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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad

deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; Ana
yasa Komisyonundan gelen 14, 18, 20, 26, 33 üncü 
maddeler ile Tasarının 35, 36, 39, 40, 43 ve 46 ncı 
maddeleri yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 
34, 37, 38, 41, 42, 44 ve 45 inci maddeleri değişik
lik önergeleriyle »birlikte Anayasa Komisyonuna ve
rildi. 

24 Ağustos 1982 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 23.20'de son verildi. 

Fenni İSLİ M YELİ 
Başkan 

. Başkam/elcili 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka

nununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, S6, 37, 41, 46 50, 
60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 
Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve tskân, Turizm ve Ta

nıtma ve Malî işler komisyonları raporları. (1/167) (S. 
Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 23.8.1982) 

2. — Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Ku
rulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 
Malî işler Komisyonu Raporu. (1/164) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.7.1982) (S. Sayısı : 171) (Dağıt
ma tarihi : 23.8.1982) 

»>••<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkaıtveyii M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
(Danışma Meclisim'izin 134 üncü Birleşimiini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelerine devam ettiğimiz Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 47 ncİ maddesi-

«(7) 166, 166'ya 1 inci Ek S. Sayılı Basmayan 
4.8.1982 tarihli 120 nci Birleşim tutanağına eklidir.» 

ne gelmiş bulunuyoruz. Bu maddeyi okutmadan evvel 
sayın üyelere bir konuda ricada bulunacağım. 

Daha önce tespit ettiğimiz üzere, günde 8 madde 
önergelerinin verilmesi gerekiyordu. Bu itibarla, biz 
üzerine çıkmıştır. Bu, tabiî memnuniyet verici bir hal
dir. Daha fazla madde üzerinde görüşme ve karar al
ma imkânını şüphesiz siz sayın üyeler sağlamaktasınız. 
Onun için, bu konuda gösterdiğiniz büyük anlaynşa ve 
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hızlanma konusundaki tutumunuza şükranlarımı arz 
ederim. 

Bu arada, baştan itibaren tespit ettiğimiz 8 maddelik 
görüşme dolayısıyla, biliyorsunuz bir gün evvelinden 
saat 18.00'e kadar bu 8 madde üzerinde değişiklik 
önergelerinin verilmesi gerekiyordu. Bu itibarla, biz 
yine 8 maddeden bahisle konuya giriyoruz; bu 8 mad
de 54 üncü maddede bitmektedir. Onun için, değerli 
üyelerden müteşekkil Komisyona sunmak üzere, bize 
maddeler için değişiklik önergelerini şimdiden hazırla
malarını ve mümkün olursa öğleye kadar önergelerin 
telif ve tevhidi üzerinde çalışan çok değerli sayın 
üyelerden imüteşeikkil Komisyona sunmak üzere, bize 
vermelerini istirham ediyorum. 

Değerli üyeler, 47 nci maddeyi okutuyorum : 
E. Kıyılardan yararlanma 
MADDE 47. — Deniz, göl ve nehir kıyılarından 

yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kişile
rin 'bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle ilgili al
tı değişiklik önergesi vardır, bu önergeleri sırayla oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Kıyılar

dan yararlanma» kenar başlığını taşıyan 47 nci mad
desinin, maksadının daha iyi ifade edilmesi ve ülke
miz gerçeklerine daha uygun olabilmesi bakımından, 
aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mazhar HAZNEDAR Ayhan FIRAT 

E. Kıyılardan yararlanma 
Madde 47. — Deniz ve göl kıyılarını çevreleyen 

saihil bölgelerinden yararlanmada öncelikle kamu yara
rı gözetilir. 

Bu bölgelerin, kullanılış amaçlarına göre, derinli
ği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şart
ları kanunla düzenlenir, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
'«Anayasa Tasarısının» Üçüncü «Kısım IH/E. Kıyı

lardan yararlanma» kenar başlığım taşıyan 47 nci 
maddenin, aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
VII. Kıyılar ve kıyılardan yararlanma 
Madde 47. — Deniz, göl ve nehirlerin suyun eriş

tiği çizgiden başlayarak kırk metre kadar olan kıyı
ları Devletin mülkiyetindedir. ıRu sınırın hangi haller
de ne kadar genişletilebileceğini kanun düzenler. Her-

| halde bu sınır 200 metreyi geçmez. Kıyılarda ve kıyı
lardaki topraklarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerin
de bulunanların hakları ile mevcut yerleşim bölgeleri
nin ve taşınmaz mallarının özel mülkiyet hakkı saklı
dır. 

Gerekçe : Madde kenar başlığı, maddeye uygun 
I şekilde değiştirilmiştir. Madde yeniden düzenlenmiş ve 

kanuna asgarî unsurlar bakımından kaynak hazırlan
mıştır. Kıyı mülkiyeti sorunu bu suretle çözümlenmiş-

I tir. Halen kıyılardaki yerleşim ve özel mülkiyet hak
ları korunmuştur. Özellikle kıyılarda ve kıyı toprakla
rında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların 

I haklan saklıdır. Kanun bütün ıbu unsurları dikkate ala-
I rak düzenlemeler yapacaktır. 
I Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısındaki 47 nci maddenin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

I Saygılarımızla. 
Fikri DEVRİMSEL Özer GÜRBÜZ 
Feridun GÜRAY Kamer GENÇ 

Halil Erdoğan GÜREL 

«Madde 47. — Deniz, ıgöl ve nehir kıyıları, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında ve herkese açık olan 
doğal kaynaklardır. 

Üzerinde özel mülkiyet oluşturulamaz ve toplum 
1 yararına aykırı kullanılamaz. 
I 'Kullanma şekil ve şartları kanunla düzenlettir.» 

Danışma Meclisi iBaşkanlığına 
I Anayasa Tasarısının 47 nci maddesi ve madde baş-
I lığı yeniden düzenlenerek, teklif etmiş bulunuyoruz. 

Gerekçe ilişiktedir. Gerekenin yapılmasını saygıyla 
arz ederiz. 

Muhsin Zekâi BAYER Hayati GÜRTAN 

E. Ülke arazilerinin sınıflandırılması ve kıyılar
dan faydalanma. 

I Madde 47. — Devlet, ülkede arazi sınıflandırma-
I sı ve bu sınıflandırmaya dayalı olarak ülke arazisini 

sektörlere dengeli biçimde tahsis edebilmek amacıyla 
ı«Ülke Millî Arazi Planlaması» yapar ve bu konuda 
garaklıi önlemleri alır. 

I Deniz, göl ve akarsulardan faydalanmada öncelik
le kamu yararı gözetilir. Bu yerlerden yararlanma im
kân ve şartları kanunla düzenlenir, 

Gerekçe : 
I Geriye dönülemeyecek yanlış arazi kullanımına im

kân vermemek. 
I — Kıt kaynakların dağılımında dengeyi sağlamak. 

— Merkezî ve yerel kurumlar arasındaki koordinas-
! yon eksikliğini gidermek.* 
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— Rasyonel olmayan tahsislerin neden olalbilece- I 
ği ekonomik kayıpları minimize etmek. 

— Sektörel davranma eğilimlerini ortadan kaldır- I 
mak. 

— Yatırımların gecikmesini, engellenmesini önle- I 
mek. I 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 47 nci maddesinin aşağıdaki I 

şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 
Aydın TUĞ Dündar SOYER 
Uâmii SÜNÖÜ Avn'i ŞAHİN 
Ali DİKMEN Nuri ÖZGÖKER 

İsmail ŞENGÜN 

D. Kıyılardan yararlanma : I 
Madde 47. — Deniz, göl ve nehir kıyılarından 

yararlanmada kamu yararı esas tutulur. Kişilerin, bu 
yerlerden yararlanma imkân ve şartlan kanunla düzen
lenir. i 

Devlet, kıyılardaki taşınmaz mallarının mülkiyet 
ve tasarruf haklarını kanuna göre mahallî idarelere 
devredebilir. 

Yüksük Başkanlığa 
47 nci maddenin başına «Deniz, göl ve nehir ki- I 

yılarının Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
doğal servet ve kaynaklar olduğu» yolunda bir cümle
nin eklenmesini saygıyla arz ve rica ederim. I 

Cahit TUTUM 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Haznedar ve I 
Sayın Fırat'ın değişiklik önergesi üzerinde bu sayın 
iki üyeden biri, bir açıklama yapmak istiyor mu?... 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Tasarının 47 nci maddesinde Komisyonun getirmiş 

olduğu hüküm ne ifade ediyor, doğrusu kesinlikle an
layamadım. Acaba hepimizin anladığı manada mı bir- 1 
şey düşünülmüş, yoksa daha değişik bir şey mi ileri 
sürülüyor; o konuda kesin bir fikrim maalespf mevcut 
değil. 

Nitekim, tasarıyı okuduğumuz zaman şöyle diyor; 
«Deniz, göl ve nehir kıyılarından yararlanmada önce- I 
tikle kamu yararı gözetilir. 'Kişilerin bu yerlerden ya
rarlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.» I 

Şimdi burada, konuya açıklık getirebilmek bakı
mından, «kıyılar» sözcüğü geçmektedir. Bu, «kıyılar» 
sözcüğü, gerek yargı organları nazarında, gerek idarî 
makamlarda, gerek vatandaşlar arasında yerleşmiş bir 
kavramı ifade etmektedir. Kıyıların bir tarifi vardır. | 

Bu tarifi, 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla ek
lenen ek 7 nci madde ve ona istinaden çıkarılan Yö
netmelik yapmaktadır. Bu yönetmeliğin hükmüne göre 
kıyı şudur : Deniz, göl ve nehir kenarları. Burada su
yun araziye değmiş olduğu noktalar var. Bu noktaları 
birleştirdiğiniz zaman 'bir çizgi husule geliyor; bunun 
adı «kıyı çizgisi.» Bu çizgiden itibaren kara yönüne 
doğru devam eden bir bölüm var. Bu bölüm, deniz 
veya nehir veya göl hareketiyle, suyun hareketiyle 
oluşmuş olan arazi olarak telakki ediliyor bunlar; 
kumluk, çakıllık, taşlık, .sazlık, kayalık, bataklık ola
bilir. Bu arazininde, gene kara yönünde en son ulaş
tığı bir nokta var. Bu noktaları birleştirdiğiniz zaman, 
bunun adına da .«'Kenar kıyı kenar çizğisii» deniyor 
«ikiyi kenarı» deniyor. 

Şimdi, bu kıyı kenarıyla, kıyı çizgisi arasında ka
lan alan kıyıdır. Yerleşmiş olan tarif budur ve burası 
denizin, gölün, nehrin mütemmim cüzü olduğu için, 
onların hareketleriyle vücuda geldiği için, burası dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. Buradan zaten 
özel mülkiyetin yararlanması veya burada herhangi bir 
yapı yapıJması imkân ve ihtimali mevcut değildir; 
çünkü devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

1961 Anayasasında kıyı konusu 38 inci maddenin 
iki fıkrasında geçmektedir. Oradaki tarif, «kıyının ko
runması» ıtabirii geçiyor, bir de «Kıyı korunması mak
sadıyla arazinin istimlaki halinde sürenin 10 yılı aşa
mayacağı» ifade ediliyor. Buradaki korunma, tabiî ki, 
dalga malga, falan filan hareketlerine karşı koruma 
değil, özel teşebbüsün bu konuda toplumun yararlan
masına müsaade etmeyecek tarzda bir davranışını ön
leme anlamına geliyor. İstimlak de bahis konusu oldu
ğuma göre, orada da toplum yararı maksadıyla kıyıların 
kullanılması düşünülmüş; fakat çok dolaylı yönden bu 
fikir ifade edilmeye çalışılmış. 'Bu Anayasada ise, özel 
olarak bu konuda bir madde getirilmiş oluyor. Yalnız, 
Komisyonun ifade etmiş olduğu şekle göre, deminki 
tariflere göre şu çıkıyor : Bir daha okuyorum; diyor 
ki, «Deniz, göl ve nehir kıyılarından yararlanmada ön
celikle kamu yararı gözetilir.» Kıyılardan yararlanma
da kamu yararının gözetileceğini ifade ediyor; halbuki 
o tarife göre kıyılardan zaten kamudan başkasının ya
rarlanması imkânı mevcut değil. «Kişilerin bu yerler
den yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.» 
Eğer kanunla kıyılardan şahısların da, özel mülkiye
tin de yararlanabileceği, orada birtakım yapılar vü
cuda getirebileceğini düzenlersek, Anayasaya uygun bir 
düzenleme yapmış olacağız. Eski anlayışın, tarrt tersi
ne bir mana çıkıyor. 
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Tahmin ediyorum ki, 'Komisyonun maksadı bu de
ğil idi; ama bu ifade bu maksadı aşar şekilde tecelli 
ediyor. Bu nedenle, bu maksadı ifade edebilecek nite
likte olduğunu düşündüğüm bir önerge vermiş bulu
nuyorum. Bu önergedeki ifadeyi bir kere daha okuyo
rum : «Deniz ve göl kıyılarını çevreleyen sahil 'bölge
lerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 
Bu bölgelerin kullanılış amaçlarına göre, derinliği ve 
kişilerin 'bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları ka
nunla düzenlenir.» diyoruz. 

Halihazırdaki mevzuat zaten bu yöndedir; yani kı
yıdan sonra kıyıyı takip eden sahil şeridinde, 6785 sa
yılı Kanunun 1605 sayılı Kanunla değiştirilen Ek 7 nci 
maddesinde, 10 metrelik sınır dahilinde özel mülkiyete 
konu olacak ve toplum yararına açılmamış olacak hiç
bir yapı yapılmasına imkân verilmemektedir. Bunun 
dışında, bu 10 metre asgarî derinliktir, 10 metreden 
sonra bu derinliğin tayini meselesi de, İmar ve İskân 
Bakanlığına bırakılmış olan bir husustur. 

Binaenaleyh, zannediyorum ki Komisyon, kıyıyı ta
kip eden sahil bölgesinde, gerek turizm potansiyelimi
zin değerlendirilmesi, gerek toplumun buradan serbest
çe ve eşit şekilde yararlanmasını teminen böyle bir hü
küm ihdas etmiş oluyor. Yalnız bu, dediğim gibi, bu 
şekliyle kalırsa, ileride çok değişik şekilde yorumlana
bileceği için tehlikeli bir madde halini alması da im
kân dahilinde bulunuyor. 

O nedenle bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Ka
bulü halinde zannediyorum ki, maksat karşılanmış 
olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica edebilir miyim?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Haznedar'ın açıklamalarıyla bizim Komisyon 
olarak kıyıların rejimi hakkındaki görüşlerimiz arasın
da bir temel ayrılık yoktur. Esasen, kıyılardaki kamu 
menfaatini Anayasal bir güvenceye bağlamaktaki ama
cımızda da, biz Sayın Haznedar'ın söylediği noktayı 
teyit etmiş oluyoruz. Binaenaleyh, kendilerinin söyledi
ği kıyı ve sahil bölgesi ayırımı, izah ettikleri gibi yö
netmeliklere kadar inebilen detaylı bir konudur. Bu 
konunun, biz ayrıntılarına girmeksizin Anayasal bir he
def gösterdik ve müsterih olsunlar, mutlaka kamuya 
öncelik verdik. Ama unutmayalım ki, teessüs etmiş 
mülkiyet hakları vardır; yalılar var, birtakım sahilin 
içinde binalar var. Bütün bunları dikkate alarak, önce-

j likle kamu yararlanacak, kamunun önceliği olduğuna 
göre, yani hukukî ve teknik tabirle, buraları kamunun 

I olduğuna göre, kamu, kişilere yararlanmak için verebi-
I lecek. 

