Türk köylüsüne verin; holdinglerin borç
larını affedeceğinize, Türk çiftçisinin borçlarını affe
din; yüzde 7'lik o büyük oranı düşürün, sizin zama
nınızda çıktı; gerçekten Türk çiftçisi için büyük bir 
engeldir, büyük bir barajdır. Türk çiftçisi rahatsızdır, 
hastadır ve açtır; üretemiyor, yönetemiyor veyahut 
da etkinliği olamıyor. Kredi konularını ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının reorganizasyonunu bir 
daha gözden geçiriniz. 

Gerçekten şuna inanıyor, biliyor, içinde yaşıyor 
ve soruyorum: Şu anda Türk tarımıyla uğraşanlar, 
Türk tarımcıları, ziraat mühendisleri, teknisyenleri ve 
ev ekonomistleriyle Türkiye'de bir üretken toplum 
mu, yoksa bir tüketen toplum modeli mi yaşıyor? 

Bir Amerikan firması olan Morgan Guaranty Fir
ması, Tarım Bakanlığının reorganizasyon yaparak, 
300 bin dolar mühendislik ücreti almıştır. Amerikan 
firması, Türkiye'deki tarım teşkilatını üretken değil, 
tüketken grup halinde reorganize ediyor.' Kurumlar 
bitiyor. Veteriner, tarım; tarımcı ise veteriner hizmet
lerine bakmaya başladı. Bu sistemleri değiştirin, ka
mu organizasyonu sağlayın, kredi faiz oranlarını dü
şürün. Yoksa, bu tasarı ile mevcut yasalarınızla - yine 
söylüyorum - Türk çiftçisini hiçbir yere götüremeye-
ceksiniz. Türk çiftçisi, bugün, battıkça batıyor ve zor
luklar içinde yaşamını sürdürüyor. 

Umarım ve dilerim ki, iktadar partisi bu konu
ları, şapkasını önüne koyup, bir kez daha düşünme 
olanaklarını bulun 

Saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars)'— Grup adına söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, süremizin bi
timine çok az bir zaman kalmıştır. Grup adına ko
nuşmak için söz verildiğinde, uzatma kararı almamız 
gerekecektir. 
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Bu nedenle, kanun tasarı ve teklifleriyle, basılıp, 
10.6.1987 Çarşamba günü dağıtılan, 11.6.1987 Per
şembe günlü «Gelen Kâğıtlar» da yayınlanan ve 
12.6.1987 Cuma günkü gündeme girecek olan 588 ve 
589 sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 

için, alınan karar gereğince, 12 Haziran 1987 Cuma 
günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 19.48 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Vakıf

lar Genel Müdürlüğüne ait olan İstanbul •• Şişli İl
çesi Esentepe Mahallesindeki bir gayrimenkule tapu 
tahsis belgesi verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in ya
zılı cevabı (7/2001) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. Bahriye Üçok 

Ordu 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İstanbul -
Şişli Esentepe'deki 36 pafta, 29 ada, 8 ve 9 parsel
lerdeki gayrimenkullerin bir oto galerisi iken bir ev 
sayılmak suretiyle tapu tahsis belgesi verilmiş midir? 

Verlmişse bu 2805 sayılı Yasaya aykırı değil mi
dir? 

2. a) Bu parselin rayiç değeri nedir? 
b) Gecekondu tahsis belgesi nedeniyle bu parsel 

karşılığında oto galeri sahibinden kaç lira alınmıştır? 
Bu konuda herhangi bir rüşvet veya suiistimal olup 
olmadığının ortaya çıkması için inceleme yaptırmayı 
düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân 

Bakanlığı 10.6.1987 
Teknik Araştırma ve 

Uygulama Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 1.07 - imar Uyg. 
Dai. Bşk. - 340193308-

1642-10577 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20.5.1987 gün, 7/2001-8791/33962 sayılı ya

zınız eki soru önergesi. 

istanbul İli, Şişli - Esentepe, 36 pafta, 29 ada, 8 
ve 9 numaralı mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ait olan taşınmazlar üzerindeki oto galerisine ilişkin il
gide kayıtlı yazınız eki soru önergesi, incelettirilmek 
üzere İstanbul Valiliğine gönderilmiştir. 

Konu hakkında ilgili Valilikten açıklayıcı bilgi 
alındığında Başkanlığınıza iletilecektir. 

Arz olunur. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ya
bancı sigara ithalatına ve elde edilen fon gelirlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ceva
bı (7/2004) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak yanıt verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Fikri Sağlar 

İçel 

1. Türkiye'ye, yabancı sigaralardan Malboro han
gi firma tarafından ithal edilmektedir? Oğlunuz Ah
met özal'm bu firma ile ilgisi var mıdır? ithalatçı 
firmanın ortaklan kimlerdir? 

2. Türkiye'ye ithal edilen tüm yabancı sigaralar, 
markalarına göre, ülkeye girdiği ilk günden bu yana 
hangi firma tarafından ne miktar ithal edilmiş ve ne 
kadar döviz ödenmiştir? 

3. Yabancı sigara ithalinden elde edilen fon ge
liri yıllara göre nedir? 

4. Tekel tarafından yıllık ne miktar filtreli siga
ra üretilmektedir? Yerli filtreli sigaranın birim ma
liyeti nedir? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 10 . 6 . 1987 

(Bağlı ve ilgili Kuruluşlar 
'Dairesi Başkanlığı) 

Sayı 4-1/152! 
Konu : Soru önergen 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 20.5,1987 tarih 
ve 7/20O4-8'8O7/34OO8 sayılı yazısı. 

İSaym Başbakan tarafından yazılı olarak cevap
landırılması isteğiyle İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar tarafından sorulan ve Sayın Başbakan ta

rafından tarafımızdan cevaplandırılması uygun gö
rülen lilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. Yurt içi sigara talebini karşılamak üze
re, yabancı sigara ithalatı Tekel idaresi tarafından 
yapılmaktadır. 

Cevap 2. Sigara ithalatına 1984 yılı İthalat Re
jimi Kararı ile Nisan 1984 tarihinden itibaren baş
lanılmış, ithal edilen sigaraların markaları, hangi 
ülkelerden ve hangi firmalardan alındığı, ne miktar 
döviz ödendiği aşağıda gösterilmiştir. 

a) ithal edilen sigaraların markaları, firmalarının 
ve ülkelerinin İsimleri : 

Ülke iFiirma Adı İthal edilen sigaraların cinsi 

Amerika 

İngiltere 

Fj Almanya 

isviçre 

Fransa 
Avusturya 

Phillip Morris Inc. 

R. J. Reynolds 

Brown and V^illiamson 

Tabacco Exorters 

B. A. T. England 
B. A. T. Deuchland 
HEP MiF Reemstma 
Brakman İnter 
Teta Hendelle Prod. 

Habac Turcs S. A. 
•(Tekel Ortaklığı) 
Seita 
Austrıau Tabacco 

Marlboro 100's 
Marlboro K/S 
Parliament 100's 
Camel K/S 
Camel 100's 
Wınston 100's 
Salem - Mentollü 
Kent 100's 
Pallmall 100's 
Dunhilt Int. 
Rothmans Int. 
Rothmans K/S 
J. Player Special 
H. B. Crown Filter 
Ernte 23 
Lord K/S 
Efes 100's 
Topkapı 100's 
Samsun 216 
Hanımeli 
Gauloisses Cap, 
Milde Sorte 

Bunlardan, Mite Sorte ile Gauloisses Cap. sigaralarının satış seyrinin düşük olması nedeniyle, fuzulî 
stok yaratmam'aik için 1986 - 1987 yıllannda yeni siparişte bulunulmamıştır. 
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b) Yıllar itibariyle yabancı sigara ithalat miktarları 

Sigara cinsi 

Marlboro 100's 
Marlboro K/S 
Parliment 100's 
Kent 100's 
Pallmall 100's 
Camd K/S 
Camel 100's 
Winston 100's 
Winston K/S 
Salem - Ment. 
Ounhill Int. 
Rothmans Int. 
Rothmans K/S 
J. P. Special 
HB. Crown Filter 
Ernte 23, 
Lord K/S 
Efes 100's 
Toplkapı 100's 
İMıilde Sorte 
Samsun 216 
Hanımeli 
Gauloisses Cap 

Toplam 
<1 box 10 Kg. dır.) 

1984'te 
ithal edilen 

miktar (Box) 

89 322 
6 360 
1 720 

26 000 
10 000 
7 760 

— 
10 000 

8 300 
2 680 

14 259 
3 578 
3 315 

700 
5 500 
2 030 
2 400 
1 870 

510 
150 

36 700 
— 

105 

1985'te ';#! 
ithal edilen 

miktar (Box) 

304 331 
9 680 
4 700 
6 666 
5 432 

12 997 
— 

17 250 
1 500 
5 000 

741 
6 322 
6 219 
1 600 
4 500 
2 000 
2 525 
2 980 

400 
150 

22 279 
-_, 
— 

$ | p 1986'daı 
ithal ©dilen 

miktar ı(Box) 

60'8 000 
20 690 
31 358 

6 700 
4 680 

12 355 
1 920 

12 150 
— 

6 810 
— 

932 
913 
850 . 

2 200 
— 
— 

2 420 
60 
— 

24 612 
— 
— 

1.6.1987 
itibariyle 

ith. 0Box) 

299 403 
8 444 

15 282 
1 400 

— 
7 773 
3 000 

— 
— 

2 894 
—-

368 
187 
— 
— 

500 
— 

- — 
— 
— 

5 326 
4 400, 

— 

233 259 417 272 736 650 348 977 

c) 1984 - 1985 - 1986 yılları ve 1.6.1987 tarihi itibariyle ödenen mal bedelleri : 

Amerikan Sig. 
İngiliz Sig. 
Alman Sig. 
İsviçre Sig. 
Avusturya Sig. 
Fransız Sig. 

<$ bazından) 

1984'te 
ödenen 

(Milyon) 

21.7 $ 
0.9 £ 
4.0 DM 
8.8 SF 
0.3 AŞ 
0.07 F F 

1985'te 
ödenen 

(Milyon) 

51.9 $ 
2.7 £ 
3.6 DM 
4.7 SF 
0.3 AŞ 

— 

1986'da 
ödenen 

•(Milyon) 

112.7 $ 
1.0 £ 
1.1 DM 
5.7 SF 

— 
— 

1.6.1987'ye 
ikadar ödenen 

(Milyon) 

53.2 $ 
0.3 £ 
0.8 DM 
3.7 SF 

— 
— 

28.1 59.3 118.2 56.7 
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Cevap 3. Yabancı sigara ithalinden elde edilen Fon geliri, yıllara göre aşağıdaki şekildedir, 

Konut Fonu 
Savunma Fonu 
İstikrar Fonu 

1984 yılı 
(Milyar/TL.) 

16.7 
— 
—. 

J985 yılı 
(Milyar/TL.) 

32.7 
0.9 
0,6 

1986 yılı 
(Milyar/TL.) 

65.0 
10.5 
1.6 

1.6.1987 
itibariyle 

(Milyar/TL.) -

36.2 
5.2 
1.9 

Cevap 4. Tekelin filtreli sigara üretimi, son üç yıl içerisinde aşağıda gösterilen miktarda gerçekleş
miştir. 

Yıllar Üretim (Kg./Yıl) 

1984 54 292 948 
1985 54 905 294 
1986 53 523 503 

1986 yıllı filtreli sigara maliyeti aşağıdaki şekildedir : 
Maltepe 2 114 TL./Kg. 
Samsun 1 785 TL./Kg. 
F. Bafra 2 407 TL./Kg. 
Tokat 2 117 TL./Kg. 
Bilgilerinize arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nın, Diyarbakır - Bismil İlçesi Kocalar ve Akuban 
köylerindeki Hazine arazilerinin bazı ailelerce haksız 
iktisap edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titizin yazdı cevabı (7/2005) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Tınaz 
Titiz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 15.5.1987 

Ş/eyhmus! Bahçeci 
Diyarbakır 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Kocalar Köyünde 
Hazineye ait binlerce dönüm arazi vardır. Bu araziler 
ötedenberi köy ağası Osman Özalp'in baskıcı yön
temleri ve kurnaz davranışlarıyla kendisi ve yandaş
larının elinde bulunmaktadır. Köy halkı da yıllarca 
bu köy ağasının işçiliğiıni, ırgatlığını yapmaktadır. Bu 
sulu ve susuz arazilerin tamamı Hazinenin olmasına 
rağmen yoksul köy halkı da bu köy ağasına, çalışaca
ğına bu arazileri devletten kiralayarak kendilerinin 

işleyeceği düşüncesiyle ilgili yerlere müracaatta bu
lunuyorlar. Bu müracaat üzerine; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkili müfettişlerinin köyde yeniden yaptıkları ka
dastro çalışmalarında 3 bin dönüm Hazineye ait 
susuz ve sulu arazi ortaya çıkarıyorlar. Bunun üze
rine Bismil Mal Müdürlüğünce 1983 - 1986 yılları 
için yoksul köylüye icar karşılığında icara veriliyor. 
Bir iki yıl icarda kaldıktan sonra köy ağası Osman 
Özalp yine çeşitli Devlet organlarını yanıltarak köy
lünün icarı altında bulunan ve Hazine adına müsta-
kilen parsel numarası verilen 446, 447, 44*8, 449, 450, 
4511, 452 ve 453 Hazine adına kayıtlı olan mülki
yetleri Diyarbakır Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ta
rafından bozularak köy ağası Osman Özalp'in temin 
ettiği çıkar karşılığı köy halkı icarı altında olan bu 
araziler köylünün elinden alınarak tekrar köy ağası
na geri veriliyor. Hatta Tapu ve Kadastro yetkili me
murları köye gittiklerinde mahallî bilirkişiler de köy 
ağasının akrabalarından seçilerek köy halkına hiçbir 
şekilde tespit için görüş almaya yanaştırmıyorlar. Köy 
halkına hitaben sizler dönüm başına 6 000 TL. ve-
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rirseniiz bu arazileri Hazine malı yaparız, siz de tek
rar icar edip yararlanırsınız, Yoksul koy halkı bu 
parayı veremeyince sulu ve susuz arazilerin tamamını 
köy ağası Osman Özalp ve yaındaşları açıktan 30 
milyon lira ödeyerek kendi adına tescil ediliyor. Ay
nı durum komşu köy Akuban'da da oluyor. Bu köye 
de 1936 yılında kadastro çalışmaları yapılıyor. Bila
hare bu çalışmalar tespitler yasalara aykırı yapıldığı 
iddiasıyla köyde yeniden kadastro tespitine gidilme
sine karar veriliyor. Oysa yeni gelen Tapu ve Ka
dastro »Müdürü bu ağanın güdümüne girerek yoksul 
köy halkının elinde bulunan bu araziler ellerinden 
alınarak yine aynı ağaya Kocalar Köyünde bulunan 
Halil Özalp'a 25 milyon liraya, Ali Çam'a 17 milyon 
liraya, Yusuf Bkim'e 8 milyon lira olmak üzere top
lam 50 milyon TL. yetkililere verilmek suretiyle top
lanarak rüşvet karşılığı haksız olarak fakir, yoksul 
köylünün elinden alınarak köy ağası adına tescil 
ettiriliyor. Bu ara yetkililer yine yoksul köy halkına 
söylüyorlar; dönüm başına 6 milyon TL. verirseniz 
işiniz olur, aksi takdirde elinizdeki arazileri Hazine 
arazisi: diye göstereceğim. Bu parayı veremeyen köy 
halkının arazilerinin tamamı böylece aşiret sahibi, zor
ba ve .nüfuzlu zengin varlıklı bu köy ağasının ikti
sabına geçiyor. 

1. Bismil İlçesine bağlı.Kocalar ve Akuban köy
lerindeki Hazineye ait bu sulu ve susuz arazileri köy 
ağalarının haksız iktisabından kurtaracak mısınız? 

2. Yıllarca yoksul köy halkının Hazineden kira
layarak işlediği bu arazileri Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce- yeniden yukarıdaki haksızlıklar nede
niyle yerinde geniş kapsamlı tespitline gidecek mi
siniz? 

3. Bu haksız iktisapta bulunanlar ile bu iktisa
ba menfaat karşılığı yardımcı olanlar hakkında ge
rekli yasal işlemler yapılacak mı?l 

4. KÖy ağası Osman Özalp ve yandaşları adına 
tescil edilen bu arazilerin Hazine adına Mal Müdür
lüğünce dönümü kaç liradan hangi tarihte satılmış
tır? 

5. Satış işlemi söz konusu olmadığında Hazi
neden çıkartılan bu arazilerin zilyetlik, vergi mah
keme kararı var mıdır? Yasal işlem yapılmış mıdır? 

'6. Hazine'yi temsilen Maliye ve Gümrük Bakan
lığı davacı olmuş mudur? 