Anlatmak istediğimiz budur. Gerekçesi açıktır. Bi
naenaleyh, bu metnin biz bütün ihtiyaca ileride hiç
bir zorluk çıkarmadan yetebileceği kanısındayız ve 
metnimiz üzerinde rnusiriz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Haznedar, önergenizi alır mısınız, yoksa oy-

1 atayım mı?... 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Hayır efendim; 

oylayın. 
BAŞKAN —Evet . 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Değerli üyeler Sayın Ökte'nin önergesinde sıra. 
Sayın Ökte, önergenizle ilgili bir açıklama yapmak 

istiyor musunuz?... 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Efendim, birinci 

önerge Komisyona gitmek için oylanmıştır. Onun için 
boşuna orada vakit geçirmeyelim. Ben de Sayın Haz
nedar'ın önergesine katılayım, böylelikle gitsin. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ökte. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Aynı amaca sa

hip. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, Sayın Gürbüz, Sa

yın Güray, Sayın Genç, Sayın Gürel; önergeniz üze
rinde 'söz almak İsteyen?... 

KAMER GENÇ — Bizim önergenin bir özelliği 
var. Burada açıklığa kavuşması gereken birtakım nok
talar var. Ben özellikle bu konudaki detayda... 

BAŞKAN — Kim söz alacaktır, burada.. 
KAMER GENÇ — Efendim ben birkaç tane so

ru sormak yönünden, hem vakit yönünden, hem de 
birkaç tane cevaplandırılması gereken soru var. 

BAŞKAN — Siz mi önergeyi açıklayacaksınız?... 
KAMER GENÇ — Açıklamak gerekirse açıkla-

I rım efendim. 
BAŞKAN — Evet. Buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

I Şimdi, bizim ülkemizin çok önemli bir sorununu 
teşkil edecek bir hususa bu maddede yer verilmiş
tir. Evvela burada «nehir kıyılarından» diyor. Bu 
«nehir» kelimesi uygulamada çok tereddütlere mey-

I dan vermektedir. Mesela, dere kıyısındaki yapı ne 
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olacak?.. Yani nehirle dere mefhumu uygulamada 
çok tereddütlere meydan vermektedir. Bence, deniz 
ve göl kenarından yararlanmayı kâfi bulup, nehiri 
buradan çıkarmakta yarar vardır. Ancak, 6785 sayılı 

1 Yasaya 1605 sayılı Yasayla eklenen Ek 7 ve 8 inci 
maddede, «Deniz, göl ve nehir» denmekte ise de, ba
zı uyuşmazlıklarda «Bu, nehir midir, dere midir?..» 
meselesi çözümlenmekte zorluk çekilmektedir. Bu iti
barla bunun bir açıklığa kavuşturulması lazım. 

Şimdi, bu maddenin gerekçesinde deniliyor kî, 
«Kazanılmış haklar saklıdır.» Onun da burada açık
lığa kavuşturulması gerekir. Kanuna aykırı yapılan 
yapılar var ve bu yapıların büyük kısmı ihtilaf konu
su olmuş, hatta Danıştayda yıkım kararı alınmış, ke
sinleşmiş. Şimdi, bu maddenin gerekçesinde, «Özel 
mülkiyet haklarının korunması, hukuk devleti ilkesi
nin tabiî sonuçlarından bulunmaktadır» denmekte
dir. Böylece kamunun yararlanması için kıyılardaki 
donmuş bulunan mülkiyet haklarının telif edilmesi 
gerekmektedir. 

Şimdi, 1605 sayılı Yasada «Deniz kenarından 10 
metre içeride kamunun yararlanmasına tahsis edilme
yen yapı yapılamaz» hükmü getirilmiş, sonradan îmar 
ve tskân Bakanlığı bir yönetmelik çıkarmıştır, bu me
safeyi 100 metreye çıkarmıştır. Şimdi, bu 100 met
relik mesafe içinde yapılan binlerce yapı vardır. Bu 
binlerce yapı, bana göre yasaya aykırı olarak yapıl
dığına göre, özel mülkiyet konusu olacak mıdır, ol
mayacak mıdır?.. Yani, bu gerekçede kastedilen, mül
kiyet hakkının korunması öngörülen yapılar bunun 
kapsamının içine dahil midir, değil midir?.. Bunun 
öncelikle çözümlenmesi lazım. Malumunuz, öteden 
beri bir hüküm vardır : «Leb-i derya özel mülkiyet 
konusu olamaz» Bazı yapılar vardır ki, kumluk üze
rine yapılmıştır, oteller vardır özellikle; bunların özel 
mülkiyet kavramları içinde mütalaa edilip edilmeye
ceğinin Komisyon tarafından açıklanması gerektiği 
inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge ile ilgili başka konuşmak isteyen arkada

şımız?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel lehinde. 
S. FERİDUN GÜR AY — Sayın Başkan, ben ye

rimden kısa bir açıklama yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Hay hay Sayın Güray. 
Peki, Sayın Devrimsel buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, değer

li arkadaşlar; 

Tasarının kıyılardan yararlanma ile ilgili madde
si, gerçekten Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili 
olan ülkemiz için hayatî önemi haizdir. 

Maddenin, kıyıların bugün yürürlükte bulunan 
mevzuatımızın anladığı amaca uygun tanzim edildi
ği kanısında değilim. Kıyılar, deniz kıyıları malum, 
hiçbir zaman özel mülkiyete konu olmaması lazım
dır. Tıpkı teneffüs ettiğimiz hava gibi; nasıl ki şu 
salonda birbirimize «Sen biraz az nefes al, şimdi biraz 
da ben nefes alayım» demiyoruz, işte tıpkı hava gibi, 
herkesin, kamunun ortak malı olması lazımdır. 

Ben bir anımı anlatmak istiyorum. Karamürsel -
Gölcük arasındaki sahilde bir yaz, açık deniz kıyı
sında denize girmek için gidiyordum. Uygun bir yer 
buldum; evler duruyor, deniz kumlu sahili ile uza
nıyordu. Denize girmek istedim, bir kişi geldi «Sen 
burada denize giremezsin» dedi. «Niye?» dedim, «Ta
belaya bak» dedi, baktım tabelaya, orada «Bu sahil
de, bu sahildeki sakinler girebilir» ibaresi vardı. «Bu 
sahilden düşman çıkarma yaparsa bu sahildekiler mi 
savunacak burayı?» dedim, «Onu ben bilmem. Bize 
buradaki belediye başkanı öyle söyledi ve bu tabe
layı asmış» dedi. Bu kepazeliğe bir son vermek la
zım. İşte Anayasa yapıyoruz, Anayasanın genel espri
sini bilmem; ama kamu yararını, toplumun yararını 
gözetilmesi, Hakkâri'de oturan vatandaşın, Sivas'ta 
oturan vatandaşın dahi bu memleketin deniz kıyıla
rından yararlanması lazım. 

Anayasalar temel ilkeler koyar, bazı nedenlerle 
belediyelerin yasalara uygun çalışmamalarından ya
rarlanarak, yaran kayırmaya, menfaatlerle Türkiye'nin 
sahillerini bazı kişilerin özel mülkiyetine açık tutma 
zihniyetine, bu Anayasa ile sanırım ki son veririz. 

Ben Anayasanın genel esprisi içinde bunun yapı
lacağı kanısında değilim. Çünkü, bu benim söyledi
ğim, Anayasanın genel esprisine de ters düşüyor, bu
nu da biliyorum; fakat eğer Türk toplumunda amme 
menfaati, millet menfaati ön plana tutulacak, ön pla
na alınacak ve bir madde konacaksa, bu Anayasa
nın bu maddesinin, kıyıların devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olduğu, herkese açık doğal kaynaklar 
bulunduğu ıtemel hükmü bu Anayasada yer almalıdır», 
«Kıyıların üzerinde özel mülkiyet oluşturulamaz» di
ye hüküm konulmalıdır. «Buradan yararlanmanın 
şekil ve şartları kanunla düzenlenir» dersek, bundan 
sonra gelecek iktidarların da eli kolu bağlanmayarak, 
sahillerimizden halkımızın yararlanması imkânını sağ
lamış oluruz. 

Arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Güray buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, Sa

yın Haznedar'ın önergesine iltihak edemeyeceğiz. 
Çünkü orada, kıyıların ve sahillerin mülkiyeti konu
suna bir açıklama getirilmemektedir. Oysa ki, sahil
ler, kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında olan 
yerlerdir. Medenî Kanunda ve diğer ilgili kanunlar
da bu hüküm her ne kadar varit ise de, Anayasada 
buna açıklık getirilmemiştir. Ancak, nehirlerin kıyı
larının tümünün de ammeye ait olması, biraz hakka
niyet ilkelerini rencide edebilir. 

O nedenle, bu hususların kanunla düzenlenmesin
de, göl ve deniz kıyılarının devletin hüküm ve tasar
rufunda olduğunda açıklık getirilmesinde yarar gör
düm. 

Ancak, konuşan değerli arkadaşımız Sayın Genç, 
önergeyi savunurken, önergenin de aleyhinde konuş
muş oldular. Bu bakımdan ben kendilerinin önerge 
aleyhinde konuşmuş olduklarını kabul ediyorum ve 
önergedeki imzalarını da geri almış oldular bu ve
sileyle. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUZAFFER ENDER — Aleyhinde söz istiyo 

rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ender buyurun efendim, aley

hinde. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Türkiye'de en önemli bir konu ile ilgili maddeyi 

görüşüyoruz. Maalesef, siyasî iktidarlar zamanında 
çok defa polemik mevzuu olmuş ve hatta açıkça söy
lemek gerekirse, aşırı akımlara mesnet teşkil etmiş 
konulardan bir tanesidir. Aşırı akımların izahında bü
yük rol oynamış konulardan bir tanesidir. Bu konu
da, önceki hükümetler zamanında bazı kanunlar da 
çıkarıldı, bazı tedbirler alınmak istendi. Bunların bir 
kısmı yerine getirildi; fakat tabiî sathî oldu, tama-
miyle yerine getirilemedi. 

Bugünkü durumda bu istekler yerine getirilebilir 
mi getirilemez mi?.. Kıyılarımız o kadar dolmuştur 
ki; İstanbul'dan çıktığınız zaman Tekirdağ'ına va
rıncaya kadar hiçbir yerde denize girmeniz mümkün 
olamaz. Tatil sitelerimiz öylesine inşa edilmiştir ki, 
aralarında yol bırakmadan evler, villalar birbirini ta
kip etmekte, bir denize girmek isteseniz, bu mümkün 
olamamaktadır. Biraz evvel Devrimsel arkadaşımızın 
da izah ettikleri gibi, bu memleketin herhangi bir [ 

vatandaşı bu ülkenin denizine istediği yerde giremi
yor maalesef. Bu çok büyük bir hata; ama bugünkü 
şartlar içinde bunlar yıkılıp da istenilen şekle sokula
bilir mi kıyılar?.. Bu da çok büyük malî imkânları 
gerektiren, hatta imkânsız denebilecek imkânları dü-
şündürebilen bir konudur. 

Ya ne yapmak gerekir bu durumda?.. Benim na
çizane görüşüm şudur : Komisyondaki arkadaşları
mız gerekirse bunu şehir imar planları ile düzenleme 
yoluna gidebilirler. Mesela, tatil sitelerinde şehir imar 
planlarına giriş yolları açabilirler. 1 - 2 yerin istimla
ki ile bu kıyıların her vatandaş tarafından kullanıla
bilmesi düzenlenebilir, yerine getirilebilir. Birkaç tane 
villa istimlak edersiniz, birkaç yol açarsınız denize 
doğru; hem gerilere doğru arazi değerlenmiş olur, 
herkes denize girmek imkânını bulmuş olur, böylece 
bir sosyal adalet ilkesi de, kısmen de olsa, yerine ge
tirilmiş olabilir. 

Kanunla düzenlemeye bırakıyoruz işi. Bu kanun 
ne zaman düzenleyecektir?.. Daha evvel çıkan kanun
lar var; uygulanmış mıdır, uygulanmamış mıdır, biraz 
evvel izahını yaptık ki, uygulamasını pek göremiyo
ruz, olsa da pek sathidir; ama bu kanunla düzen
leme işi sanıyorum ki bizden sonraki devreye kala
caktır. Bizden sonraki devrede de siyasî partilerin dü
şünceleri, şahsî çıkarlar büyük rol oynayacaktır ve 
kanunların en iyi çıkması, en rahat çıkması gereken 
bu devirde bu işi halledemezsek, ileride daha iyi bir 
çözüm yolu bulunabileceğini tahmin etmiyorum. 

Kanaatime göre, bu 47 nci maddenin bir son fık
raya ihtiyacı vardır. Bu son fıkra da gerekçeden do
ğacaktır; gerekçenin son fıkrasından doğacaktır : 

«Devlet, kıyılarda doğmuş olan mülkiyet haklarını 
kamu yararı mülahazasıyla sona erdirmek istiyorsa, 
48 inci maddedeki şartlarda kamulaştırma yoluna baş
vurarak bunu sağlayabilir.» demek ve bu 48 inci mad
denin bu madde içinde zikredilmesi gerekir kanaatin
deyim. Komisyondaki arkadaşlardan bunu dikkate 
almalarını istirham ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Bayer?.. 
MUHSİN ZEKÂı BAYER — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Konu, iki mühim noktaya dayanıyor. Birincisi, sa

hil şeridinde kullanma haklarına, ikincisi de, sahil 
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Danışma Meclisi B : 134 24 . 8 . 1982 O : 1 

şeridinde mülkiyet haklarına dayanıyor. Her ikisi de 
değişik objelerden Türkiye'de uygulanıyor. 

Mülkiyet hakları, sayın kardeşlerimin belirttiği gi
bi, Medenî Kanuna göre, kamunundur. Ancak, ka
munun bu mülkiyet haklarının diğer kimselere dev
redilmesi imar planlarıyla olur. Bugün Türkiye'deki 
bütün konu, imar planları yapılmadan, kamunun hak
kı olan sahil kullanılıyor. Hata buradan doğuyor. Ya
ni, sahili plansız kullanma neticesinde oluyor ve bu
nun sonucu, «Sahiller yağma ediliyor» diye ortaya 
çıkılıyor. Yani, mülkiyet hakkının kullanılmasına ka
rar veren imar planları olmadığı için bu konu orta
ya çıkıyor. 

İkinci konu ise; istediğiniz kadar «Mülkiyet hakkı 
Devletindir» deyin, plan olmayan yerde, işte Türki
ye'nin sahillerinde olduğu gibi, sahiller yağma olu
yor ve «Turizm patlaması, turizm çatlaması» dediği
miz yanlış konular ortaya çıkıyor. 

Bu bakımdan, böyle bir sahilin kullanılması için 
mülkiyet" haklarını kısıtlayacak tek elimizdeki yetki, 
imar planıdır. Plan karan olmadan, biz buraya ne 
madde getirirsek getirelim, hatalı olur. Bunun en 
güzel misali de, gene Tarım ve Toprak Reformu Ka
nunu ile bir tarımsal arazinin sanayie, kente açılması 
için kanunda bir madde vardı; «Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığından izin alma» diyordu; hal
buki bugün bütün sanayi buradan izin almadan ya
pıldı. Belki çarşamba günü görüşülecek olan İmar 
Affı Tasarısında da aynı konu var. 

Yine, sizlere gönderilen 167 sayılı Kanun Tasarı
sında da imar affı (ile ilgili 5 inci maddenin (h) fık
rası ve 5 inci maddenin (g) fıkrasında benim söyledi
ğim konular; yani sahil şeridimde plansız yerleşmenin 
neticesi vardır. Bu bakımdan, tedbiri, plan çerçevesi 
içinde almak lazımdır. Plan çerçevesi içinde alınmayan 
tedbir, Boğaziçi'ndeki yalılar gibi özel Mülkiyet hak
larına tasallut olur veyahut Kuşadası'ndaki gibi Dev
letin sahillerine turistik tesis kurulur. Plan yapılmadan 
alınacak bütün tedbirler hatalıdır. Bu teklif de, bu 
bakımdan noksandır. Benim bir teklifim var; onun 
için bu gerekçeyi burada arz ettim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Komisyonun bu önerge üzerindeki görüşünü rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Bu önerge, bilhassa ikinci paragrafı bakımından, 

üzerinde çok önemle durulması gereken bir konuya 

değiniyor. 'Bu konuyu biz iki defa tartıştık bu Meclis
te ve birincisinde Anayasa Komisyonu yenik çıktı; 
gerçekte durum bu, ikincisinde de dün Tasarıyı geriye 
aldık. 