11 . 6 . 1987 O : 2 

TC. 
Devlet Bakanlığı 11 . 6 . 1987 
Sayı : 07-62/3041 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi ': 22.5J1987 tarih ve Kan, Kar. Md. 7/2005/ 

8809/34019 sayılı yazıları. 

'Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin yö
nelttiği yazılı soru önergesinde sorulan hususlara ha
zırlanan cevabımız ekte takdim edilmektedir. 

Biigileriınize arz ederim. 
M. Tınaz Tit:z 
Devlet Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin 
Yönelttiği Yazılı Soru önergesine Hazırlanan 

cevap aşağıdadır. 
Diyarbakır İli Bismil İlçesine bağlı Akuban ve 

Kocalar köylerinin tapulaması Sergevran Köyü adı 
altında 19*5.6 yılında tamamlanmış, itirazsız kesinle
şenler tapuya tescil edilmiş, tespitlerine itiraz edilen 
parseller de Bismil Tapulama Mahkemesine devredil
miştir. 

Soru konusu edilen taşınmaz mallar 1956 yılında 
231, 234, 238, 239, 242, 255, 262 ve 289 parsel 'nu
maraları altında tapu kayıtlarına istinaden tapudaki 
hisseleri oranında Maliye Hazinesi ile Ahmet Özalp, 
Hal it Çam ve Fatma Azizoğlu adlarına tespit edil-
m'ş, itiraz üzerine tapulama mahkemesine gönderil
miş ve tapulama mahkemesince yapılan yargılama 
sonucu yeniden tapulama yapılmak üzere tapulama 
tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edilmiştir. 

Ergani Kadastro 'Müdürlüğünce yeniden tapula
maya tabi tutularak, aynı parseller altında, aynı ki
şiler adına tespit yapılmış ve uygulanan kayıt mik
tarlarından fazla gelen kısımlar ayrılarak Maliye Ha
zinesi adına tespit edilip, ilana alınmış ve tespitlerin 
tamamına itiraz edilmiştir. 

Ancak, mahkemenin iade kararı kesinleşmediği 
için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2 Ekim 
1984 gün ve 4-3-4-2/60'3|6-<19 sayılı yazısıyla mahke
menin iadesinden sonra yapılan işlemlerin yok sayı
larak, bu kararın mahkemece kesinleştirilmesinden 
sonra işlem yapılması yolunda o tarihte yetkili bu
lunan Ergani Kadastro Müdürlüğüne talimat veril
miştir. 

'Bismil Tapulama 'Mahkemesince kararın kesinleş
ti rilmesi üzerine 1986 yılında, Bismil Bölgesinde ta-
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pulama yapmaya yetküi bulunan Diyarbakır Kadast
ro Müdürlüğünce bu karara istinaden yeniden yapı
lan tapulama sırasında; mahallî hukuk mahkemelerin
de bu yerler için Osman Özalp ve müşterekleri ile 
Maliye Hazinesi tarafından ayrı ayrı men'i müdahale, 
tescil ve miktar tezyidi davaları açılmış bulunduğun
dan, 766 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 
malik tayin edilmeden düzenlenen tapulama tuta
nakları Bismil Tapulama Mahkemesine gönderil
miştir. 

1. Söz konusu taşınmaz mallar mülkiyet yönün
den davalı olup, konu mahkemeye intikal etmiş ol
duğundan köy ağalarının haksız iktisabından söz et
mek mümkün değildir. Ayrıca konu mahkemeye in
tikal ettiğinden, bu aşamada idarî yoldan herhangi 
bir işlem yapılması da mümkün değildir. 

2. Tapulaması yapılan bir yerin ikinci bir defa 
tapulamaya tabi tutulamayacağı 766 sayılı Kanunun 
46 ncı maddesinde hükme bağlanmış olduğundan, bu 
yerlerde tekrar tapulama yapılması bu aşamada müm
kün değildir. 

3. Kadastro Müdürlüğü elemanlarının menfaat 
sağladıkları hususu Genel Müdürlüğün 8 Haziran 
1987 tarihli oluru ile müfettişlikçe- incelemeye baş
lanmıştır. 

4. Söz konusu taşınmaz mallar bugün için bir 
satış işlemine konu olmamıştır. 

5. Tespitler, Osman Özalp ve müşterekleri ile 
Hazinenin hissedar bulunduğu tapu ve vergi kayıt
larına istinaden yapılmıştır. 

6. 'Bu taşınmaz mallarla ilgili üç adet davadan 
birisi Maliye Hazinesini temsilen Mal Müdürlüğü 
tarafından açılmıştır. 

«••o— 
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21.12.1959 Tarih ve 7397 Sayılı İSigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin YiirUrlıUkten Kaldırılması ve Bu Kanuna (7) Ek ve (5) Geçici Mad

de Eklenmesi Hakkmdaı Kanun Teklifine Verilen Oyların Sonucu : 

ı(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 

Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Neriman Elgin 
Vahit Halefoğlu 

Üye Sayısı : 

Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 

Reddedenler : 

Çekinserler : 
Geçersiz Oylar : 

Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

400 
274 
243 

26 
5 

— 
123 

3 

(Kabul Edenler) 

Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
H, ibrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şah'inkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ümit Halûk Bayülken 
AM Dizdaroğlu 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
ismail Dayı 
Fenni- tslimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLEOIK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M, Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Rafet Ibrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENÎZLÎ 
Muzaffer A n a 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ma'hmud Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
ilhan Araş 
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Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
MehmetNutrii Üzeİ 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Hasan Celâl Güzel 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Feyzullah Yıldınr 

GÎRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRt 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
ihsan Gürbüz 
Karman Karaman 
Harnit Melek 
M, Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Mdtin Ataman 
Faıtona Mihribaın Erden 
Mustafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzfi Yaman 

İÇEL 
Hîkmet Biçentürk 
Ali thsan Elgin 
Rüşttü Kazam Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
imren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
H. Hüsnü Doğan 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
ismail Safa Giray 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasar oğlu 
Alfan Kavak 

Turgut özal 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl! Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
HayruMah Olca 
Özdernıir Pehlivamoğlü 
IşıTay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Musa Öğün ' 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSER! 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 

Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Mehmet Timur Çınar 
Sümer Oral 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eklem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Akın Gönen 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
A. Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

1 0 7 -

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Beraffci Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Fahrettin Kurt 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza Öner Çakan 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Nuri Korkmaz 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 

ANKARA 
Sururi Baykal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 

BİLECİK 
Yılmaz Demıir 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Halil İbrahkn Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 

İÇEL 
Edip özjgenç 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 

İZMİR 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Yılmaz Önen 

KARS 
Ömer Kuşhan 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

BtNGÖL 
Mahmut Sönmez 

(Çekinserler) 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ERZURUM 
Hilm/i Nalbantoğlu 

İSTANBUL 
Yıllmaz İhsan Hastürk 
Günseli özkaya 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Necdet Calp (İz.) 
Alpaslan Pehlivanlı 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İ. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Cahit Tutum 

BURSA 
İlhan Aşkın 
A. Sabahattin Özbek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Mdhmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
B, Doğandan Akyünelk 
Yaşar Albaıyralk 
Sab'it Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Ömer Ferruh Üliter 
R. Ercümenit Konuıkman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülaıy öney 

îbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Hüseyin Aydemir 
Erdal İnönü 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Mehmet Onur 

KARS 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
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Cengiz Tuncer 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet! Budak 

KOCAELİ 
AbduMıalim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa! Kalemli) (B.) 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSAl 
Gürbüz Sakranlı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Muzaffer Dhan 

MUŞ 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Faruk Dirik 
Hacı Turam Özüürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

SAKARYA 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hüsamettin Cindoruk 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğiu 
Şevki, Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıfkı Atasever 

TOKAT 
Enver özcan 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Osman Bahadır 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım (t. A.) 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
LütMlah Kayalar (I. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Emin vCânsızoğlu 
Cahit Karakaş 
Koksal Toptan 
Isa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelikler) 

İSTANBUL 

KAHRAMANMARAŞ 

TRABZON 

»a<( 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

114 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

11 . 6 . 1987 Peirşeınbe 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 40 ar

kadaşının, Bankalar Kanununa aykırı hareket ederek 
görevini ihmal ettiği ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 uncu maddesine uyduğu iddiasıyla 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem 
hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/333) 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. '•— Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 14 arkadaşının, Hükümetin izlediği tütün poli
tikasından kaynaklanan sorunliarı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, Içttüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 27 arkadaşının, Taşdelen Menba Suyunun ihalesi 
ve ihalenin feshi ile ilgili iddiaların gerçeklik derece
sini ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

6. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ?e yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

7. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

8. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
tş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

9. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/800) 

10. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 



11. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TA§ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/8IİO) 

12. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

13. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

14. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

15. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

16. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

17. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

19. — Zonguldak Milletvekili Mrhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

20. — 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) 

21. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ünal'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

22. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri Hinde yapılması düşünülen raylı sistem için 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştİTi 

2 — 

Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

23. — 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) 

24. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOB1RL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

25. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

27. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

28. — 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) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Naırin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

30. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turMik 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) 

32. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 
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33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLÎK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu ilçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
{6/940) ı(l) 

37. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

38. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/907) 

39. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezdfin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

42. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü

lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ıe, Diyarbakır Hinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

46. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastiirk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

47. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabi! 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

48. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi ilçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyla ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alman tedbirlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/968) (1) 

49. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

50. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın alındığı iddia eaiilen helikop
terin özelliklerine ve satm alma işlemlerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

51. — istanbul Milletvekili Feridun §akir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

52. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, radyo 
ve televizyon alıcı cihazları için satılan anten ve anten 
aksesuarlarının denetimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1040) (1) 

53. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 



54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) (1) 

55. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

56. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 

57. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

58. — istanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

59. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 

60. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

61. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/972) (!1) 

62. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

63. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, pamuk ürününe uygulanan fiyat politikasına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/974) (1) 

64. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
ili Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 
kantarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

65. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, 
Şanlıurfa tli Merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçe
lerinin 1985 yılı nüfus sayımı sonuçlarıyla ilgili ola

rak Devlet İstatistik Enstitüsünce alman karara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) (1) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, An
kara Belediyesi EGO işletmesine ait bilet satış kulü
belerinin özel bir şifkete ihale edilip edilmediğine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (1) 

67. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, 
3.6.1982 tarihli gazetelerde konu edilen milyarlarca 
liralık kaçak malın «'sac» adı altında Türkiye'ye so-
kuiması olayı ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/975) (1) 

68. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 1981 
yılında, Mardin İlinde usulsüz demir satışı yapıldığı 
iddiasıyla ilgili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/976) (1) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezitfin, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 

• yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 
70. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop ili ve 

köylerindeki öğrenci pansiyonlarında Atatürk ilke ve 
devrimlerine aykırı eğitim verildiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1006) (1) 

74. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye ilçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

75. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Dağ
cılık Federasyonu yetkililerinin keyfî ve çıkara da
yalı uygulama yaptıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/1011) (1) 

71. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Sinop İli 
Boyabat Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) (1) 

72. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
rahatsızlığı nedeniyle Houston'da bulunan Başbakan 
Turgut Özal'ın maiyetindeki görevlilere ilişkin Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
Önergesi (6/1010) (1) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 



76. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın 1.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-

• gesi (6/937) 
77. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya-

spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

79. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
1973 yılı genel seçimlerinden 1986 yılı sonuna kadar 
meydana gelen olaylarda hayatlarını kaybedenlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) (1) 

80. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so 
ru önergesi (6/943) 

82. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle 1981 yılında 
tutuklandıkları iddia edilen gümrük memuru ve es
ki belediye başkanları hakkında yapılan işlemlerin 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1020) (1) 

83. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 4.1.1981 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
kaçakçılık suçundan dolayı bir şahıs hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmanın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1021) (1) 

84. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 15.11.1982 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
geride milyarlarca liralık borç bırakarak ortadan 
kayboldukları iddia edilen Ankara'lı iki kardeşin ya
kalanıp yakalanmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1022) (1) 

85. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, 25.12.1980 tarihli gazetelerde yer aldığı ve 
Ege Denizinde batan esrarengiz şileple ilgili olarak 
yapıldığı iddia edilen tahkikatın sonucuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

86. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

87. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

88. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec
lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

89. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Top^ İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

90. — İstanbul Milletvekili Feridun §akir Öğünç* 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

91. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/946) 

92. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

93. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

94. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kumlu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

95. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/950) 

96. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bele
diye teşkilatı kurulmasına halk kazıamdıikları için baş
vuruda bulumaın yörelere ve başvuruların sonuçlarına 



ilişkin İçişleri Bakanından sözflü sonu önergesi (6/1028) 
(1) 

97. — Konya Milletvekili Salim Ererin, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra ilçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

98. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın, 
Adııyıaıman, Malatya ve Gaziantep illerine bağlı bazı 
köylerde deprem nedeniyle konutları hasar gören, va
tandaşların açiktia bırakıldığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan YardSunaoısrndan sözlü soru öner
gesi (6/1029) (1) 

99. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, yur
dumuza giriş yapan kişierdein AI1DS belgesi isîtenme-
ısimin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/1030) (1) 

100. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt'um, Doğu ve Güneydoğu Amadoluya yerleşmek 
(maksadıyla kaçak dlıarak ülkemizle geçen İran, Irak 
ve Suriye vaitaodaşı buliumup bulunmadığına ve bu 
fcişiter haklk'ımda ne gibi Aşfem yapıldığına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soım önergesi (6/1031) (1) 

101. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

102. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
in, İzmir İli ödemiş İlçesinde yaptırılacak «Kültür 
ve Sanat Merkezi» inşaatı için yapılan ihaleden Be
lediyece vaz geçildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma
mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

104. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Rabiıtat-ü§ Alem-ül İslam adlı öngültün ülkemizi ilgi* 
lendiren faaliyetlerine k'atrşı ne gibi tedbirler alındı
ğıma lişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1035) 
(D 

105. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, yurt 
dışına seyahat eden belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyelerine ve bunlara ödenen harcırah mikta
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1041) 
.0) 

106. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sbk-
menoğlu'nun, Antalya - Kaş İlçesine bağlı Çukurbağ 
Yarımadasında yapılan turistik tesis inşaatına mam 
olunduğu ve inşaat malzemelerinin Devlet memur
ları tarafından gasbedildiği İddiasına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/1042) (1) 

1Ö7. — Gaziantep Milletvekili FeyzuHah Yıldırır' 
in, Antalya - Kaş İlçesi Çukurbağ Yarımadasında ya
pılmakta olan turistik tesis inşaatının durdurulduğu 
iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

108. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana ülkemizin katıldığı 
İslam ülkeleri konferansı toplantılarında alınan karar
lar ile Resmî Gazetede yayımlanmamış kararname ve 
kararlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1044) (1) 

109. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 172 
nci Mekanik Piyade Alayında görevli bir teğmenin 
ölümüyle ilgili olarak eksik soruşturma yapıldığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1050) (1) 

110. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Sov
yetleri Birliğinden alınacak dloğal gazın alımına, 
makine ve tüketimine ilişkin Devleft Bakanından söz
lü soru önergesi (6/961) 

111. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, NA
TO Genel Sekreterinin Türk-Yunan münasebetlerin-
deki tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/962) 

112. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, Erzurum - Aşkale Kandilli Belediyesince yaptı
rılan hayvan pazarımn KÖYTÜR adlı bir şirkete ba
ğışlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1058) (1) 

113. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, sağ
lık meslek okulları mevcut iken sadece kurs verile
rek yardımcı sağlık personeli yetiştirildiği iddiasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1059) (1) 

114. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına yapılacak atamaya ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) 

115. — istanbul Milletveküi Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Başbakanın yurda dönüşünde düzenlenen 
karşılama töreninde Taşıt Kanununa aykırı hareket 
edildiği iddiasına ve bu tören için belediyelerce mas-



raf yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1060) (1) 

116. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
istanbul İlinde Belediye tarafından açılan veya ya
pım hatasından kaynaklanan çöküntüler nedeniyle 
oluşan çukurların sebep olduğu kazalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

117. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Ankara - Çankaya Belediyesince yaptırılan kaldırım ve 
'bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1062) (1) 

il 18.. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
İstanbul - Kadıköy Belediyesince yaptırılan kaldırım 
ve bordur çalışmalarının maliyetine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (1) 

119. — İçel MMetvekvli Ali İhsan Elgin'in, Reklam
cıları Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1064) (1) 

120. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, pet
rol aramak için başvuruda bulunan şirketlere ve baş
vurularının sonuçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, son ABD gezisi nedeniyle alınan yol
luk ve döviz miktarlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/979) 

122. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, ABD'ye gidişinden bu yana hangi ta
rihlerde görevli hangi tarihlerde sağlık nedeniyle izin
li olduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/980) 

123. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sözleşmeli personel statüsüyle istihdam edilen üst ka
deme yöneticilerine ve KİT Personel Kanunu Tasarı
sıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/981) 

124. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ka
mu kurum ve kuruluşlarında emekli aylığı kesilmek-
sizin çalıştırılmakta olan kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/982) 

il 25. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay' 
m, 6.11.1983 tarihinden bugüne kadar iktidar ve mu
halefetteki partilerle ilgili TRT yayınlarının süreleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/983) 

126. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, şişe
lenmiş su satan firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/984) 

127. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Adana İli Ceyhan ve Kadirli ilçelerine bağlı köylerde 
sel felaketinden zarar gören çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve yeni sel baskınlarının önlenmesi 
için bölgede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/985) 

128. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, kur
tarılacak şirketlerin hesaplarının Maliye müfettişle
rince incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/986) 

129. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, sos
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve 
bunların emeklilerine farklı yakacak yardımı ödenme
sinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu 
uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/987) 

130. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Ba
kanlık Müsteşarlığına tedviren atanan şahsa ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/988) 

131. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
SEIA anlaşması ile Amerika'nın ülkemize karşı ne 
gibi taahhütlerde bulunduğuna ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/989) 

132. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunanlardan kad
rolarına «tahsisli ek gösterge» belirlenmiş olanların 
sayısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/990) 

133. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, özel 
dershanelere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/991) 

134. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, öğ
retmenlerin özel ders vermelerinin yaygın bir uygu
lama haline gelmesinin nedenlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/992) 

135. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, ta
şımacılık alanındaki ulaşım sorununa ve tonaj uygu
laması nedeniyle Devletin zarara uğratıldığı iddiası
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Başbakanın geçirdiği By - Pa'ss ame
liyatının Türkiye'de yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/994) 

137. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, ER* 
DBMlR'de üretim düşüşü olup olmadığına ve baza 
işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) 



— 8 

, 138. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezİt'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi
ne yönelik bir program olup olmadığına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/996) 

139. — Amasya Milletvekili Kâzım Ipek'in, işsiz 
oldukları iddia edilen tarım teknisyeni ve mühendis
lerinin istihdamıyla ilgili bir plan bulunup bulunma
dığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/997) 

140. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, So
ma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edi
len kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/998) 

141. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İstan
bul - Şehzadebaşı Camii İmamı hakkında verdiği bir 
vaaz nedeniyle ne gibi bir işlem yapıldığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) 

142. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, İs
tanbul - Eminönü Belediye Başkanına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) 

143. — Tokat Milletvekili Cemal Özdemir'in, Kı
rıkkale Belediyesine ait bazı otobüslerin Altındağ Be
lediyesi zabıtalarınca gaspedildiği iddiasına ve so
rumlular hakkında ne gibi muamele yapıldığına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 

144. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerin
ce Karacabey'de kurulması öngörülen yem fabrika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1002) 

145. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, as
garî ücrete ve asgarî ücret tespit komisyonunun ne 
zaman toplanacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1003) ' 

146. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, İstan
bul - Beyazıt semtinde 14.4.1987 tarihinde yürüyüş 
yapan öğrencilerden bazılarını tartakladığı iddia edi
len bir şahsa ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/1024) 

147. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Sa
yıştay sınavımın iptal edilmesinin nedenline ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 

148. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
6 Kasım 1983 tarihinden bu yana haklarında soruş
turma açılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1026) I 

149. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Adıyaman - Besni İlçesinde yapımı tamamlanan 
huzurevinin hizmete açılmama nedenine ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1036) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Çey-
lan'ın, üniversitelerdeki «çağdaş kıyafet» uygulama
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) 

151. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İlinde bölge radyosu kurulması ve ikinci kanal 
televizyon yayınlarının bu bölgeye de götürülmesi 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1038) 

152. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İline yapılan uçak seferlerinin kaldırılmasının ne
denine ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/1039) 

153. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, şeker 
ithal edileceğine dair iddialara ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

154. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Bigadiç İlçesi Çağış Bucağı Güvemçetmi Kö
yünde yapılacak su deposuna ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

155. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Suudi 
Arabistan^a yapılan yolcu ve yük taşımacılığında kar
şılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1053) 

156. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İli Samandağ İlçesindeki Barikan Turistik Otelinin 
kapalı tutulmasının nedenlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1054) 

157. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
yüz liranın altındaki alış verişler için kesilen peraken
de satış fişlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1055) 

158. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
ekmek fiyatlarındaki farklılığın nedenlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Erzurum 'Milletvekili 'Sabahattin Araş, İs

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 



Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çoruın 
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) 

2. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarfhi : 12.1.1987) 

X 3. — Muş Milletvekili Alaattin Fırat ve İstan
bul MilletvekM Bülent Akarcalı'nın, 21.12.1959 tarih 
ve 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ba
zı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna (8) Ek 
ve (4) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komis
yonları raporları (2/317) (S. Sayısı : 554) (Dağıtma 
tarihi: 13.4.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
13 Arkadaşının 11.11.1983 Tarih ve 2954 Sayüı Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Madde
lerine Fıkralar Eklenmesi ve Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Adana Mil
letvekili Nuri Korkmaz ve 2 Arkadaşının, 2954 Sa
yılı Türkiye Radyo - Televizyon Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/310, 2/374) (S. Sa
yısı : 556) (Dağıtma tarihi : 17.4.1987) 

5."— Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek D.S.P. Kuru
cuları Arasında yer Alan Dört Milletvekili ile Bir Siya
sî Partiden Kesin İhraç Edildikten Sonra D.S.P.'ye 
Giren Bir Milletvekilinin, Anayasanın 84 üncü Mad
desi Muvacehesinde Hukukî Durumlarına Dair Baş
kanlık Dîvanı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/1016) (S. Sayısı : 546) 
(Dağıtma tarihi : 21.4.1987) 

6. — Bir Siyasî Partiden İstifa Ederek Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren; Mensup Olduğu Siyasî Parti 
Feshedilen ve Başka Bir Siyasî Partiye Giren Millet
vekillerinin, Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehe
sinde Hukuk! Durumlarına Dair Başkanlık Divanı 
Karan ve Başkanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporları (3/1158) (S. Sayısı: 547) (Dağıtma tarihi: 
21.4.1987) 

7. — Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Daha Son
ra Yeni Bir Siyasî Partinin Kurucu Üyeleri Arasın
da Yer Alan; Bir Siyasî Partiden İstifa Eden ve Da
ha Sonra Başka Bir Siyasî Partiye Giren; Mensup 01-
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dukları Siyasî Parti Kapatıldıktan Sonra Başka Bir 
Siyasî Partiye Giren veya Yeni Bir Siyasî Partinin 
Kurucu Üyeleri Arasında Yer Alan Milletvekillerinin 
Anayasanın 84 üncü Maddesi Muvacehesinde Hukukî 
Durumlarına Dair Başkanlık Divanı Kararı ile Baş
kanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları 
(3/1073) (S. Sayısı: 548) (Dağıtma tarihi: 21.4.1987) 

8. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
Tokat Milletvekili Metin Gürdere'nin, Ankara Millet
vekili İsmail Saruhan'ın, Uşak Milletvekili Mehmet 
Topaç'ın 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 
uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyo
nu Raporu (2/77, 2/338, 2/345) (S. Sayısı : 565) (Da
ğıtma tarihi : 13.5.1987) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 9 Haziran 1934 Tarihli ve 2502 Sayılı Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/245) (S. Sayısı : 566) (Dağıtma tarihi : 
13.5.1987) 

10. — Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve 3 Ar
kadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Mad
desinin Değiştirilmesi, Geçici 4 üncü Maddenin Yü
rürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/446) 
(S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi : 18.5.1987) 

11. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğ
retim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili 
M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/846, 2/444) (S. Sayısı : 575) (Dağıtma tarihi : 
21.5.1987) 

X 12. — Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklen
mesi, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/852) (S. Sayısı : 57*8) (Dağıtma tari
hi : 21.5.1987) 

X 13. — 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanunu ile 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Plan 
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ve Biatçe Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı : 580) 
(Dağıtma tarihi : 22.5.1987) 

14. — 18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Ya
sak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (o) Bendinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Mil
lî Savunma komisyonları raporları (1/837) (S. Sayı
sı : 581) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

15. — Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, Küçük 
Sanayi Sitelerine Dahil örnek Sanayi Sitesi iş Yerle
rinin Sözleşme Gereğince Ellerinde Bulunduranlara 

Satılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adaletj Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonları raporları (2/453) 
(S. Sayısı : 582) (Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

16. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
8.9.1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı 
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet ve iç
işleri komisyonları raporları (2/400) (S. Sayısı : 583) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

*•> 

'0114 üncü Birleşim) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 578 
Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /852) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17.5.1987 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K Gn. Md. 18/101-2099 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.5.1987 tarihin
de kararlaştırılan «Tanmın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 say ıh Kurumlar Vergisi Kanunu ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gön
derilmiştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Gelişen ekonomik şartlara paralel olarak vergi kanunlarında ve diğer mevzuatta bazı düzenlemelere ih
tiyaç duyulmaktadır. 

Bu tasarı ile çiftçiyi desteklemek amacıyla çiftçilerden tevkif suretiyle tahsil edilen gelir vergisinin belli 
bir oranında T. C. Ziraat Banlkasına kaynaık aktarılması sağlanmakta, ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisi 
Kanununlarında aşağıdaki düzenlemeler yapılmaktadır. 

1. Küçük çiftçi muaflığı ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan 500 000 liralık satış ölçüsü 
10 000 000 liraya yükseltilmektedir. 

2. Yurt dışından ithal edilen makine ve tesislerin yenilerinin çok pahalı olması ve teminindeki güçlükler 
nedeniyle bunların, kullanılmış halde ithal edilmeleri durumunda da yatırım indirimi istisnasından yararlan
dırılmaları sağlanmaktadır. 

3. Tam mükelleflerin yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarının, Türkiye'deki gelirlerinden mahsubu 
veya indirimi belli esaslara bağlanmaktadır. 

4. Yatırım yapan iktisadî Kamu Müesseselerinin de yapmış oldukları yatırımlar nedeniyle yatırım indi
rimi istisnasından yararlandırılmaları hususunda düzenleme yapılmaktadır. 

5. «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının ve «Menkul Kıymet Yatırım Fonları»nın kurulup ge
lişmesini, dolayısıyla sermaye piyasasının canlanmasını sağlamak amacıyla, «Menkul Kıymetler Yatırım Or
taklıklarının ve «Menkul Kıymet Yatırım Fonlamnın portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının en çok 
beş yıl süreyle sıfır «0» nispetinde vergilendirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Çiftçilerden satın alınan ziraî ürün bedelleri karşılığında Gelir Vergisi Kanununa göre vergi 
tevkifatı yapılmaktadır. Kanunun bu maddesiyle, tev af yoluyla alınması tahmin olunan gelir vergisi top
lamının % 60'ını aşmamak üzere genel bütçede bir ödenek tertip edileceği hükme bağlanmaktadır. Tertip 
edilecek bu ödenek T. C. Ziraat Bankasına aktarda «.îttır. 

Bakanlar Kurulu aktarılan bu kaynakları, çiftçiye düşük faizli kredi verilmesi, tarımsal üretimin teşvik 
edilmesi ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirlerin alınması konularında kullandırılabilecektir. 

Madde 2. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmek
tedir. 

Yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan küçük çiftçi muaflığı ile il
gili 500 000 liralık satış tutarı ölçüsü 10 000 000 liraya çıkarılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan satış tutarının artırılması ile ilgili 
mükerrer 123 üncü maddedeki Bakanlar Kurulu yetkisi bugüne kadar büyük ölçüde kullanılmış bulunmakta
dır. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin günün ekonomik şartlarına uygun olarak ileride tökrar kullanılmasına 
imkân sağlamak amacıyla maddede yer alan 500 000 liralık had 10 000 000 liralık tutara yükseltilmektedir. 

Madde 3. — Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi ile ilgili Ek 3 üncü maddesinde, yurt içinde ve 
dışında kullanılmamış olan yeni iktisadî değerlerin Yatırım İndirimine konu olabileceği hükme bağlanmış, 
ancak deniz ve hava taşıtlarının yurt dışında kullanıl niş olması halinde dahi yeni olarak kabul edileceği be
lirtilmiştir. Maddede öngörülen değişiklikle yurt dışında kullanılmış olsa dahi Devlet Planlama Teşkilatınca 
uygun görülen makine ve tesislerin de ithali halinde bu makine ve tesislerin yatırım indiriminden yararlan
dırılmaları sağlanmaktadır. 

Bu suretle, yatırım indirimi istisnası kapsamı genişletilerek yurt dışından kullanılmış makine ve tesis ithal 
eden mükelleflerin bu makine ve tesisler nedeniyle yatırım indirimi istisnasından yararlanmalarına imkân 
sağlanmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesinin sonuna gelmek üzere dört fıkra 
eklenmektedir. 

Bilindiği gibi, tam mükellef gerçek ve tüzelkişiler gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettikleri 
kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilmektedirler. Bugüne kadar mükellefler yurt dışı faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirleri Türkiye'de yıllık beyanname ile beyan etmekte ve bu gelirleri üzerinden hesaplanan verginin 
yurt dışında ödemiş oldukları vergilerinden fazla olması halinde, aradaki farka tekabül eden vergiyi Türkiye'de 
bağlı bulundukları vergi dairesine ödemektedirler. 

öte yandan, tam mükelleflerin yurt dışı faaliyetlerinin zararlı olması halinde de bu zararları Türkiye'de 
elde etmiş oldukları diğer kazanç ve iratlarından mahsup etmeleri mümkün bulunmaktadır. 

Türkiye'nin son yıllarda dışa açılması sonucu Türk müteşebbislerinin yurt dışı faaliyetleri artmış bulun
maktadır. Yurt dışında faaliyet gösteren tam mükellefiyet esasında vergilendirilen mükelleflerin yurt dışı faa
liyet sonuçlarının beyannamelerine gerçek tutarları üzerinden intikal ettirilip, ettirilmediğinin kontrolü amacıy
la mükelleflerden faaliyet sonuçları ile ilgili olarak bazı belgelerin ibrazı istenilmektedir. 

Zarar mahsubu ile ilgili 88 inci maddeye eklenen hükme göre mükellefler, faaliyette bulundukları ülke
nin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi 
verilen denetim kuruluşlarına incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporun tercüme edilmiş bir örneğini Tür
kiye'deki ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri şartıyla, yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararları Türkiye'deki 
kazanç ve iratlarından mahsup edebileceklerdir. 

Ancak, sözkonusu denetim kuruluşunca hazırlanacak rapor ekinde yer alacak vergi beyanlarının bilanço 
ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili makamlarca onaylanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, faaliyette bulunulan ülkede denetim yetkisini haiz bir kuruluşun olmaması halinde, her yıla 
ait vergi beyannamesi ve eki bilanço, kâr - zarar cetvelinin o ülkenin yetkili makamlarından alınacak birer 
örneğinin, mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi .(S. Sayısı : 578) 
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mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı 
gerekli görülmektedir. 

Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, zarar mahsubunu 
takip eden yıllarda, ilgili ülke kanunlarına göre tutulan defter ve belgeye göre tespit edilerek, Türkiye'de be
yan edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutarı ile beyannamede yer alacaktır. 

Ayrıca, mükelleflerce yapılacak zarar mahsubuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda "Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Madde 5. — Dinî bayramlarda günlük gazeteler yayırulanmamakta, sadece Gazeteciler Cemiyetleri günlük 
gazete çıkarmakta ve satmaktadır. Gazeteciler Cemi yetlerinin bu faaliyeti devamlılık arz etmemekte ve elde 
edilen gelirler sözkonusu cemiyetlerin amaçlarına sarf edilmektedir. Bu maddeyle Gazeteciler Cemiyetlerine 
ait olup sadece dinî bayramlarda günlük gazete çıkaran müesseselerin vergilendirilmemesi öngörülmüştür. 

Bu müesseselerin, sözkonusu günlük gazete çıkarmaları faaliyeti dışında başka faaliyetlerinin de bulunması 
halinde vergilendirilecekleri tabiîdir. 

Madde 6. — Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunun 74 üncü mad
desiyle değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinde değişiklik yapılmıştır. 

Vergi kanunlarında yapılan son düzenlemelerle iktisadî kamu müesseseleri sermaye şirketleriyle aynı oran
da vergi yüküne muhatap tutulmuşlardır. Ancak, sermaye şirketleri yatırım indiriminden yararlanırken, ikti
sadî kamu müesseselerinin bu indirimden yararlanama maları rekabet eşitliğini bozmaktadır. Yapılan düzenle
me ile iktisadî kamu müesseseleri yatırım indiriminden yararlandırılmakta ve böylece eşitsizlik giderilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 7 numaralı bendinin sonuna 
gelmek üzere bazı hükümler eklenmektedir. 