İkinci fıkra şunu söylüyor; «Üzerinde özel mülki
yet oluşturulamaz.» Bundan sonra mı yahutta şim
diye kadar bu bölgede, yani deniz göl ve nehir kıyı
larında Devletin hüküm ve tasarrufu altında herkese 
açık olan doğal kaynaklarda, zamanında kanuna uy
gun olarak, hukuka uygun olarak yaptırılmış binalar, 
yaptırılmış tesisler ne olacak?.. Soru burada açıkta 
kalmaktadır. 

Sorunun çözüm yolu, kanunun makable şamil 
olup olmamasıdır. Kanun makable şamil olabilir. Ola
bilir; ama ancak bu kamulaştırma aracılığı ile halle
dilebilir. Yoksa, bunlar kanun gereğince, bugünkü ya
pılacak kanun gereğince, «Kanun dışıdır.» diyerek bu
ralara hodbehot elkonulamaz. Hukuk devletinin temel 
kuralı bunu gerektirir. 

Dün burada, bu konuda tartışmaya katılmadım; 
fakat ileride fikrimizi daha etraflı belgelerle donata
rak, Yüksek Heyete sunacağız. Çünkü, biz her şeyden 
evvel bir Anayasa yapıyoruz ve yaptığımız Anayasa
nın, her şeyden önce hukuk kurallarına uygun olması 
gerekir. Dün burada söylenen bazı sözler (Bu vesileyle 
söylüyorum) üzüntümüzü çekti. Sorular soruldu; 
«Kamulaştırılan arazfi bu kanun hükmü gereğince geri 
alınacak mı?., dendi. Sanki biz o hükmü, kamulaştı
rılan arazilerin sahiplerine iadesini düşünerek koy
muşuz gibi.... Bu şekilde düşünen arkadaşlarıma sa
dece şunu hatırlatmak isterim; «Kanunların makable 
şamil olmaması» ilkesi, asırlardır mevcuttur. Halbuki, 
Türkiye'de kamulaştırma 5 - 10 senenin hikâyesidir. 

Şimdi, gene aynı soru üzerinde bulunuyoruz, şim
di gene aynı sorunun üzerindeyiz. «Özel mülkiyet oluş
turulamaz....» Bu önerge kabul edilecek yahut da dik
kate sunulacak olursa, bununla beraber, evvelce bu 
arazi üzerinde kanuna uygun olarak, tapusu alınarak 
yapılan tesislerin ne olacağını da Yüksek Kurul dü
şünmek ve karara bağlamak zorundadır. 

Bunu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, önerge 

benimdir. Sayın Başkan geç açıldı; bugün cevap ver
diler. Benim de cevap verme hakkım doğdu sanı
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, biz hakkı 

müktesebe çok saygılıyız. Bu önergemizle, bizim sade-
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ce üzerinde durmak istediğimiz, sahillerin ve göl kı
yılarının mülkiyetinin kime ait olduğu hususudur. 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulunun 
1974 yılında verdiği bir karara göre; «Kumsallar, sa
hiller özel mülkiyete konu değildir.» demiştir. Özel 
mülkiyete konu olmayan amme emlakinde müktesep 
hakkın zaten yeri yoktur. Bildiğiniz gibi Kemer'de, 
Şile'de Sapanca Gölü kenarındaki binalar yıkılmak
tadır. Esasında yıkılmayıp, şahıslar veya Devlet men
faatine bunları kullanmak daha çok yararlı olacaktır; 
ama kanunlarımızda ıböyledir, amme emlaki üzerindeki 
mülkiyete konu tesisler yıkılmaktadır, yıkılarak kaldı
rılmaktadır. Yani, kanunî tabiri ile fekkedilmektedir. 
O bakımdan, bu yerlerdeki tapulu arazilerin de değeri
ni -vermeden Hazine hepsine iptal davası açmaktadır. 
Jeolog vesair teknik elemanlar gelmekte ve bunun 
amme emlaki içinde olduğunu tespit ettiklerinde hiç
bir değer ödenmeksizin tapuları iptal edilmektedir. 

iBen sadece bunu arz etmekle yetiniyorum. Eğer 
bu kadar kendilerini üzüntüye sevkediyor ve hukuk 
kurallarını ihlal ediyorsa, ben bu önergeyi şimdi geri 
alıyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, biz önergenin geri 
alınmasını istemiyoruz. Bizim getirdiğimiz madde de, 
zaten kendileriyle aynı amaca yöneliktir. Biz de sa
hillerin, kıyıların kamu tarafından yararlanılması 
fikrini benimseyerek bu maddeyi getirdik. Mesele o 
değildir. Mesele, sadece, zamanında geçerli olan ka
nunlara göre verilmiş olan tapuların, yapılmış olan 
tesislerin akıbetidir. Bakınız; kendisini iyi anladımsa 
arkadaşımı; (Belki yanlış anladım; yanlış anladımsa 
derhal düzeltsin) diyorlar ki, «Tespit edilmektedir. Bu 
sınırlara girenler bilabedel yıkılmaktadır.» Ben böyle 
anladım.... 

FERİDUN GÜRAY — Evet.. 
ANAYASA KÖMİİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bence, bu, bir «Hukuk devleti» 
kavramı ile bağdaşmayan bir husustur. Bir vatandaş 
zamanında Devlete müracaat etmiştir, ruhsat almıştır, 
Devlet ona «Bu tasarrufu yapabilirsin.» demiştir, va 
tandaş orada o tasarrufu yapmıştır ve sonra birdenbire 
vatandaşın elinden, yaptığı masraflar karşılanmadan, 
yaptığı tesisler alınmaktadır, arazi alınmaktadır. Sorun 
budur efendim. Bu sorun üzerinde arkadaşlarımın 
dikkatini çekmek istiyorum sadece. Karar Kurula 
aittir. 

Saygı ile arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
KAMER GENÇ — Soru sormak istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Müzakere açmı

yorum, müzakere bitmiştir. Komisyona söz verilmiş
tir. Sayın üyeler Komisyon Başkanından soru sora
bilirler. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Soru soracağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sizden evvel Sayın Kırcalı işaret et
tiler. Sayın Devrimsel sonra size de söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, Sa
yın Güray'ın söylediği husus, o bambaşka bir konu. 
Bizim Komisyonumuzun «İnşaat müsaadesi verile
mez.» dediği yer, Sayın Güray'ın söylediği yerden iti
baren başlayan alandır. Zaten; kumsal kamu mülkü 
de olamaz, devlet mülkü de olamaz, kişi mülkü ide 
olamaz; ormanlar da olamaz. O sebeple oraları yıkı
yorlar; doğrudurlar. 

Zaten Komisyonumuzun söylediği, bundan sonraki 
kısım için tahdit koymaktadır. Bu, bahsi diğer. 

Ben bir hususu sormak istiyorum efendim. Yani 
Komisyonumuzun açıklamasını böyle anlamak lazım, 
doğrusu da budur. Kumsal, deniz, dağ, dere, nehir 
mülk mevzuu' olamaz. Bu, yalnız kişi için değil, dev
let için de olamaz, tapuya tescil konusu olamaz çünkü. 
Onun için, Sayın Güray'ın söyledikleri bunlardır; 
bunlar halledilmiyor bu maddeyle. Bu yerlerden baş
layıp da devam eden yerlerin halk tarafından kulla
nılıp kullanılmaması bahis konusu; bu, bahsi değer 
efendim; ona göre mütalaada bulunsunlar. 

Yalnız bir hususu soracağım ben Komisyonumuz
dan: Nehirler, denizler, göller, göl kıyıları kadar 
önemli bir şey daha var Türkiye'de. Bizi son derece 
rahatsız eden, yollarda yürümeye mani olan, Avru
pa'nın hiçbir ülkesinde göremed'iğiniz, affedersiniz, bir
takım büyükbaş hayvanların resimleri; «Yola şu hay
van çıkabilir, bu hayvan çıkabilir.» diye. Almanya'da, 
Avrupa'da ancak ceylanlar, geyikler çıkabilir yollar 
üzerine. Yoksa, affedersiniz öküzler ve diğer büyük
baş hayvanlar çıkamaz yollara. 

Buna mani olmak için, evvelki yönetmelikte ve 
kanunda bir husus vardı, diyordu ki, anayolların et
rafında belli bir mesafe; sanki denizler gibi, nehir ke
narları glibi, göl kıyıları gibi kabul edilip korunmaya 
muhtaçtır. Sayın Komisyonumuz, bu hususta, evvelki 
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yönetmelikte olduğu halde, katiyen bir hüküm koy
mamış. Bizim ülkemiz için büyük bir zorunluluk oldu
ğuna inanıyorum; çünkü bizim ülkemiz transit yollar 
üzerinde bulunan bir ülkedir. Lütfen, bu hususu dü
şüneceklere eğer, bir önerge vermeyi düşünüyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, sayın üyelerin sorularını lütfen 

işaret ederseniz, söz vereyim, ondan sonra hepsine 
birden cevap lütfedersiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim, teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Komis
yon Başkanı «Özde bizim getirdiğimiz madde de bu 
nitelikleri saptıyor, bu amaca yöneliktir.» diye bu
yurdular. Ben iyice inceledim. 

Şimdi, Anayasanın, (zaten orada da söyledim ya) 
genel esprisi içinde ıkişi menfaati ollduğu zaman, ör
neğin 49 uncu maddede, «Bedeli, kesin, nakden, pe-
şin,kesintisiz ödenir.» gibi böyle pekiştire pekiştire, 
üç dört defa böyle bastıra bastıra söylüyorlar; ama 
kamu menfaati, millet menfaati bahis konusu olduğu 
yerde, anlaşılır anlaşılmaz şekilde, böyle, içinden ba
kacak, «Acaba neredeydi?» gibi, çok belirsiz bir şe
kilde biz gördük. Bunun çok açık olduğu nerede; yani 
aynı konuyu nasıl içeriyor?.. Bunu ben anlayamadım; 
açıklarlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Evet, sizin sorunuz da bu. 
Sayın Gürtan, sizin sorunuz?.. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, ben açık
lama yapacağım izin verirseniz; ama bundan sonra
ki önergede. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Genç, buyurun efendim, 
KAMER GENÇ — Efendim, ben konuşmamda 

Sayın Komisyondan «Acaba, nehir ve dere kelimesi 
konusunda ne düşündüklerini» sordum. Çünkü, uygu
lamada çok büyük tereddütler meydana getirmekte
dir ve de nehirler, biraz önce bir arkadaşımızın da 
belirttiği gibi sık sık yatak değiştirmektedir. Böyle, 
olunca, nehir kenarlarını da, deniz ve göl kenarları 
statüsüne tabi tutmak, uygulamada birtakım büyük 
sakıncalar ve karışıklıklara sebebiyet verecektir. Bu 
bir, 

İkincisi; Sayın Komisyon Başkanımız bazen ko
nuşurken «hukuk» diyor, bazen «kanun» diyor. Ka-
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nunla hukukun tabiî aynı şeyler olmadığını ben ken
disine izah edecek değilim; özür dilerim. 

Kanuna uygun olarak yapılan yapılar zaten bizim 
konumuzun dışındadır. Burada, idare ruhsat vermiş-
se vatandaşa, vatandaş da o ruhsata uygun olarak 
gitmiş bir yapı yapmışsa; tabiî bunu elinden almak 
için kamulaştırmak şarttır. Hukuk düzenimiz de bu
dur. Ancak, tapusu olan veya olmayan bazı arkadaş
larımız, idarenin de zamanında görevini yapmaması 
sebebiyle, kanuna aykırı, hukuka aykırı, yönetmeli
ğe aykırı yaptıkları yapılar vardır. Bunların durumu 
ne olacak?.. Denizin hemen getirip üstüne yapıyı yap
mış; balkonu da üstünde. 

Sayın Başkanım; bir de denizin yatak değiştir
mesi, gel - git olayından dolayı eskiden deniz yatağı 
olan bazı kısımlar neticede; bazı eski arazilerde ta
pu «Leb-i derya» der ve bu deniz geri çekilince o 
alan boş bir alan kalıyor ve bunun özel mülkiyet ko
nusu olmaması için Hazine dava açıyor, jeologlar 
gidip bunu inceliyorlar; bu eskiden deniz yatağı mıy
dı kara mıydı gerçekten?.. Eğer jeologların verdiği 
incelemelere göre burası eski bir deniz yatağı ise, orada 
özel mülkiyet söz konusu değildir ve o sebepten de 
o inşaatlar ve oranın bulunduğu saha özel mülkiyet 
konusu olmuyor. Bu durumda da bu gibi yerleri ko
rumak istiyorlar mı?.. Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Efendim, Sayın 

Komisyon Başkanı açıklamasında haklıdırlar. An
cak, bu kamuoyuna aksedecek bir konudur ve bugün 
devam eden davalar vardır ve devletle halk arasın
da muazzam sürtüşmelere sebep olan bir konudur. 
Bu bakımdan, şu konunun yeniden açıklığa kavuştu
rulması lazımdır : 

Devletin mülkiyetinde olan ve kamunun malı 
olan, «10 metre kumsal alan» diye 1605 ve eklerin
de belli olan yerde vatandaş, tapusuz, imar izinsiz 
ve kimseye haber vermeden, kanunların «kaçak» 
dediği şekilde yaptığı bir inşaata da devletleştirme, 
yani kamulaştırma vererek parayla mı yıkacak, yoksa 
devlet orasını doğrudan doğruya yıkacak mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim., 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gerçekten 

corular birçok noktaların aydınlanmasına yol aça
cak. Cevaplandırdıktan sonra, eğer atladığım bir so-
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ru varsa, arkadaşlarımın derhal müdahale ederek so
ruyu tekrarlamalarını rica ediyorum; mümkün oldu
ğu kadar not almaya çalıştım. 

Şimdi, isterseniz en sondan başlayalım. Biz söze 
ilk başladığımız zaman, «Kanunlara uygun, hukuk 
düzenine uygun olarak yapılan binalar yahutta te
sisler ne olacak?..» dedik. Sorumuz sadece buna ait
ti, Hukuk düzenine aykırı olarak yapılan tesisler, bi
nalar elbette bila-ücret yıkılır. Bunlar devletin arazi
si üzerine zorla, gelip yerleşmişlerdir, devletin bir za
af anından yararlanarak zorbalık yapmışlardır; bu 
hususta hiçbir tereddüdümüz yoktur. 

Gelelim ikinci soruya, basit bir soru. «Nehir»'i 
biz «Akarsu» olarak değiştireceğiz ve tadil edeceğiz. 

Sayın Fikri Devrimsel, devamlı surette belirli bir 
görüşü yansıtmaktadır. Görüşünde bize bir soru sor
maktadır : «Kamu mu özel mi belli değil?., demek
tedir. Sorunuz öyledir yanılmıyorsam Sayın Fikri 
Devrimsel. «Kamuyu mu tercih ediyorsunuz özeli 
mi tercih ediyorsunuz; belli olmuyor, hatta Anayasa
nın birçok yerlerinde bu açıkça görülmektedir» de
diniz. Anladığıma göre sorunuz buydu. Şimdi müsa
ade ederseniz şu söylediğim şekilde sorunuzu cevap
landırmak istiyorum... 