Bilindiği gibi, tam mükellef kurumlar gerek yurt içinde gereken yurt dışında elde ettikleri kazanç ve irat
lar üzerinden vergilendirilmektedir. Bu güne kadar mükellefler, yurt dışı faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerini 
Türkiye'de yıllık beyanname ile beyan etmekte ve bu gelirler üzerinden hesaplanan verginin yurt dışında öde
miş oldukları vergilerden fazla olması halinde, aradaki vergi farkını Türkiye'de bağlı bulundukları vergi daire
sine ödemektedirler. 

Öte yandan, tam mükelleflerin yurt dışı faaliyetlerinin zararlı olması halinde de bu zararları Türkiye'de 
elde etmiş oldukları kurum kazancından indirmeleri mümkün bulunmaktadır. 

Türkiye'nin son yıllarda dışa acıması sonucu Türk teşebbüslerinin yurt dışı faaliyetleri artmış bulunmak
tadır. Yurt dışında faaliyet gösteren ve tam mükellefiyet esasında vergilendirilen kurumların yurt dışı faaliyet 
sonuçlarının beyannamelerine gerçek tutarları üzerinden intikal ettirilip, ettirilmediğinin kontrolü amacıyla 
mükelleflerden faaliyet sonuçları ile ilgili olarak bazı belgelerin ibrazı istenilmektedir. 

Zararların kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak maddeye eklenen hükme göre kurumların, faa
liyette bulundukları ülke kanunlarına göre saptanan vergi matrahlarının her yıl o ülke mevzuatına göre 
denetim yetkisi verilen kuruluşlarına incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporların tercüme edilmiş örne
ğini Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Ancak söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanacak rapor ekinde yer alacak vergi beyanlarının bilan
ço ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili makamlarca onaylanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, faaliyette bulunulan ülkede denetim yetkisini haiz bir kuruluşun olmaması halinde, her yı
la ait vergi beyannamesi ve eki bilanço, kâr - zarar cetvelinin o ülkenin yetkili makamlarından alınacak birer 
örneğinin, mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin ay
nı seviyedeki temsilcilerine onaylatılarak, asimin ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı 
gerekli görülmektedir. 

Türkiye'de gider yazılan yurt dışı zararının, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, 
zarar mahsubunu takip eden yıllarda, ilgili ülke kanunlarına göre tutulan defter ve belgelere göre tespit edi
lerek, Türkiye'de beyan edilecek yurt dışı kazanç, indirimden veya mahsuptan önceki tutarı ile beyannamede 
yer alacaktır. 

Ayrıca, kurumlarca gider yazılacak zararlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 578) 
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Madde 8. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununa geçici iki madde eklenmektedir. 
Eklenen geçici 24 üncü madde ile Kanunun yürürlük tarihinden 1991 yılı sonuna kadar yurt dışı faaliyet

lerinden doğan zararlarını yurt içi kazanç ve iratlardan mahsup edecek mükelleflerin geçmiş beş yıllık faa
liyet sonuçlarının kontrolü amacıyla, geçmiş beş yıllık faaliyet sonuçlarını Gelir Vergisi Kanununun bu Ka
nunla değişik 88 inci maddesinde yer alan esaslara göre tevsik etmeleri şartı getirilmektedir. 

öte yandan bilindiği gibi, «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının ve «Menkul Kıymetler Yatırım 
Fonları»nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu kazançlar üze
rinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendine göre gelir vergisi 
tevkifatı yapılmaktadır. 

«Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının ve «Menkul Kıymetler Yatırım Fonları»nın kurulup gelişme
si, dolayısıyla sermaye piyasasının canlanması amacıyla, kurumlar vergisinden istisna edilen «Menkul Kıy
metler Yatırım Ortaklıkları» ve «Menkul Kıymetler Yatırım Fonları»nın portföy işletmeciliğinden doğan ka
zançlarının en çak beş yıl süreyle «0» sifır nispetinde vergilendirilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmektedir. 
Eklenen geçici madde ile Kanunun yürürlük tarihinden 1991 yılı sonuna kadar yurt dışı faaliyetlerinden 

doğan zararlarını yurt içi kazançlarından indirecek kurumların geçmiş beş yıllık faaliyet sonuçlarının kontrolü 
amacıyla, geçmiş beş yıllık faaliyet sonuçlarını Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin bu Kanun
la değişik 7 numaralı bendinde yer alan esaslara göre tevsik etmeleri şartı getirilmektedir. 

Geçici Madde — Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği yıl içinde Genel Bütçede ödenek tertibine im
kân sağlanmıştır. 

Madde 10. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 11. — Yürütme maddesidir. 

Pİ£?n ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 20 . 5 . 1987 
Esas No. : 1/852 
Karar No. : 70 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLISIÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanıp, 17.5.T987 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan 18.5.1987 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Tarımın Teşviki ve 
Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 20.5.1987 tarihinde yaptığı 1018 inci birleşim
de Hükümet temsilcilerinim de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı ile, tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla, çiftçilerden o yıl içinde tevkif yoluyla alır 
nacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının % 60'ını aşmamak üzere genel bütçede bir ödenek tertip edi
leceği bu ödeneğin T.C. Ziraat Bankasına aktarılacağı ve kullanımı ile ilıgili usul ve esasların Bakanlar Ku
rulunca belirleneceği hükme bağlanmıışitır. 

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan küçük çiftçi muaflığından yarar
lanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış bedeli tutarı günün ekonomik şartlarına uygun 
hale getiriilımek amacıyla mevcut limit 10 milyon lirayayükseltilmiş; Bk 3 üncü maddesinde öngörülen değişik
likle, yatırım indiriminin kapsamı genişletilerek, yurt dışında kullanılmış olsa dahi Devlet Planlama Teşkila-
tanca uygun görülen makine ve tesislerin de ithali halinde yatırım indiriminden yararlandırılmaları sağlan
mış; zararların kârlara takas ve mahsubunu düzenleyen 88 inci maddeye, tam mükelleflerin yurt dışı faaliyet
lerinden doğan zararlarının Türkiye'deki gelirlerinden mahsubu veya indiriminin esaslarını düzenleyen dört 
yani fıkra eklenmiştir. 
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Diğer taraftan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun muaflıkları düzenleyen 7 nci maddesine, günlük 
gazetelerin yayınlanmadığı dinî bayramlarda, günlük gazete yayım ve satışı faaliyetlerinde bulunan Gaze
teciler Cemiyetlerine ak müesseselerin bu kazançlarını vergiden muaf tutan yeni bir bent ilave edilmiş; ikti
sadî nitelikli yatırım yapan kamu müesseselerinin de yapmış oldukları yatırım nedenliyle yatınım indirimi 
istisnasından yararlandırılmaları hususu, istisnaları düzenleyen 8 inci maddenin 9 uncu bendi kapsamına alın
mış; ayrıca, «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları» vıe «/Menkul Kıymetler Yatırım Fonlaırı»niin portföy 
işletmeciliğinden doğarı kazançları Kurumlar Vergisinden müstesna ilken Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
(maddesi uyarınca vergi tevkif âtına tabi tutulması, bu müesseselerin gelişmesi ve sermaye piyasasının can
lanması açısından engel oluşturduğundan gerektiğinde ibu oranı (0)'a kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yet
kili kılınmaktadır. 

Yukarıda özet olarak belirlenmeye çalışılan hususları kapsayan tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benim
senerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının Çerçeve 4 üncü maddesiinin 3 üncü fıkrasının sonundaki «... edilemeyecektir» sözcüğü «... edil
mez.», Çerçeve 7 nci maddesinin 3 üncü paragrafının sonundaki «... indirilkneyecektir» kelimesi «... indiril
mez.» 9 unou maddesine bağlı Geçici 16 nci maddesindekıi «... indirilecek...» sözcüğü «... indirecek...» şeklin
de redaksiyona talbi tutularak, Çerçeve 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 iinci maddeleri ile Geçici Madde ve yürürlük ile yü-
riîtimeye ilişkin 10 ve 11 inci maddeleri aynen, Tasarı 'başlığı, içerdiği kanunlardaki değişikl'ik sırasına göre 
«Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
* Çorum 

Togay Gemalmaz 
'Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Saffet Sert 
Konya 

Başkanvekil'i 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

İmzada bulunamadı 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Sümer Oral 
Manisa 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

İmzada bulunamadı 

İlhan Araş 
(Erzurum 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

(Muhalifim) 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Enver özcan 
Tokat 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞI METIN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi 

MADDE 1. — Çiftçilerden satın alınan ziraî ürün
ler için yapıları ödemelerden o yıl içinde tevkif yo
luyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının 
yüzde 60'ını aşmamak üzere tarımın teşviki ve çiftçi
nin desteklenmesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip 
edilir. Bu ödeneği T. C. Ziraat Bankasına aktarmaya 
Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu »bu ödeneği, çiftçiye düşük faiz
li kredi vermek, çiftçiye Devletçe yapılan çeşitli des
teklemelerde fcullanldıırmak, tarımsal üretimi teşvik 
etmek ve çiftçiyi destekleyici diğer tedbirleri almak 
üzere kullandırmaya, bununla ilgili usul ve esasları 
belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu ödeneğin 
tamamı veya bir kısmını T. C. Ziraat Bankasının 
sermaye artırımımda da kullanabilir. 