FlKRÎ DEVRİMSEL — Öyle değil. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Nasılsa lütfen suali tekrarlayın. 
Lütfen Sayın Başkan, suali tekrarlamasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Devrimsel; buyurun. 
FÎKRt DEVRİMSEL — Bu önergemizde bah

settiğimiz konuyu kendi getirdikleri maddede de 
amaçladıklarını söylediler, Ben de buna karşı,* benim 
önergemde konuyu açık biçimde, «Kıyılarda özel 
mülkiyet oluşturulamaz, bunlar devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki doğal kaynaklardır» derken; ta
biî aydan gelmedik, ülkede yaşıyoruz, kıyının ne de
mek olduğunu biliyoruz, dalganın, denizin, suyun 
vurduğu yerden toprağın bulunduğu yer arasıdır ta
biî Osmanlı devrinde yapılmış olsa dahi oraya bir 
bina, kanunsuzdur; yani bunun kanunla ilgisi yok
tur. Çünkü, su ile toprak arasındaki kumsal yerin 
kesinlikle özel mülkiyete konu olmayacağı bellidir. 
Onun için, ben sırf bunu amaçlayarak söyledim ve 
burada kamu yararının egemen olmasını vurguladım. 
«Biz de bunu amaçlıyoruz.» dediler. Ben, «Amaçlı
yoruz şeklinizi, bu maddeyi iyice okuyup, içinde ara
yıp, eşeleyip ancak bulabiliyoruz.» dedim. Özel şah
sın menfaati söz konusu olduğu zaman, örneğin 49 
uncu madde, «Bedeli, kesintisiz, nakden, peşin» 
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gibi perçinleye perçinleye, hiç okur-yazar olmayanın 
da göreceği şekilde söylüyorsunuz da, millet menfa
ati, kamu yararı bahis konusu olduğu zaman madde
lerin altını eşeleyerek niçin bulmak zorunda kalıyo
ruz dedim. Bu konu, başka bir şey yok. Başka bir 
görüşle, devamlı yansıtıyorsunuz şeklinde Hocam, 
bunu söylemenize ben üzüldüm. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Peki, üZüldünüzse, üzüntü yarattığım 
•için özür dilerim. Hocanızım mademki, kusura bak
mayın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Devrimsel'in belki 
hakkı olabilirdi genel olarak, başka maddede getirsey
di; fakat şu maddede bilhassa hakkı yok. Şu madde 
iki cümleden oluşuyor: Birisi «Deniz, göl ve nehir 
kıyılarından yararlanmada öncelikle kamu yararı 
gözetilir. Kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân 
ve şartları kanunla düzenlenir.,» deniyor, Diyoruz, 
öncelikle kamu yararı gözetilir; kamuyu kişinin önü
ne koyuyoruz. Daha ne isteniyor. Yani, bunda de
mek istiyoruz ki, eğer kanuna uygun, hukuka uygun 
bir tapulu arazi deniz kenarında varsa, o deniz ke
narındaki bahçeden, kıyıdan da kamu yararlanacak
tır. Mal sahibi diyemeyecektir ki, bu benim arazim, 
buradan geçemezsin, buradan denize giremezsin. Biz 
bunu anlatmak istiyoruz ve bunu anlatmak istedik 
ve bu şekildeki açıklamamız da kamu yararına ön
celik vererek Sayın Fikri Devrimsel'in ileri sürdüğü 
iddiayı ortadan kaldırmaktadır. Yani hiç bir zaman 
biz bu metni, yahut bu Anayasayı düzenlerken kamu 
yahut özel teşebbüs arasında bir fark gözetmeye ça
lışmadık. Bizim amacımız, Türk Milletinin menfa
atlerine uygun gelen, Türk Milletinin huzur içerisin
de yaşamasını sağlayacak bir düzen oluşturmaktı. 
Bunun içindir ki, deniz kenarında evi olan, yerleş
miş, tapulu kişilerin denize bakan kıyılarından dahi 
kamunun, yani mülk sahibi olmayanların yararlan
malarına imkân kılan bir metin oluşturmaya çalış
tık ve bu metin bu amaca yönelmiştir. Bu metni ar
kadaşlarımın olduğu gibi değerlendirmelerini isteriz. 
Bu bizim hakkımızdır ve sanıyorum ki, Türkiye'de 
de bu ilk defa olarak Anayasa Hukukuna girmiştir 
ve düzenlenmiştir. Öyle, arkadaşlarımın ileri sürdük
leri gibi özel teşebbüsü korumak yahut kamu aley
hine hükümler getirmek aklımızdan dahi geçmemiş
tir. Kaldı ki, bu madde, söylediğim gibi gayet açık 
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bir şekilde kamuya öncelik tanımaktadır arazilerin 
kullanılmasında. 

Şimdi, diğer sorulara gelince : 
Sanıyorum ki, Sayın Kamer Genc'in sorusunun 

bir kısmını da bu şekilde cevaplandırdık. 

KAMER GENÇ — Efendim, akarsular çok teh
likeli bir tabir, o bakımdan... 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etme
yelim^ 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yani, kanuna uygun mu, hukuk 
mu?.. Hukuk düzenini kastettiğinizi gayet açık bir 
şekilde söyledik. Evvelce hukuka uygun olarak ya
pılmış tasarrufların korunması gerektiğini ve eğer 
bu tasarruflar sonunda oluşan tesislerin veyahut da 
gayrimenkullerin kamulaştırılması gerekiyorsa ya
hut da bunlara elkonması gerekiyorsa, bunların an
cak kamulaştırma yoluyla yapılmasının mümkün ola
cağını belirttik. 

Bu sorusuna daha önce de cevap verdim, dedi ki, 
gerçekten respiblika, yani kamu arazisi üzerinde ya
pılan inşaatlar gayrî kanunî olarak, hukuk dışı ya
pılan inşaatlar ne olacak?.. Eğer bir af kanunu çık
mazsa, (Çünkü gene duyduk ki, bir af kanunu ha
zırlanmakta; biz bunlara kesinlikle karşıyız.) bu ev
lere, yahut da bu tesislere devlet tarafından el konul
ması, yahut yıkılması veyahut kamuya açılması ga
yet doğaldır. Bunu önceden de söyledik, bir kere da
ha tekrarlıyoruz. 

Sayın Kırcalı'yı en sona bıraktım, çünkü ilk ön
ce o konuşmuştu. Sayın Kırcalı sonıyorum ki, sorunu
zun bir kısmını cevaplandırdım. Yani respi Mikadır, 
bütün buralar kamuya ait arazidir. Sahipsiz, başı
boş değildir, Devletindir. Biz bunu böyle telakki edi
yoruz; fakat büyükbaş hayvanlar sorusuna gelince, 
gerçekten soruna değindiniz, acı bir sorun. Hele bugün 
Türkiye'de trafik sorunu arttığı zaman, yani arabaları
mız inşallah çoğalacak, zaten çoğalmakta; fakat ço
ğaldığı zaman bu anacaddeler üzerinde... Batıyı gö
rüyorsunuz, işaretler büyükbaş hayvanlar vardır ve 
saire diye. Bu sorun o zaman ortaya çıkacak; ama 
ben bu sorunun bir anayasa sorunu olabileceğini dü
şünmüyorum, düşünmedik; ama eğer Genel Kurul 
emrederse, uygun görürse Anayasa Komisyonumuz 
bu sorunu da ele alabilir. 

Bu vesileyle bir şey açıklamak istiyorum : Sık sık 
Kurulumuzda bazı arkadaşlar bu Anayasa konusu 
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olur, olmaz diye sorular soruyorlar ve bazı tenkit
ler ileri sürüyorlar. 

Sadece şunu hatırlatmak isterim, örnek alman, ya
ni örnek bir demokrasi olduğu ileri sürülen isviçre'de 
büyükbaş hayvanların mezbahalarda nasıl öldürüle
ceği bir Anayasa hükmü konusudur. Her memleket 
kendine, kendi ihtiyaçlarına göre düzenler getirmiş
tir. Bizde de gerekirse bu hususta Sayın Kırcalı ar
kadaşımızın önerdiği şekilde bir Anayasa hükmü dü
zenlenebilir; ama bu Anayasa hükmünü kimler dü
zenleyebilir bilmiyorum, Komisyonumuzun bu ko
nuda hiç bir ihtisası yoktur. Eğer Yüksek Heyette 
bu konuda ihtisas sahibi arkadaşlarımız varsa, bu 
işin nasıl yapılabileceği düşünülüyorsa, kabul edilir
se teklif edilsin, Anayasanın bir yerine yerleştiririz. 
Bir problem olmaz efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı, 
Sayın Akkılıç, bir sorunuz mu var?., Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Sayın 

Kırcalı'nın sorduğu sorunun temeli 45 inci maddede 
yatmaktadır. Siz eğer çocuklara çocuk bahçesi, ço
cuk parkı ayırmazsanız, çocuk gider asfaltın üzerin
de oynar ve ondan sonra kaza olur. Aynı şekilde siz 
eğer hayvana mera ayırmazsanız, hayvan gider yolda 
otlamaya çalışır ve Sayın Aldıkaçtı'nın arabası gi
der, ona çarpar ve bu nedenle 45 inci maddeyi iyi 
düzenlerlerse, o zaman bu sorun ortadan kalkar ve 
dahası var, görüyoruz, çok bekledim, dün söz ver
medi Sayın Başkan, slayt gösterecektim efendim. Biz 
o hayvanları orada gördüğümüz zaman içimiz sız
lıyor, böyle onlar bir deri bir kemik halinde. Çünkü 
asfaltın kenarında yiyecek birşey yok. İşte biz onla
ra mera ayırırsak ve 45 inci maddeyi verdiğimiz öner
geler yönünde düzenlerlerse tahmin ediyorum sorun 
burada çözülür Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Mera konusunu ele alıp düzenleme
ye çalışacağız efendim^ 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, teşekkür ederim. 
Bu önergeye katılmıyorsunuz Sayın Aldıkaçtı?., 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, 
BAŞKAN — Evet, önergenin dikkate alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sıra Sayın Bayer'in önergesinde. Sayın Bayer, 
açıklama yapacak mısınız? 
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HAYATİ GÜRTAN — Ben yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gürtan'ın da imzası var. Bu

yurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Sayın Bayer'le beraber verdiğimiz önerge şimdiye 

kadar görüşülen önergelerin biraz daha dışında, ayrı 
olarak düşünülebilir, nitelenebilir. 

Birinci bölümünde biz bir millî arazi planlaması 
konusunu getirdik. Bu 45 inci madde görüşülürken 
biraz üzerinde duruldu. Ancak bizim anlayışımız bi
raz daha başka türlü. Ülke Millî Arazi Planlamasın
dan şunu kasdetmek istiyoruz : Türkiye'deki tüm 
arazilerin sektörler arasında planlı bir şekilde makro 
plana bağlanmasını istiyoruz ve böylece yerleşim yer
leri, sanayi bölgeleri, tarım alanları, orman alanları, 
meralar, turistik bölgeler, rekrasyon bölgeleri ve ben
zeri kamu ve toplum yararına olacak arazilerin Önce
den bir makro plana bağlanmasının gerekliliği ve 
bundan sonra ayrıntılı planlarının yapılması, böyle
ce daha önce bu kürsüden uzun uzun tartışılan Tür
kiye'de arazilerin hangi sektörde olursa olsun amaç 
dışı kullanılmasının önlenmesi sağlanacaktır. Bu bel
ki başka bir madde şeklinde de düzenlenebilir, ancak 
biz burayı uygun gördük ve buraya monte etmeye ça
lıştık. 

İkinci kısma gelince : 
Bu kısım son derece önemlidir. Yani, Türkiye'de 

kıyılardan yararlanma. Bu deniz kıyıları olabilir, göl 
kıyıları olabilir, akarsu kıyıları olabilir ve kıyı şeri
dini de tabiî haliyle içine almaktadır. 

Mesele basit değildir, yıllardan beri kamuoyunu 
yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizde bir kıyı yağ
ması vardır. Çok geniş şekilde yıllardan beri tüm 
alınmak istenen önlemlere rağmen, sürüp gitmektedir. 
Bu Akdeniz sahillerimizde vardır, Ege sahillerimizde 
vardır, Marmara sahillerimizde vardır, hatta Karade
niz sahillerimizde vardır. Boyutu çok geniştir. Olayı 
çok yakından izlemek fırsatını hem bir meslek nede
niyle, bir yerde de Danıştayın 1980 yılında 1 ay süre 
ile bilirkişisi olarak Antalya'nın meşhur Kemer böl
gesinde çalışmış olmam nedeniyle çok yakından iz
ledim. 

Olayı iki cepheden ele almanın gerektiği kanısın
dayım : 

1. Kamu arazilerinin yağmalanması, 
2. Bu yağmalanan, ayrıca şahısların tapulu mül

kü olan, kendi mülkleri olan arazilerin amaç dışı kul
lanılması. 

Yağmalamalar Hazine arazisinde olmaktadır. Eli
ne şu yahut bu şekilde belli bir tapu geçirmiş olan 
kişi, bu tapuya dayanarak bulunduğu yerdeki kamu 
arazisine el koymaktadır. Bu Devletin gözü önünde 
oluşa gelmiş çok acı bir olaydır. Zaman zaman Dev
let buna çeşitli yasalarla engel olmaya çalışmıştır, an
cak başarılı olamamıştır. Yapılar yapılırken bir yer
de seyirci kalınmıştır, daha sonra yapılar yıkılmıştır, 
fakat bir süre geçmiştir, aynı kişiler tarafından tekrar 
yapılmıştır. Bu Kemer'de böyledir; bugün dahi böy
ledir, isteyenler gidip inceleyebilirler. 

Meseleyi ikinci yönüyle ele aldığımızda (Amaç dı
şı kullanma): 

Sayın Bayer biraz evvel sözünü etti, bir makro 
planlama olmadan, bir ayrıntılı planlama olmadan 
Türkiye sahilleri elden çıkmaktadır. Geriye kalan çok 
az bir bölge de yakında elden çıkacaktır. Bunun mut
lak surette önlenmesi gerekir. 

Ben şöyle derim : İster Devlet kendisi yapsın, is
terse özel sektöre yaptırsın; ancak bir plana bağlı 
olarak yaptırsın. Aksi halde turizmden söz etmemiz, 
kaynak olarak gördüğümüz bu olgudan söz etmemiz 
ve yararlanmamız mümkün olamayacaktır. Bu ne
denle meselenin çok yönlü ele alınmasından Anaya
sa Tasarısında böyle bir maddenin gelmiş olmasından 
duyduğum memnuniyeti öncelikle arz etmek isterim, 
bu hakikaten büyük bir aşamadır, büyük bir yeni
liktir, ancak daha (Mümkün olduğu oranda) ayrıntılı 
şekilde konulabilirse, gayet tabiî ki bu kanun mev
zuudur, yönetmelik mevzuudur, çok ayrıntılı olacak
tır, hepsinin Anayasaya girmesi mümkün değildir, an
cak biraz daha genişletilip Anayasamıza konulsa sa
nırım olumlu sonuç alınacaktır. 

Şunun altını tekrar çizmek isterim : tş ciddiyetle 
ele alınmalıdır. Bugün böyle, yarın şöyle uygulama 
yapılmamalıdır. Bu hem vatandaşın zararına olmak
tadır, hem kanunun zararına olmaktadır. Mesele, top
lumun yararına çağdaş bir düşünce istikametinde çö-
zümlenmesidir. 

Bunları arz eder, saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan, 
'MUHSİN ZEKÂt IBAYER — Sayın Başkanım... 
(BAŞKAN — Sayın 'Bayer, "bir konuya temas 

edeyim, önerge sahiplerinden şu 'ana ıkadar daima 
»bir sayın üye önergesi üzerinde konuştu. Siz iki im
zalı bir önerge vermişsiniz (Değişiklik önergesi) Sa
yın Gürtan'la birlikte. Hem Gürtan, hem zatıâli-
niz.;. 

IMÜHSİN ZEKÂt iBAYER — Şimdiye kadar 
biterdi, iki dakika konuşacağım. Lehinde. 
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BAŞKAN — Lehinde olmaz ki efendim, zaten 
önerge1 sizin. Başka bir üyeye söz vereceğim. 

IMUHSİN ZBKÂI BAYER — Açıklama yapa
cağım. 

BAŞKAN — Şu halde lütfen yerinizden buyu
run. 

ıMOHStN ZBKÂİ BAYER — Bizim önergemi
zin esası şu: Geriye dönülmeyecek yanlış arazi 
kullanılmasına imkân vermemek ve dünkü Sayın 
Fuat Azgur'un kırsal alanda, tarım alanlarında nasıl 
amaç dışı tarım alanlarının sanayie, kente dönüşme
sini 'önleyecek tedbir getiriyorsa, bunun ülke ça
pında geçecek bir tedbirini getiriyoruz ve bu suret
le, «Boğaz gidiyor» yahut «Sahillerimiz yanlış kul
lanılıyor, Denizli Ovasında fabrika 'kuruluyor, Sö-
ke'de 'fabrika kuruluyor» diye yanlış önlemleri ön
leyecek tedbiri getiren bir plan ilkesi maddesini ge
tiriyoruz. En son olarak da, İmar ve İskân Bakan
lığı ile 'belediyeler arasındaki plan uyuşmazlığını 
önleyecek ülke çapında (bir plan kararını istiyoruz. 
Bu ibaikıimdan ISayın Azgur'un teklifiyle birlikte bu 
Ikonunun da dikkate alınması için Sayın Komisyo
na istirham' ederiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bayer. 
iBEŞtR HAMtTOĞUULARI — Önergenin le

hinde konuşmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİıR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Danışma Meclisinin çok değerli üyeleri; 
47 nci madde üzerinde şimdiye kadar yapılan tar

tışmaların temel bir nedeni vardır. Anayasa Tasarı
mızda maalesef Ibir doğal düzen veya doğal rejim 
yoktur.; Onun için kıyılarımızı düzenlemeye ilişkin 
47 nci madde maalesef yörüngesinde tartışılamamak-
tadır. 

ıDoğal düzen nedir?... Kısaca: İnsanla doğa arasın
daki ilişkileri, hayvanla doğa arasındaki ilişkileri gün
cel ihtiyaçları ve (geleceğin doğacak yeni ihtiyaçlarını 
doyuracak tarzda düzenlemektir. Oysa kıyıların düzen
lenmesine ilişkin 47 ;nci madde Türkiye'nin bugünkü 
ihtiyaçlarından büyük bir kısmını maalesef göz önüne 
alamamaktadır ve biraz önce tartışılan mera konu
sunun bile unutulmuş olması bundandır. Bu neden
le' işin metotla, yöntemle yakın ilgisi vardır ve as
lında şu anda bu madde düzenlenirken Türlkiye'nin 
önemli bir sorunu olan, Türkiye'nin döviz darbo
ğazını aşmada önümüze çıkan turizm konusuna göre 
düzenlenmesi .gerekirdi; ama bu ihtiyaçlar hep göz 

ardı ediliyor, ıkonu kamu mülkiyeti mi, özel mül
kiyet mi veya bunlardan birisi üzerinde yoğunlaşa
cak tarzda maalesef biraz hissi ve biraz çağdaş ol
mayan özellikleriyle göz önüne alınıyor. Eğer do
ğal düzenin önemli ıbir düzenleyicisi olarak ele alın
mış olsaydı, kamu mülkiyetinin, özel mülkiyetin öne
mine rağmen ikisinden birisi yönünde yoğunlaşacak 
tarzda değil, daha başka açılardan ele alınırdı ve 
söz ıgelimi şu şekilde düşünmek gerekirdi: 

Önemli olan mülkiyet değil sayın arkadaşlarım. 
Mülkiyet önemlidir, özel mülkiyet önemlidir, kamu
sal mülkiyet önemlidir ve ikisi arasında fok denge 
kurmak mecburiyetindeyiz. Onlardan daha önemli 
Ibunların ulus yararına, halk yararına ıkullanılabilme-
sidir. IBu maddede maaleself eksik olan budur, doğal 
düzen mefhumu olmadığı için gayet tabiî ki bu 
önemli konu yerli yerine oturtulamamıştır. Bugün 
kıyılanımız düzenlenirken, Türkiye'nin turizm geliş
mesi göz önüne alınmadığı için bırakınız Mardin, 
Kars vatandaşının denize girmesini, İstanbul'a gi
din, Anadolu kıyısındaki 'Riva'ya gidin, deniz sahi
linin nasıl hapsedildiğini göreceksiniz. Oradaki va
tandaş bile para ödemeden denize girmek imkânına 
sahip değildir. İstanbul'dan Tekirdağ'a 'gidin, Tür
kiye'nin kıyılarına bakın, korkunç bir yağma vardır.; 
Bu yağmanın ne özel mülkiyetle ne kamusal mülki
yetle ilgisi yoktur maalesef; çünkü vahşi bir yerleş
me söz konusudur. Onun için konuyu sadece özel 
mülkiyet veya kamusal mülkiyet gibi depasse olmuş 
tartışmalar düzeyine indirgemeyelim.; Bunları iyi 
kullanıyor muyuz? «Millî planlama» da, beni af
fetsin sayın arkadaşım, çok havada kalan bir kav
ram. İnsanla doğa arasındaki ilişkileri, bu ihtiyaç
ları, yani insanın dinlenme, hava alma ihtiyacını 
karşılayacak tarzda düzenleyemezsek Türkiye'nin tu
rizm kalkınmasını sağlayacak tarzda ıgeliştiremezsek. 
(Bu gelişmenin temelinde yer yer özel mülkiyet de 
olacaktır, yer yer kamusal mülkiyet de olacaktır) Biz 
ıbu açıdan konuya ıbakmazsak, zannediyorum ki, bu 
işi iyi çözemeyiz. Onun için değerli Komisyondan 
ben de istirham ediyorum; bu maddeyi lütfen geri 
alsınlar. Türlkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarını ve ge
leceğe yönelik ihtiyaçlarını içerecek tarzda kutsal 
olan; «Mülkiyet kutsal» derken, hem kamusal bo
yutunu düşünüyorum, hem özel boyutunu düşünü
yorum; onu da çözecek tarzda düzenlesinler. 

Sayın arkadaşlarım; 

Mülkiyet bize sorumluluk verir. O sorumluluk 
da uygun kullanmayı, insan halklarına mani olma-
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yacaık kullanmayı temin eder. Gidin Ankara'nın 
Gölbaşı'na özel mülkiyetin de, kamusal mülkiyetin 
de söz konusu olduğu yerlerde göle giremezsiniz. 
Petrol Ofisi'nin bir küçük tesisi var. Gidin görün; 
fakir fukara oraya gittiği zaman göle giremiyor. 
Burada sadece istismar eden özel mülkiyet değil, (ka
musal mülkiyet de istismar ediyor. Onun için konu bu 
değildir. 'Bunları içerecek tarzda yeni bir doğal dü
zen oluşturmaktır. Bunu oluşturduğumuz takdirde 
insanla doğa arasında, göl, nehir arasında, hayvan
la doğa arasında, insanların lehine bir gelişmeye im
kân verecek süreçleri ancak üretebiliriz. 

Beş dakika içerisinde metotla ilişkili olarak söy
leyeceklerim bundan ibarettir. Bu konunun göz önü
ne alınmasında yarar olduğuna kaniim. Konuyu yü
ce takdirlerinize ^bırakıyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
lar ı. 

ISayın Öztürik, buyurun efendim, Lehte mi konu
şacaksınız aleyhte mi? 

KÂZIM ÖZTÜRK — Üzerinde Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — «Üzerinde» yok. Ya lehte ya 
aleyhte. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Lehte. 
BAŞKAN — «Lehte» diyorsunuz, 
Buyurunuz., ; 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım;! 

Önergenin lehinde, aleyhinde diye söylerken bir 
gerçeği ifade etmediğimi de arz edeyim. 'Madde üze
rinde' konuşmak imkânı bulunmadığı için sureta be
yanla yetiniyoruz; ama bu konuda bazı temennileri 
zapta geçirmenin, 'konuyu ileride kanunla düzenle
meye ıkonu yaptığımız için, bir kısım temennileri 
zapta geçirmenin faydalı olduğunu düşünerek ve 
«üzerinde» dedim, Sayın Başkanım kabul etmedi, 
'.karara aykırı olmuş oluyor, kısmen lehinde' olmak 
üzere arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergeler görüşülür
ken, lehte ve aleyhte görüşülürken, maddeler üze
rinde esasen görüşülmüş oluyor. Binaenaleyh, mad
deler üzerinde görüşülmüyor, maddeler üzerinde 
görüşme yasaklanıyor şeklindeki beyanların ve dü
şüncelerin olmamasını rica ederim; çünkü hakika
ten lehte ve1 aleyhte konuşan sayın üyeler lehte ko
nuşurken yine madde üzerinde bazı konulara temas 
ediyorlar, aleyte konuşulurken de yine madde üze
rinde yine bir kısım görüşlerini beyan edebiliyorlar. 
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'Yani, Anayasanın müzakeresi sırasında sırf öner
geler üzerinde konuşuluyor, maddeler üzerinde ko
nuşulmuyor şeklinde söylentilere bir cevap olmak 
üzere bu açıklamayı yapıyorum. Yani konuşmanız 
sırasında madde üzerinde de fikrinizi beyan edebi
lirsiniz. 

Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 
Zaten arzım da oydu. 'Madde üzerindeki düşün

celerimi arz etmek için önergeyi vesile ittihaz et
tim, etmiştim. Yaptığımız işlem, madde'yi değil, mad
denin ıgölge'sini tartışma biçiminde gelişiyor. Bunu bir 
cümleyle arz etmiş olayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Komisyonumuza bir te

şekkürümü zapta geçirmek istiyorum; kıyılarımızı 
Anayasa güvencesine aldığı için. Anayasa yapımı, 
yılların birikimine çözüm, kural getiren ve bu ku
ralları getirirken bir kısım güçlükleri de önümüze 
getiren bir durumdur. Muasır olmak sadece düşün
cede ve zihniyette değil, biçimde de muasır olmak, 
lazımdır; Kıyılarımızı, göllerimizi, akarsularımızı 
düşünürken hemen bir şeyle irtibatlanmak istiyorumı: 
tmar; kasabalarımızın, şehirlerimizin imar durumu. 
Görünüm odur ki; benden daha çok sayın üyeler 
Batı'yi görmüşlerdir, Anayasa yapımında çoğu kez 
kendilerinden yararlandığımız bir gerçektir. Bu ve
sileyle söyleyeyim; «'Magna Carta, Libertatum» söz
cüğü bu Anayasada en çok geçen söz olmuştur. Hal
buki Anayasa deneyimlerimiz bu sözcüğü bu kadar 
çok geçirmeye de yer bırakmamaktadır. 

^Şehirlerimize bakıyoruz bir karmaşa, bir karga
şa içinde. Kıyılarımıza bakıyoruz, öylesine. Batı'yı 
gördüğümüz zaman bakıyorsunuz sahile bir milim 
ne kamuda ne özel sektörde kayma yok. Kıyılar 
apaçık. Köyünden şdhirine; bakıyorsun, hepsi ni
zam, intizam içinde. «Neden böyleyiz» diye soru
yu hemen kendimize soruyor ve içimizde büyük bir 
eziklikle cevabını bulamıyoruz. 

Kıyıları Anayasa güvencesine alırken bazı husus
ların temenni olarak zapta geçmesinde zaruret var
dır. 

Prensip; kıyılar, göller, akarsular kamuya aittir. 
Kamuya ait olması, kamunun da istediği gibi kullan
masını değil, tüm Türk halkının yararlanmasını oluş
turacak bidimde düzenlenmeyi emreder. Kamuya ait 
olduğu kanıunl'anımızda, bugünden sonra hamdolsun 
Anayasamızda beyan edilen kıyılarımızın mevcut du
rumu şudur : 
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Yalnız kumsala kadar değil suyun içine kadar gi
ren özel mülkiyete konu tesisler vardır. Devir aldığı-
ımız mliras böyledir. Bu gerçeği dikkate alarak Ana
yasamın getirdiği ilke kararı doğrultusunda ne yapı
labilir? 

Arkadaşlar; 
Mevcudu inkâr edemezsiniz, mevcudu kabul ede

ceksiniz. Nasıl kabul edeceksiniz? Giderek ve zaman 
içinde temizlenerek. Zamanında politik hayatın, ka
nunlara nağmen bu nevi mülkiyete yer verdiği bir 
gerçektir. Küçük bir kasabada belediye başkanlığını 
kazanmak için mücadeleye giren kişi, peşinen orada 
tesis kuracak 'kişilerin de ruhsatını vermektedir. Şe
hirlerimizdeki plan bozulduklarının 'kaynağı çoğun-
lulkla eğitimden IkaynaManmaktadıır. Bilgisiz imar 
müdürleri veya fen amirleri biiır miktar da, daima şi
kâyet etçiğimiz ve etmeye devam edeceğimiz hatır, 
rüşvet vesaür yollarla kanunlara aykırı ıbiçiiimde itaar 
tarumar edilmiş, kıyılar amıaoınını dışında 'kullanılır 
hale gelmiştir. 

Özel mülkiyete konu ve kıyılanımızı (işgal ©dön 'bu 
binaların, zaman içinde, liırttifalk hakkı teslis edilerek 
mi, istimlak dlunarak mu?.. Ama her halükârda kıyı
ların amacına uygun biçimde kullanılmasını temin 
edecek ve bizi muasur olduk, çağdaş olduk diyebile
cek duruma getirecek bir görünüme kavuşturacak ça
relere mutlaka girişilmelidir, korkusuzca girişilmeli
dir. 

Yine Batıldan öriek vereoeğlim. Batıya gidip dön
düğümüz zaman içimiz eziliyor arkadaşlar; görünti-
müyffle, yapısıyla, tesisiyle içimiz buruklaşmaktadır. 
Buna bir hal çaresi bulmaya mecburuz, bu Özel mül
kiyete konu binaların lirtüfaik hakkı teslisti, zaman 
içinde tasfiyesi veya istimlakti yoluyla kıyıların, gölle
rin ki, geçmişte gölün bizatihi kendisi' özel mülkiyete 
konu olmuş ve yılarca tartışılması yapılmıştır; bu
nun mutılalka 'bir çaresi bulunmalıdır, 

Zamanınızı aldım, saygılar suunyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Gürel?., 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Lehinde konuş

mak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Lehte konuşuldu Sayın Gürel özür 

dilerim. 
Sayın Komisyon, bu önerge üzerindelkii görüşünü

zü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın İBaşkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın Bayer ve Gürtan tarafmdan verilen önerge
nin esprisine tamamen katılıyoruz, fakat bu önerge
nin hükümlerinin bizim hazrtadığınıız Tasarıda bu
lunduğu kanısındayız. 

Önerinin birinci kısmı, «Devlet ülkede arazi sı
nıflandırması yapmak ve bu sınıflandırmaya dayalı 
olarak ülke arazisini sektörlere dengeli bir biçimde 
'tahsis 'edebilmek amacıyla, ülke millî arazi planlama
sı yapar ve bu konuda gerekli önlemleri alır»; den
mektedir. Hazırladığımız Tasarının 45 indi maddesi 
de budur efendim yahut 45 inci maddenin bir kısmı 
budur. Yalnız, 'biz sorunu başka bir yönden 'aldık 
yahut da ibiz sorunla 'başka bir kapıdan girdik. 

«Tarım arazilerinin 'amaç dışı kullanılmasını ön
lemek»! diyoruz. Tarım afazilerinin amaç dışı kulla-
nilmasıinıı önlemek dernek, o arazinin 'bir amaca tah
sis edilmesinin karara bağlanması demektir. Öyle 
sanıyorum ki, bu da arkadaşlarımızın «Ülke millî 
arazî puanlaması»! kavramına tamamen uymaktadır. 