ıMADDE 2. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2454 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için 
ziraî mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış bedel
leri tutarının 10 000 000 lirayı geçmemesi şarttır.» 

MADDE 3. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun yatırım indiriminin konusu ve nispeti başlıklı Ek 
3'üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiiştir. 

«Yurt dıışınlda kullanılmış olsa dalhi Devlet Plan 
lama Teşkilatınca uygun görülen makine ve tesisle * 
rin ithali halinde, bu aktif kıymetler yatırım indlirinti 
uygulaması bakımından yeni addolunur.» 

ıMADDE 4. — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2361 Sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinin 
sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden do-
ğan zararlar, faaliyette bulunulan ülkenin vergi ka
nunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (za
rar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetimi 
yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 
raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Tür

kiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mah-

Tarmıın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4." — 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2361 sayılı Kanunla değişik 88 inci maddesinin 
sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden do
ğan zararlar, faaliyette 'bulunulan ülkenin vergi ka
nunlarına göre beyyan edilen vergi matrahlarının (za
rar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim 
yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 
raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türki
ye'deki 'ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

sup edilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca hazırla
nacak raporun ekinde yer alan vergi beyanları
nın, bilanço ve kâr - zarar cetvellerinin o ülke
deki yeDkili malî makamlarca onaylanması zorun
ludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuru
luşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyanname
sinin, o ülke yetkili makamlarımdan alınan birer ör
neğin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, 
yoksa orada Türk menfaatlerimi koruyan ülken'in 
aynı maluliyetteki temsilcilerine onaylatılarak, asılının 
ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine 
ibrazı yeterlidir. 

Türk'iyeMe mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgi
li ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki 
(beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mah
suptan önceki tutar olacaktır. 

Türkiye'de gelir vergisinden, istisna edilen kazanç
larla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve 
iratlardan mahsup edilemeyecektir. 

Bu nıadldenin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 5. — 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla deği
şik 7 nci maddesine aşağıdaki 22 numaralı bent hük
mü eklenmiştir. 

«22. Diğer günlük gazetelerin yayınlanmadığı dinî 
bayramlarda münhasıran günlük gazete yayım ve satı
şı faaliyetlerinde bulunan Gazeteciler cemiyetlerine 
ait bu (müesseseler. 

Bu mıüesssıelerin söz konusu faaliyetlerinden) elde 
etltiği kazançlar Gelir Vergisi Kanununa göre tievkir 
fata tabi totuknaz». 

MADDE 6. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 3239 sayılı Kanunun. 74 üncü maddesiyle 
değişen 8 inci maddesinin 9 numaralı bendinin birin
ci paragrafı, parantez içi hükımü aynen kalmak üzere 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye 
şirketleri, iktisadî kalmu müesseseleri ile kooperatif
lerin ve üş ortaklıklarının yatırım indiriminden) yarar
lanan kazançları» 

MADDE 7. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 14 üncü maddesinin 2573 sayılı Kanunla 
değişik 7 numaralı bendinin sonuna gelmek üzere 
aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

(Pîan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettüği Metin) 

edilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak 
raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço 
ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili malî ma
kamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunu
lan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her 
yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makam
larından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk el
çilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaat
lerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine 
onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneği
nin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili 
ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki 
beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mah
suptan önceki tutar olacaktır. 

Türkiye'de Gelir Vergisinden istisna edilen kazanç
larla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve 
iratlardan mahsup edilmez. 

Bu maddenin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları 
belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE. 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir,. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir,. 

MADDE 7. — 5422 Saydı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 14 üncü maddesinin 2573 sayılı Kanunla 
değişik 7 numaralı bendinin sonuna gelmek üzere aşa
ğıdaki hükümler eklenmiştir. 
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«Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerinden do
ğan zararlar, faaliyette bulunulan ülkenin vergi ka
nunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (za
rar dahil) her yıl o ülke meczuatına göre denetim yet
kisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 
raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Tür
kiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde gider 
olarak indirilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca ha
zırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanla
rının, bilanço ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki 
yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faa
liyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması 
halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yet
kili makamlarından alınan birer örneğinin mahallin
deki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk 
menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki tem
silcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir 
örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye'de gider yazılan yurt dışı zararın, ilgili ül
kede de mahsup edilmesi ve gider yazılması halinde, 
Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı 
kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutar 
olacaktır. 

Türkiye'de Kurumlar Vergisinden istisna edilen 
kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki ka
zançlardan indirilmeyecektir.» 

Bu bendin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları be
lirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

«GEÇİCÎ MADDE 24. — 1991 yılı sonuna ka
dar yurt dışı faaliyet zararlarını yurt içi kazanç ve 
iratlardan mahsup edecek mükellefler geçmiş beş yıl
lık faaliyet sonuçlarını Gelir Vergisi Kanununun bu 
kanunla değişik 88 inci maddesindeki esaslara göre 
tevsik etmek zorundadırlar.» 

«GEÇİCÎ MADDE 25. — Bakanlar Kurulu, Ku
rumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 
numaralı bendine göre vergiden müstesna tutulan 
kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 
üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendi ge
reğince yapılacak vergi tevkifatı nispetini en çok beş 
yıl süre ile «0» sıfır olarak tespit etmeye yetkilidir.» 

MADDE 9. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa aşağıdaki geçici 16 ncı madde eklenmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettüği Metin) 

«Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden do
ğan zararlar, faaliyyette bulunulan ülkenin vergi ka
nunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (za
rar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim 
yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu 
raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türki
ye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı hallinde gider ola
rak indirilebilecektir. Denetim kuruluşlarınca hazırla
nacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, 
bilanço ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili 
malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette 
bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halin
de, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili 
makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki 
Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk 
menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki tem
silcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş 
bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidiir. 

Türkiye'de gider yazılan yurt dışı zararın, ilgili 
ülkede de mahsup edilmesi ve gider yazılması halin
de, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dı
şı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tu
tar olaoaiktır. 

Türkiye'de Kurumlar Vergisinden istisna edilen 
kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki ka
zançlardan indirilmez.» 

Bu bendin uygulamasıyla ilgili usul ve esasları be
lirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.» 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununa aşağıdaki geçici 16 ncı madde eklenmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 16. — 1991 yılı sonuna kadar 
yurt dışı faaliyet zararlarını yurt içi kurum kazan
cından indirilecek mükellefler geçmiş beş yıllık faali
yet sonuçlarını, Kurumlar Vergisi Kanununun bu 
kanunla değişik 14 üncü maddesinin 7 numaralı ben
dindeki esaslara göre tevsik etmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun birinci mad
desindeki amaçlara uygun olarak 1987 yılında büt
çede yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve 
bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye ve 
Gümrük Bakam yetkilidir . 

MADDE 10. — Bu Kanun 1.1.1987 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
Turgut özal 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 16. — 1991 yılı sonuna kadar 
yurtdışı faaliyet zararlarını yurt içi kurum kazancın
dan indirecek mükellefler geçmiş beş yıllık faaliyet 
sonuçlarını, Kurumlar Vergisi Kanununun bu kanun
la değişik 14 üncü maddesinin 7 numaralı bendin
deki esaslara göre tevsik etmek zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesi 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının M inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. "" 

Devlet Bakanı - Başbakan Yrd. 
İ. Kaya Erdem 

Devlet Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı 
H. Celâl Güzel 

Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler 

Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Devlet Bakanı V. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk 

İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut 

Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bak. 
Metin Emiroğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. Hüsnü Doğan 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. M ilker re m Taşçıoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Cahit Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. Neş'e Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. Mesut Yılmaz 

« M » 
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