Anayasamızda buna 'benzer bir durum daha var
dır. Onu da şimdiden arz edeyim, ileride nasıl olsa 
ortaya çıkacak; bu da planlamadır. 160 inci maddede 
diyoruz M, «... planlamak devletin görevlidir» fakat 
Anayasada planlama teşkilatına yer vermedik; bu 
çok şiddetli tenkitlere yol açtı. Planlamak devletin 
görevi olduğuna göre, devlet bu görevi kimin aracı
lığıyla yapacaktır sorunu varidır. Elbette ki, planla
ma teşkilatını kuracaktır ve almacını yapacaktır, do
laylı surette bunlu da buraya koyduk. 

Aynı espride, aynı anlayışla «Tarım arazilerinin 
amaç dışı kullanılmasını önlemek») bildiğiniz gibi, 
arazinin bir amaca tahsis edildiğini kabul etmek de
mektir. Esasen arkadaşlar, belki memleketimiz İçin 
bu yenli biır şey gibi görünmektedir, fakat Batıda bu 
yapılmaktadır. Arazi bölünmekte, tahsisler yapılmak
ta ve o tahsislerin dışına çıkmak istenildiği zaman 
heyetler gelip incelemeler yapmakta ve karar ver
mektedir, 

Onun içimdir ki, 45 inci maddede bu birinci fık
rada teklif edilen husus kanaatimize göre, yani bize 
göre lüzumsuzdur, kabul edilmemesini rica ediyoruz. 
İkinci fıkra ilse, bizim, maddenin aynı eşidir, üzerin
de tartışma yoktur. 

Çok teşekkür ederim efendim ve afkadaişlarımın 
hu şekilde oy vermelerini rica ederim. Yoksa bütün 
bu dikkate alınması gereken önergeler biriktiği za
man, bizim içinden çıkılmaz bir durumla düşeceğimi
zi de dikkatlterinlize sunmak isterimi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçitı. 
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Değerli üyeler; 
Bu önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge-
miin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tuğ, Sayın Soyer, Sayın Süngü, Sayın Şa
hin, Sayın Dikmen, Sayın Şengün ve Sayın Özgö-
ker'in önergeleıü var. 

Bu önerge üzerinde bir açıklama yapılması iste
niyor mu?.. 

Sayın Tuğ, buyurun efendim. Bu önerge mevcut 
maddeye 'bir fıkra eklenmesiyle ilgilidir. 

AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım ve değerli ar
kadaşlarım; 

Bizim 47 ncıi maddeyle ilgili oîarak düşüncemiz 
şuıdur: Malûmuâiiniz bu maddede, deniz, göl ve ne
te kıyılarından yararlanmada kamunun önceliğinin 
bulunduğu genellikle kabul edilmiştir; falkat dana 
önce doğmuş olan özel mülkiyet haklarının da ikanun-
la düzenlenmek suretiyle telüif edildiğini görüyoruz. 
Buna itirazımız yoktur, bizim 'bu maddede, madde
nin düzenlenmesinde arzu ettiğimiz düzenleme şekli
ni şöylece sıralamak mümkün olacaktır: 

Deniz, göl ve nehir kıyılarından yararlanmada 
kamu yararını biz de esas tutmaktayız getirdiğimiz 
önergeyle. Biz de yine kişilerin bu yerlerden istifade 

• etmesinin, yararlanmasının imkân ve şartlarının bir 
(kanuna bağlıı olmasını kabul ediyoruz, falkat ilave 
etmek 'istediğimiz fıkra, daha ziyade devletin kendi 
tasarruf ve mülkiyetinde olan kıyılardaki taşınmaz 
mallar için mülkiyet ve tasarruf haklarını kanuna gö
re mahallî idarelere devretsin diyoruz. Bunun devri
nin sağlanmasını! istirham ediyoruz. 

'Burada yasal mesnedimiz malûmuâiiniz Türk Me
denî Kanununun 641 inoi maddesine dayanıyor ve 
'bilgileriinizi tazelemek bakımından bu Medenî Kanu
numuzun maddesini aynen bir daha tekrar etmek is
tiyorum. Madde aynen şöyle diyor: «Sahipsiz şey
ler ile menfaati umuma aıit olan mallar devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Hilafı sabit olmadıkça 
menfaati umuma aıit sular ile ziraate elverişli olma
yan yerler; kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan 
kaynaklar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz şeylerin 
dhraz ve işgal, yollar ve meydanlar, akarsularla ya
takları gibi menfaati umuma ait maların işletilmesi 
ve kuianiılması hakkında ahkâmı mahsusa vazolu-
nur» diyor. 

©unun mahallî idarelere devrinin faydası nedir?.. 
Değerli arkadaşlarım; 
Evvela devletin mülkiyet ve tasarrufu altında 

olan bu taşınmazların mahallî idarelere devni ile ma-
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ıhallî idarelerin o bölgedeki gayrı menkullere ve ya
kın çevresindeki arazilere daha fazla sahip olmasını 
sağlamış olacağız. 

Biliyorsunuz, sahillerin altyapı hizmetli erinin; elekt-
trik, su, otobüs ve diğer mahallî hizmetlerinin, ma
hallî idarelere 'bu taşınmazların devredilmesi kaydıy
la daha gerçekçi 'bir tarzda gelişeceğine kaniiz. Bu
gün yedibin kilometreyi aşan bir sahil şeridimiz var
dır. Buralarda henüz mahallî hizmetler pelk tabiî ge
lişememiştir, istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu
nun devri, görevin mahallî idarelere verilmesi sure
tiyle kanımızca kısa zamanda veyahut da. bir zaman 
periyodu içerisinde halledilebilecektir. 

Görüyoruz, bir madde üzerinde uzun bir tartışma 
'açılmıştır; özelikle bu 47 noi madde hakkında. Halk 
nereden denize girsin, hangi sahil şeridinden istifade 
etsin. Yine bu maddede getirdiğimiz fıkra ile biz, 
halkın nereden denize girebileceği konusunu böyle
likle halletmiş oluyoruz. 

Biliyorsunuz, belediye hizmetleri daha ziyade o 
halkın kendi vatandaşlarına dönük hizmetleridir. Biz 
bu gayri menkulleri, sahilleri belirli bir zarman içeri
sinde mahallî hizmetlere devredebilecek olursak, pek 
talbiî sahillerde gördüğümüz halk plajları, halkın eğ
lence yerleri, restoranları yine 'belediyeler tarafından 
veyahut da mahallî hizmetleri yürüten organlar tara
fından yapılacaktır ve halka en »iyi şekilde, en ucuz 
şekilde bu hizmetler verilebilecektir. 

Her şeyden evvel sahiller şenlenecektir; mahallî 
halka bir gelir kaynağı, 'bir kazanç sağlanacaktır. 
Mahallî idarelerin bunları çeşitli kişilere vermek, ki
ralamak veyahut değişik yollarıyla kendi kaynakları 
gelişecektir. Kısaca mahallî halkın gelir düzeyi ar
tacaktır, ekonomik ve sosyal kalkınma, kendi zama
nı ve şartları içerisinde gelişecektir. Bugün çok şikâ
yet ettiğimiz istihdam meselesi, kısmen de olsa halka 
bu şeyi götürmek suretiyle ortadan kalkmış olacak-
tır. 

önergemizi vermemizdeki esas amaçları, biz bu 
sekide toparlamak imkânına sahibiz. Kısacası, ma
hallî idareler yöreyi kalkındırmak için kendi kaynak
larını da kullanarak ve çeşitli yatırımlara da gitmek 
suretiyle, bu işi geliştireceklerdir diye düşünüyoruz. 

Şimdi pek tabiî sahillerimizin bir fiziksel planla
ması mevzuu vardı, yıllardan beri hai'edilemeyen bir 
konudur bu; ama her plan devresi içerisinde bunun 
yavaş yavaş, yukarıdan başlamak suretiyle, Marma
ra'dan aşağıya doğru indiğini öğreniyoruz. Mahallî 
idareler aca'ba 'bunu, kendi şartları içerisinde kötü-
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ye kullanabilirler mi düşüncesi, bazı arkadaşlarımız- ı 
dıa zuhur edebilir. Burada da söylenecek söz şu ol- I 
mak lazım gelir: Dir kere bu fiziksel planlama şart- I 
lan içerisinde mahallî idarelerin kendi başına yeni I 
sistemler oluşturması mümkün olamayacaktır, imar I 
planlan düzeyi içerisinde bunun kontrolü, teftişi ve I 
uygulamadaki tasdiki neticesinde mahallî (idareler, I 
bir zapturapt altına alınabilecektir diye düşünüyü- I 
ruz. I 

Kısaca arz etmeye çalıştığım ve boş arazilerin I 
böylece değertendirmesini sağlayacak olan bu öner- j 
gede getirdiğimiz esas amaç, dediğim gibi, sahil şe
ritlerini en uygun şekilde düzene koymak, halka hiz
met götürebilecek şartlan yaratmak, mahallî halkın I 
kavgasız, döğüşsüz denize girebileceği yerleri, istifa- I 
de edebileceği yerlerü sağlamak (Ki Meclisimizde de 
bu hailen tartışılıyor) ve 7 bin kilometrelik sahil seri- I 
dimizi uygun şartlara getirebilmektir. Tamıemen eko
nomik, sosyal kalkınmaya yönelik bir amacı vardır. I 
Umut öderim ki Sayın Komisyonumuzun bu önemli I 
meseleyi dikkate alıp ve sizlerin de tasvip ve takdir- I 
terinizle maddede ufak bir değişiklik yapmayı uygun 
görsünler. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
S. FERİDUN GÜRAY — Lehinde efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Lehinde efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Aleyhinde efendim. 
Buyurun Sayın Güray, lehinde. I 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

Önergenin lehinde Söz almış bulunmaktayım. Bu I 
önergenin özelliği Türk Medenî Kanununun 641 inci I 
maddesinin değiştirilmesidir. 641 inci maddeye göre, I 
amme emlaki olan yerler, yani kumsallar, kayalık
lar, dağlar devredilemez, özel mülkiyete konu edile
mez ve bu nedenle de üzerindeki yararlı tesisler de 
yıkılır ve kaldurılır. Bu önerge kabul edildiği takdir
de, amme emlaki üzerine her nasılsa yapılmış olan 
tesisllerden de yararlanma 'imkânı hâsıl olacaktır. Böy
lece Sayın Komisyonun da beniirnle birlikte endişe
lendikleri husus da bertaraf edilecektir. Esasında biz 
de Komisyona yardım etmek istedik; verdiğimiz I 
önergeler de bu yolda idi; ama belki hâkim olduğum 
•için daha çok dinlemeyi tercih etfciğiımıden Sayın Al- I 
dıkaçtı'yla bu konuda anlaşamadık. O bakımdan ken- I 
dişiyle anlaşmak için bu zemini yaratmak istedim. 
Esasında, mesela Şile'de geniş bir kumsal şerit var
dır. Bu kumsal üzerine her nasılsa ruhsatla ve gerek- i 

l'i mercilerden müsaade alınarak turistlik tesisler ya-
pılmıştıır; ama içtihadı birleştirme kararının çıkma
sından sonra, yani amme emlaki sayılan kumsallar 
üzerine tesis kurulamayacağına karar' verilim esinden 
sonra Hazine dava açmıştır ve bu tesislerin yıkılma
sına, amme emlaki üzerindeki tesislerin terk edilme
sine karar verilmiştir. Bir tarafta kanun, diğer taraf
ta 'ise millî ekonomiye katkıda bulunan birçok tesis
ler vardır. Bu tesisin yıkılması hiçbir yarar getirme
yecektir; fakat mevzuat müsait olmadığı için Türk 
Medenî Kanunun 641 inci maddesi muvacehesinde 
yapılacak başka iş de yoktur. 

işte 'bu ikinci fıkra ile bu duruma bir esneklik 
getirilmekte ve bu kabil tesislerden yararlanma veya 
mahallî idarelere devretme imkânı hâsıl olmaktadır. 
Ben, bunu ekonomi liçin yararlı gördüm, iyi kulla
nıldığı takdirde amme emlakinden daha güzel, daha 
yararlı bir şekilde istifade imkânını sağlamaktadır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Uyguner buyurun efendim, lehinde. 
İM. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlaırım; 
Bu konu üzerinde yeteri kadar konuşuldu. Ben 

burada fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız bu 
konuşmalar sırasında tespit edebildiğim bazı yanlış 
anlamalar var, ben bu yanliş anlamaları tashih et
mek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Şimdi önce Sayın Haznedar tarafından bir uzman 
olarak gayet güzel İfade edildiği şekilde, kıyılarda bir 
kıyı şeridi ve bir kıyı çizgisi çizilmiştir. Bu çizginin 
deniz tarafında kalan kısmın, buradaki konuşmala
ra göre bazı arkadaşlarımız özel mülkiyete konu teş
kil etmeyeceğini belirttiler, bazı arkadaşlarımız Dev
letin mülkiyetinde olduğunu belirttiler, bazı arkadaş
larımız da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunduğunu belirttiler. Şimdi bu hususu açıklamak is
tiyorum : 

Bu kıyı çizgi'sinin deniz tarafından kalan sahil 
kısmında hem özel mülkiyet vardır bu şerit içerisin
de, hem Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan arazi vardır, hem Hazinenin mülkiyetti altında 
olan yer vardır, hem de Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan yerler vardır. Bütün mesele, ister 
özel mülkiyet 'altında bulunsun, ister Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunsun, ister Devletin mülki
yetinde bulunsun bu kıyı şeridinde bulunan yerlerin, 
kamu yararına kullanılabileceği meselesidir. Yani, 
Komisyonumuzun hazırladığı Tasarının ağırlık nok-
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tası buradadır; kamu yararına öncelik verilmektedir; 
ama diyoruz ki: Burada özel mülkiyeti teşkıil eden 
yerler de var ne dlacak onlar? H'iç kufenıllrnayacak 
mı? Kullanılır. iBu ıbir planlama meselesidir. Saıhüle-
rin fıizlikî planlamaları yapılknaktadır, 'biraz evvel ar
kadaşımız izan ettiler, bu fizikî planlamalar yapıldık
ça 'buralarda bu planlama dahilinde yerleşim alanla
rı tespit edilecektir ve ona göre yapılacaktır. Şayet 
bu kıyı şeridi içerisindeki bazı yerlerde yapılan plan
lama, yerleşim 'alanı alarak kullanılmasına cevaz ve
riyorsa, buralar da yerleşim alanı olarak pekâlâ kul
lanılabilecektir. 

Mesele planlamanın yapılması ve bu planın titiz
likle uygulanmasında toplanmaktadır, yani kamu ya
rarı burada toplanmaktadır, yoksa özel mülk kulla
nılamaz yahutta Devlete atit mülk şöyle olur şeklin
de değil, bu planlamanın 'iyi yapıümasıi ve planın ti
tizlikle, hassasiyetle uygulanması meselesidir. 

Şimdi biraz da sahillerim'izin durumundan bahse
deceğim. Biraz evvel Sayın Tuğ bahseddiler, Türki
ye'nin 7 bin kilometreyi aşan sahili vardır, kıyısı var
dır. Şunu kabul etmemiz lazım ki, 7 bin Ikilometreyi 
aşan bu kıyının bazı bölgelerinde kapsız veya plan
sız yerleşmeler bulunduğu halde, 'büyük !bir kısmı 
•bakımsız, imar görmemiş, karanliıik sahillerdir. Dün
ya denizcileri Türk sabileri hakkında bir söz sarfet-
mıişlerdir; «Dünyanın en karanluk sıah'illeni Türkiye' 
dedir» demişlerdir ki, bu bir gerçeğin İfadesidir. 
Çünkü kıyılarımız maalesef bakımsız ve karanlıktır. 

Şimdi, yanlış bir kanaatten bahsedeceğim. O da, 
senelerce kamuoyu oluşturuldu ve beyinler yıkandı; 
sabiler paylaşılıyor ve halkın denize gireceği yer 
(kalmıyor. Bu düşüncede kısmen gerçek payı bulun
makla beraber, kanımca bu mesele lüzumundan faz
la büyütülmüştür. Şimdi bu konuya Ibir parça temas 
edeceğim. 

Her şehir ve kasabada, yerleşim bölgelerinde, bü
tün sahillerden halkın denize girmesi gibi 'bir dunun 
düşünülemez. Evvela, müsait olan yerlerden girilir 
ve 'bu müsait olan yerler tespit edilirken de biraz ev
vel bahsettiği planilamalar yapılır. Bu planlama içe
risinde 'halkın denize gireceği yerler tespit edilir. Bu 
yerlere mahallî idarelerce, ıbelediyelerce 'altyapı hiz
metleri götürülür ve halkın buralardan 'istifadesi ve 
rahatMda denize girmesi temiin edlir. 

Bunun dışındaki yerler yine planlamaya göre be
lirli yerleşim alanları olarak kullanılır. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, beş dakikanız dol
muştur, lütfen toparlayınız efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Toparlıyorum efen
dim, 

Şimdi bu özel mülkiyete konu teşkil eden ve yer
leşim alanı olarak tespit edilmiş olan yerlerde turis
tik tesisler yapılmıştır faraza. E, şimdi, halkın gire
ceği yer tespit. edilmiştir bir taraftan; halk oradan 
denize girsin, ama bir taraftan da turistik bir tesise 
ayrılan yerden de her isteyenin, rastgele herkesin bu
radan denize girmesi bazı sakıncaları beraberinde 
getirebilir. Onun 'için bu da yanlış bir düşüncedir. 
Madem ki, memleketim'izde turizme önem veriyoruz, 
madem iki turistik tesisler ıkurmalk istiyoruz, o halde 
yapılan planlamalarda, öncelikle halkın denize gire
ceği yerler ayrılsın, ona ağırlık verilsin, limar edilsin 
ve ondan sonra turistik tesisler için veya özel' yerle
şim yerleri için de yine planlaması yapılır ve orada 
da yerlerim aüanları plan gereğince gerçekleştirilir. 
Bu şekilde hem memleketin turizm planlaması uygu
lanmış olur, hem de halkın rahatlıkla denüze girmesi 
gerçekleşmiiş olur. 

Bu 'bakımdan, verilen önerge, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altımda bulunan yerlerden veya mülkiyeti 
altında bulunan yerlerden bir kısanının mahallî idare
lere devrini öngörüyor ki, işte halkın denüze girece
ği yerleri tespit bakımından önemllidür. 

Bu yönden ben önergertin lehinde bulunuyorum. 
Taltodirlerin'ize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Kırcalı, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
'Bendemiz, biraz evvel Genel Kurulumuzun kabul 

ettiği Sayın Haznedar'ın bildirdikleri değişiklik, tek
nik bir değişiklik olduğu üçin, o hususta ıtabiî Genel 
Kurulumuz karar aldı, ona iave edeceğim bir şey 
yok; ama halen mevcut olan maddeyi o belki yapı
lacak olan değişiklikle uygun buluyorum. 

Şimdi ıbizim' önerge sahipleriyle anlaşamadığımız 
(biraz evvel1 Sayın Aldılkaçtı'ya da 'izah ettiğim hal
de, beniim söylediklerime yanlış anlam veren bir açık
lamaları oldu) bir husus var, şöyle efendim. 

Şimdi, Medenî Kanunumuzun 641 inci maddesi, 
çok özel bir anlam taşıyor. «Sahipsiz şeyler ite men
faati umuma ait olan malar Devletin hüküm ve ta
sarrufları altındadır. 

Hilafı sabit olmadıkça menfaati umuma ait olan 
sular ile ziraate elverişli olmayan yerler..» Yani me
sela kumsallar, ziraate elverişli olmayan yerler. Gi
diyorsunuz bir sahilde kumsal var, bakılıyor, burası 
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ziraate elverişli mi değil mi? Ziraatçılar, konuyla il
gili olan diğer uzmanlar, değişik dallardaki uzman
lar gidiyorlar bakıyorlar, burası ziraate elverişli mi
dir? Eğer o yer ziraate elverişli değilse, bu yerin 
üzerine inşaat yapılmasına ve o yerin Devlet tara
fından dahi mülk edinilmesine imkân yok. Yani bir 
kumsal için Devlet üzerine bir tescilde bulunmaya 
imkân yok. 

Mesela ben size söyleyeyim Kuşadası'nda Sümer-
bank kampını kumsal üzerine yapmış, Hazine dava 
açmış. Mahallî hâkim diyor ki, «Bunun tapusunun 
iptaliyle Devlet üzerine tescili..» Yargıtay bozuyor. 
Yok diyor, tapuya konu olmaz ki bunu tescil edesi
niz diyor. Mesela denizin tapusu var mıdır?.. Size 
ayrıntılı, çok ekstrem bir misal vermek istiyorum. 
'Denizin herhangi bir kişi üzerinde olduğuna dair 
tapu var mıdır? İşte kumsal da deniz gibidir. Üze
rinde, ziraate elverişli olmadığı için Devletin dahi 
tasarruf hakkı yoktur. 

Bir tersanenin yapılması hususunda Danıştaydan 
mütalaa istediler; Danıştay, bunlar ancak bir kanun
la bir insana tahsis edilebilir, dedi. Onun için bunlar 
ne Devletin malıdır, ne belediyenin malıdır, ne kişi
nin malıdır. Orman da kimsenin malı değildir Tür
kiye'de. Aynı benzerdir, denizin malt olmadığı gi
bi. 

Onun için benim aslında, bizim Anayasamızın 
düzenlediği hususu, bunu bu zaten deniz üzerinde 
ev yapılamaz, deniz.. ıBöyle bir şey demiyor Anaya
samız. Kumsal üzerine de ev yapılamaz.. Hayır, bu 
çünkü özel mülk de değildir, Devlet mülkü de değil
dir. Bunun ötesinde, bitiminden, kumsaldan itibaren ' 
yerler de bizim şimdi halletmek istediğimiz konu. 
Kumsal zaten Devletin de mülkü olamayacağına gö
re, bunun ötesindeki mülklerdir. Ben Anayasayı böy
le anlıyorum. Kumsal, zaten bir şey yapılamaz kum
sal üzerinde; ama kumsala tasarruf edebilmek im
kânı birilerinin etrafındaki araziler, tapu verilebile
cek olan yerler sebebiyle Devlet olsun.. Mesela şim
di, kamu mülkü diyoruz, kamuyu tercih eden.. Mi
sal, Sümerbank kendi yerinin etrafına duvar çek
miştir; 500 metrelik bir duvar. Sümerbanka misa
fir olarak gelmiş olanlardan başka, kamudur o da 
kamu mülkü gibidir, İktisadî Devlet Teşekkülüdür, 
birisi gelsin girsin bakalım; giremez. Üzerine tel çek
mişlerdir, yani demin, affedersiniz «Utanç Duvarı» 
gibi böyle bir şey. Neden halk girmez, akıl ermez. 

Şimdi efendim, benim söylemek istediğim, benim 
anladığım kadarıyla, önergede bu mülklerin, bunlar 

sanki iDevletin mülküymüş gibi. Bize sordular Da-
nıştayda, (sözümü kısa kestim affedersiniz) «Biz de
niz kenarında tersane kurabilir miyiz?» diye. Devlet 
müsaade almak istiyor. 'Devlet bile kanunda eğer 
özel hüküm yoksa, bu mülkün üzerinde tasarruf hak
kına sahip değildir. (Bunun bir kere ortaya çıkması 
lazımdır. 

Şimdi siz eğer Anayasa ile Medenî Kanunun (Bi
raz evvel Sayın Güray çok güzel, meseleye vukufla 
girdiler) bu hükmünü değiştirmek istiyorsak, bu mü
saade buyurunuz, yani yıllardan beri devam eden ve 
Medenî Kanunla yerleşmiş olan bir hükmün değiş
tirilmesi tuhaf olur. Çünkü zaten bu yerler üzerinde 
inşaat yapmak doğru olmaz. Onlar üzerine kaçak ola
rak yapılmış olan birkaç tane inşaatı eğer Devlete, 
kamuya mal etmek istiyorsak, mahallî idarelere mal 
etmek istiyorsak bu da isabetli olmaz. Çünkü o in
şaatlar halkın.. Bir gazino yapmışsınız, o gazinoda 
parası olan 40 kişi oturur, ama o yerde beş bin kişi 
denize girebilir. Onun için bizim bunu mahallî ida
relere mal etmemiz son derece yanlış olur arkadaş
lar. 

Tasarıda getirilmiş olan hüküm gerçekten, bir 
taraftan tercihi gösteriyor, diyor ki, «Kamuyu ter
cih ediyorum burada» bir. «Müktesep haklar varsa 
bunlara dokunmayınız» iki, ama «Kamunun terci
hinde de birtakım kanunlar zaruretler yaratabilirler 
ona göre. Bu zaruretleri Meclisiniz takdir etsin, fa
kat bu takdirinde kamuyu ön almayı esas tutsun» di
yorlar. 

Belediyelere gelelim. Şimdi farzedelim ki bütün 
bu söylediğim hukukî maniler yok. Belediyelere bu 
kadar nasıl itimat edebiliyoruz? Bundan iki ay evvel 
bu Sayın Kurulda, belediyelerin elektriği dahi işlete
mediği hususunda karar aldık. Halk bile bugün, ge
çen gün çok genç, 1'8 yaşında bir bir çocuk, «'Bele
diye bu işleri yapamaz efendim» diyor. Bilmem şu 
işte size yardımcı olurum.. Hayır belediye bu işleri 
yapamaz. Çünkü artık meseleler büyümüş. Ankara 
şehrinin su işini Ankara iBelediyesi mi idare ediyor 
zannediyorsunuz? Hayır, Devlet Su İşleri idare edi
yor. Büyük çaptaki boruların devlet tarafından ya
pılması kendilerine tevdi edilmiştir. Hangi sahili, be
lediye hudutları içerisinde olmayan yerleri belediye
ye devredeceksiniz de, belediye hangi sermayesiyle, 
hangi bütçesiyle yapacak?.. 

Ben bunu, affedersiniz, arkadaşların; meselenin 
çözümü yolunda samimi istekleri, gayretleri; ama bi-
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raz özentileri olarak görüyorum, önergenin kabulü- ı 
nün pratik faydası olmayacağı için aleyhindeyim, 
reddini talep ederim. 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Aldıkaçtı önerge üzerindeki görüşünüzü ri

ca ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OIRHAN 

AUDIK1AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

önerge üzerindeki görüşlerimi Yüksek Kurula 
arz etmeden önce, sizin aracılığınızla Sayın Aydın 
Tuğ'dan bir müsaade rica ediyorum. Kürsüden iner- j 
ken yaptığımız konuşmayı açıklamama müsaade eder
ler mi? Kendileri kürsüden inerksn, kendilerine bir 
sual sordum, bir cevap verdiler bana; onu açıklama
ma müsaade ederler mi efendim? 

AYDIN TUĞ — Böyle bir müsaadeye zaten ge
rek yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Tuğ, böyle bir mü
saade edip etmeme gibi bir konu yok tabiî. I 

ANAYASA (KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALIDIKAÇTI — Özel konuştuk, diyebilir ki bana, 
ben özel olarak bunu söyledim, açıklamanıza gerek 
yoktur, diyebilirler. i 

BAŞKAN — IBuyurun rica ederim. 
ANAYASA'KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın arkadaşlar; arkadaşlarımı
zın önergesinin 1 nci fıkrası bizim maddemizdir, üze- I 
rinde hiç bir tartışma yok. 

İkinci kısmı ise, «Devlet, kıyılardaki taşınmaz 
mallarının mülkiyet ve tasarruf haklarını kanuna gö
re mahalli idareye devredebilir.» Devlet bunu Ana
yasa hükmü olmadan da yapabilir. Devletin elinde 
eğer taşınmaz mallar varsa ve bu Devletin mülkiye
tinde ise, bunun tasarrufunu ve mülkiyetini de iste
diği gibi, dilediği gibi mahallî idarelere devredebilir. 

Ben bu gerçek karşısında arkadaşıma kürsüden 
inerken sordum, dedim; bunu yapabilir, bunu niçin 
Anayasaya konmasını istiyorsunuz? Dedi ki, bana 
cevap olarak, eğer yanlış yorumluyorsam derhal tas
hih edebilirler; «(Mahallî idarelerin Devletten bunu 
talep etme hakkını sağlamak için Anayasaya kon
masını istiyoruz.» dediler. I 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir taşınmaz malın sahibi olmak ayrı bir soru

dur, onu işletmek ve değerine göre işletmek ayrı bir 
sorudur. Bunun takdirini kimin, hangi mahallî ida
renin bir turistik tesisi işletebileceğinin, hangi mahal- | 
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lî idarenin belirli bir gayri menkulü gerektiği gibi de
ğerlendirebileceğinin takdirini Devlete bırakmanın 
çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. 

Eğer mahallî idareler, Anayasaya böyle bir hü
küm koyarsak ve mahallî idareler de bu hükme da
yanarak Devletten bu turistik tesislere elkoymak yo
lunu seçerlerse, ki, demokrasi düzenine döndüğü
müz zaman, çok partili düzene döndüğümüz zaman 
bu muhakkak gerçekleşecektir ve bütün bu tesisler 
mahallî idareler arasında paylaşılacaktır, bunların kı
sa zamanında tahrip olduğunu, bakımsızlıktan hara
beye döndüğünü göreceğiz. 

Biz bu pratik noktayı da göz önüne alarak, esa
sen başlangıçta arz etmeye çalıştığım gibi, hukuken 
Devlet bunu isterse bu operasyon, bu hukukî tasar
rufu yapmaya hiç bir kanunî engel olmadığından, 
bunun Anayasaya girmesini uygun görmüyoruz. 

Takdir Yüksek Kurulunuzundur. Saygılarımın 
kabulünü rica ederim. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmamak

tadır. Önergeyi dikkate almak üzere oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmeyen
ler.. önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sıra Sayın Tutum'un önergesine gelmiştir. 
Sayın Tutum, önergenizle ilgili bir açıklama ya

pacak mısınız?.. Buyurun Sayın Tutum. 
Sayın Tutum'un önergesi bu maddeye bir cümle 

eklenmesiyle ilgilidir. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Aslında şu ana kadar yapılan konuşmalarda ta
biî servet ve doğal kaynak niteliğindeki kıyılarımı
zın bugüne kadarki insafsız kullanımını ve parselle-
nişini önlemeye matuf çabaları açıkça yansıtmakta
dır. 

Bilmiyorum parsellenmemiş kıyılarımız kaldı mı? 
Rahatlıkla yararlanabileceğimiz ölçüde kıyılarımız 
kaldı mı bilemiyorum; ama benim kişisel kanım odur 
ki, 1982 Anayasasında bu yolda bir müessesenin, 
hükmün getirilmekte olması bence ileri bir düşünce
nin ve ileri bir aşamanın en güzel örneklerinden bi
ridir. Sanıyorum 1961 Anayasasında yeteri kadar 
vurgulanmamış olan bir konuyu 1982 Anayasası bu 
vesileyle eksik bir biçimde de olsa getirmeye teşeb
büs etmiştir. Bu bakımdan, bu hareketi olumlu ni
teliyorum. 
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Değerli arkadaşlar; 
Aslında meselenin iki yönü var Türkiye'de. Biri, 

kıyılarımızın hukukî durumu, hukukî rejimi, diğeri 
de, kullanım rejimidir, yararlanma rejimidir. 

Hukukî rejim üzerinde, üzülerek belirteyim ki, 
mahkeme içtihatlarına, Yargıtay ve Danıştayın mü
kerrer içtihatlarına rağmen son yıllara kadar yasal 
bir düzenleme konusu yapılmamıştır. Aslında bü
yük ölçüde kamu hukukunu da ilgilendiren bu konu 
sadece Medenî IKanun hükümleriyle çözülmeye ça
lışılmış ve bu yüzdende sanıyorum ki, iyi bir hukuk
sal rejim oluşturulamamıştır. 

Ortaya şu gerçek çıkmaktadır: Bugün dahi yarı 
kanun, yarı yönetmelikle hukukî rejimi idare etmek
teyiz. Benim tespitlerime göre, bu konunun uzma
nı olmadığım için ancak inceleyebildiğim kaynaklar
la sırrlı olmak kaydıyla tespitlerime göre; deniz, göl, 
nehir kıyılarının kamu malı olduğu Türkiye'de ka
bul edilmiş bir gerçektir, burada bir tereddüt yok. 
Ancak bunun kabul edilmiş olmasının ortaya çıkar
dığı hukukî sonuçlar üzerinde sanıyorum ki, bazı te
reddütler var. 

Bunlardan ilki, kıyılar özel mülkiyete konu ola
mazlar. İşte bunu telaffuz etmekte güçlük çeken çev
reler var ülkemizde; ama sanıyorum ki, mahkeme 
içtihatlarında, özellikle Yargıtayımızın içtihatların
da bu konuda tereddüte yer kalmayacak derecede, 
açık şekilde ortaya çıkmıştır. Yüksek Mahkememiz 
o ünlü ek 7, 8 inci maddeler olmadan vermiş olduğu 
muhkem birtakım kararlarla bu hususu pekiştirmiş
tir. Dolayısıyla hukukumuza göre kıyıların sahibi 
Devlet ve tabiî öteki kamu tüzel kişileridir. 

Zaten belediye sınırları içerisinde olanların ta
sarrufu, idare ve nezareti de belediyelere aittir, bu
rada da bir tereddüt yok; ama burada karşılaşılan 
sorun sanıyorum ki, Sayın 'Komisyon Başkanının bir 
vesile ile dokunduğu noktadır. O da, kıyının özel 
mülkiyet altında bulunduğu hallerde ne olacak so
rusu? Bu konuda aslında doktrinde fazla açık değil. 
Bazı Batı ülkelerinde, özel mülkiyet bulunması ha
linde dahi kesinlikle sahillerin ortak kullanıma su
nuluşunun engellenemeyeceği gibi bir görüşün hâkim 
olduğu Batı ülkeleri vardır; ama sanıyorum ki, bu
nun taraftan fazla değildir ve Komisyonumuzun ge
tirdiği hükmün madde gerekçesinde söylendiği fikir 
sanıyorum ki bir hayli yaygın gibi gözükür. Yani den
mektedir ki, bu durumlarda idarenin ortak kullanıma 
açmak istediği kıyıyı belki kamulaştırması gereke
cektir. Tabiî Sayın IKomisyon Başkanımızın ısrarla 

vurguladığı gibi, o sözünü ettiğimiz özel mülkiyet 
dediğimiz konu yasalara, müesses düzene uygun ola-
«ra!k intisap edilmiş ihallerle sınırlıdır. 

İkinci önemli nokta, bu kıyılar üzerindeki devir 
ve ferağ işleminin geçersiz olmasıdır. 'Sanıyorum ki, 
Türkiye'de sahil Yağmacılığını biraz da teşvik eden 
«Devir ve ferağ edilememesi» ilkesini, şurasından ve
ya burasından delen bazı kanun koyucunun çıkardı-
dığı yasalar olmuştur; başta Gece Kondu Kanunu, 
diğeri de Turizmi Teşvik Kanunu ve zaten kıyı yağ
ması sanıyorum ki bundan sonra biraz daha fazla
laşmıştır, Özellikle Yargıtayın açık yerleşmiş içtihat
larına rağmen, kıyı düzenlemesinin bozulmasını önle
mek için girişimler, bu iki yasadan sonra daha çok 
hızlanmış, bildiğiniz gibi arkadaşlarımızın verdiği 
ünlü yasa çıkmıştır. 

Üçüncü önemli nokta; Devlet malı oluşunu, kı
yının tapu sicil hükümlerine bağlı olmamasıdır. 

Dördüncüsü de, kıyıların özel bir korunmaya ta
bi tutulması gerektiğidir. Bu dört koşulun hepsi aynı 
derecede Türkiye'de kabul edilemiyor. 

Şimdi, kıyılardan yararlanma konusunda da üç 
türlü yararlanmanın hukuken mümkün olduğunu sap
tamış oluyoruz. Birincisi, normal ortak kullanımdır. 
Benim burada ısrarla vurgulamak, getirmek istedi
ğim konu budur. Doğal tahsis amacı içinde herkes 
tarafından doğrudan doğruya ve herhangi bir izne 
bağlı olmaksızın ücretsiz olarak kıyılardan yararlan
ma.... Burada geçerli olan ilke, genellikle, eşitlik ve 
serbestlik ilkesidir. Üzülerek belirteyim ki, Türkiye' 
de genellik, eşitlik ve serbestlik ilkesini büyük ölçü
de tahdit eden kıyılarımızın özellikle başta kamu ku
ruluşları olmak üzere parsellenmesi ve kapatılması 
olgusudur ve ortak kullanım sadece sözde kalmıştır. 

İkinci kullanım da, ortak yoğun kullanım denili
yor; tekel düzeyine varmayan bir kullanımı ifade edi
yor. 

Üçüncüsü de, daha çok kıyılar üzerinde tekelci 
kullanma olanağı veren kullanışlar, ki özel rıhtım
lar, deniz hamamı, plaj tesisleri gibi tesislerin kurul
ması. 

'Benim kısaca bu sözlerimden sonra getirmek is
tediğim öneri şu: 

1. Deniz, göl ve nehir kıyılarının hukuksal nite
liğinin tereddütlere yer vermeyecek kesinlikte Ana
yasal ilke düzeyine geçirmek için, buraların Devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan doğal servet 
ve kaynaklar olduğu vurgulansın. Belki, Komisyon 
hemen cevap olarak diyecektir ki, «Aslında Tasarının 
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161 inci maddesinde, tabiî servet ve kaynakların Dev- I 
letin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu söylüyo
ruz, bir de burada neden söylemeye gerek var» O, 
neden söylemeye gerek olduğunu Komisyon (Başka
nımızın benimsediği ünlü savunma stratejisinde sa
nıyorum cevabı vardır; çünkü, bazı şeyleri tekrarla
makta sayısız yarar görmektedir Komisyon Başka
nımız; mevzuatta yer almasına rağmen. Sanıyorum 
ki, bu konuda da böyle bir taviz verecektir. «Tabiî 
servet ve kaynakların» cümlesinden olduğunun vur
gulanması ve özellikle bunların kamuya açık oldu
ğunun vurgulanması, sanıyorum ki, önemli bir ilke 
değeri; Anayasa ilke değeri taşıyabilir. 

2. Bu kaynakların özel biçimde korunması ge
rektiği belirtilmelidir. Yine memnuniyetle belirtelim I 
ki, ilk defa olarak çevrenin korunman konusunda 
bir hüküm getirilmektedir Anayasamıza; ama bu
nunla birlikte ben derim ki, Türkiye'de en çok ihmal 
edilen, en fazla darbe yiyen kıyılarımız olmuştur. 
Doğal kullanımlarını hemen hemen imkânsız kılacak I 
derecede bozulmasına neden olan kullanımlar ve kir-
letimler ortaya çıkmıştır. ıBu kaynakların özel biçim
de korunmaları gerektiği de vurgulanabilir. 

Özetlersem; Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan doğal servet ve kaynaklar olduğu kıyıların I 
vurgulanmalı ve bunların toplumun yararlanmasına I 
açık olduğu, Devletin görevinin bunun adaletli bir I 
şekilde bu kullanımı düzenlemek olduğu belirtilmeli. 
Onun dışında hükümde getirilen, maddede getirilen 
düzenlemeler yeterlidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Bu önerge üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sa- I 

yın üye?.. Yok. I 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. I 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkan, değerli arkadaşları- I 
larırnız; I 

Sayın Cahit Tutum'u bir kere daha dikkatele ve I 
zevkle dinledik; ama maalesef bir kere daha görüş- I 
lerine katılamayacağız. I 

«Deniz, göl ve nehir kıyılarının Devletin hüküm I 
ve tasarrufu altında bulunan doğal servet ve kaynak
lar olduğu» sözü eğer bu maddeye konacak olursa, I 
öyle endişe ediyorum ki ve aslında da belki hedef bu- I 
dur; mülkiyet sahiplerinin de bu Devlet tasarrufla-1 
rının dışında kalamayacağı sonucuna varırız. Yani, 
deniz kıyısında, göl kıyısında, nehir kıyısında tapulan- I 
mış, kanunî; (IBu noktada kendisine çok teşekkür ede- | 
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rim, fikrimizi gayet iyi yansıtmıştır, bizi tekrarlamış
tır, çok teşekkür ederim) bütün bizim felsefemiz, ka
nunî yapılmış tasarruflara sahip olanları korumak
tır burada. Onlar üzerinde de bir tasarruf imkânı do
ğuyor; yazışta genel olarak. Halbuki, biz bunun ke
sinlikle karşısında olduğunuzu başından beri tekrar
ladık, tekrarlamak istedik ve bundan dolayı da bu 
cümlenin Anayasaya girmesine karşıyız. Yoksa, fel
sefemizi çok iyi, teşekkür ederim, kavranmıştır. Tek
rarlardan çekinmiyoruz, bazan tekrarlar fayda verir, 
fayda verdiğine inandığımız zaman da tekrarlarız. 
Eğer buna, bu cümlenin buraya girmesine faydalı ol
duğuna inansaydık «Evet» derdik efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler; önergeye Sayın Komisyon katıl

mamaktadır... 

AIKÎF ERGlNAY — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan; Sayın Kır-

calı'nın ifadelerinde, bu sahillerin üzerinde herhangi 
bir mülkiyet hakkının bahis konusu olmadığı açık
lanmıştı; kanunlarımıza göre. Oysa Sayın Komisyon 
Başkanı der ki, «Buralarda mülkiyete girmiş olan yer
ler var.» Acaba tapu idarelerimiz kamunun olduğu 
bilinen bu mülkiyet hakkını nasıl olmuş da özel ki
şilere vermiştir veya belki de böyle bir özel mülkiyet 
yoktur. Olmayınca da, bahsettikleri şekilde bir hak
kı müktesebin ihlali de söz konusu olmamak gere
kir. Eğer, var ise, zaten kanunlar çiğnenmiştir. Bu 
itibarla, eğer genel bir hüküm konmuşsa bunlar üze
rindeki kamu hakkı mutlak şekilde belirtilmiş olur
sa, özel mülkiyetin, iktisap edilmiş hakları bakımın
dan da bir ihlalin söz konusu olmayacağını düşünü
rüm. 

Acaba Sayın (Başkanımız ne düşünyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Haznedar, sizin de sorunuzu lütfen dinle

yelim, buyurun. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Erginay' 
in ifade etmiş olduğu hususa ben de değinecektim De-
mindenberi müzakereleri takip ediyorum, Sayın Ko
misyon Başkanı, öyle tahmin ediyorum ki, bir keli
meye yanlış anlam veriyorlar. Ben kendisinden so
ruyorum sadece: «Kıyı» sözcüğünden ne anlamakta
dır ve neresidir? Lütfen tarif etsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, lütfen cevaplayalım. 
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ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Şimdi gerçekten imtihan olmaya 
başladık. «Kıyı» tabirinden efendim; deniz kenarı, 
yahut da akarsu kenarı anlaşılır. Benim bildiğim bu. 
Eğer başka bir anlamınız varsa söyleyin. Deniz kena
rına kıyı denir efendim. Yahut da bunun bir mesafesi 
vardır, memleketine göre, Mesela, bir mülkiyet sa
hile kadar gelir, ondan sonra onun denizden beş met
re payı olur. Böyle bir hukuk düzenleri de vardır. 
Bunu da arz etmeyi yararlı görüyorum. Çünkü öyle 
sanıyorum ki, bazı arkadaşlar sanıyorlar ki, mülki
yet hakkı kıyıda olmaz. Eğer öyle olmasaydı, Boğaz
içi İstanbul'da olmazdı, Boğaziçi yalıları olmazdı. 
Bütün bu yalıların hepsi, mülkiyet hakkına dayana
rak konmuştur. Sahillerde Devletin kamu arazisini 
belirli kamu kuruluşlarına devri mümkün olmazdı, 
yahut satması mümkün olmazdı; bir sembolik fiyat 
karşısında. Bütün bunların hepsi Türkiye'de yapıl
mış tasarruflardır. 

Baştan itibaren söylemeye çalıştığım gibi, bizim 
savunmayı öngördüğümüz mülkiyet kanununa uygun 
olarak yapılmış olan mülkiyettir. Kanun dışı verilmiş 
tapular olabilir, biz bunları korumuyoruz. Bu kanun 
dışı verilmiş tapuların nasıl verildiğinin hesabını gö
recek makam da bu Meclis değildir. Devletin organ
ları vardır, yargı kuvveti vardır, gereken tahkikatı 
yapar, gerçekten tapuların hakikî olup olmadığını 
araştırır yahut araştırmaz; fakat biz tapuya kaydedil
miş ve mülkiyeti teessüs etmiş mallardan bahsedi
yoruz. Böyle arazi Tünkiye'de de vardır, dünyanın 
her yerinde vardır. Batı'da da vardır. Mürkiyet hak
kının tanınmadığı ülkelerde yoktur sadece ve bu ara
da bir ufak bilgi de vereyim, belki yararlı olur; bir 
fikir vermek için size, örnek değil, bir fikir vermek 
için: İsviçre'de de göl kenarlarında mülkiyetler var
dır; ta kıyıya kadar, dediğiniz gibi suya kadar inen 
mülkiyetler vardır ve bu mülkiyetlerin göl kenarın
dan beş metrelik kısmından insanlar diledikleri gibi 
geçerler; ama oturup orada piknik yapamazlar. Fa
kat diledikleri gibi geçit hakkına sahiptirler. 

Şimdi, Türkiye'de mülkiyet hakkının temel ol
duğu bir düzen dçerliısinde 'bu mü'Mydt hakkının 
dayandığı kuralları çiğnemeye kalkışmak yahut 
oradan yaralar açmaya çalışmak doğru bir yol de
ğildir. Aslında koyarız; Anayasaya inanırsak Ana
yasa da o hükmü koyarız ve gerçekleştirmeye çalı
şırız. Ama Türkiye'de deniz kıyısında yahut göl kı
yısında mülkiyet hakkı yoktur, demek yahutta mülk 
sahipleri yoktur demek gerçeği görmemek olur ve 

bütün bu mülk sahiplerin kanun dışı tasarruflarla 
bu mülklerini edindiklerini ileri sürmek de çok ce-
surane bir görüş olur. 

Biz görüşümüzde ısrar ediyoruz efendim. 
Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, sorunuzu sordu

nuz, cevabı aldınız, artık bilmiyorum; bir sualiniz 
daha mı var?.. 

ALİ ıMAZHAR HAZNEDAR — Hayır, muka
bil sual soruldu, onun aydınlığa kavuşması bakımın
dan. 

BAŞKAN — Yani sordukları suali bu defa siz 
cevaplayacaksınız.. Buyurun. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, «Kı-
yı»nın tarifini ben konuşmamda yapmıştım; fakat 
aradan iki buçuk saat geçti. İzninzle bir kere daha 
arz edeyim. Tahmin ediyorum unutuldu. 

«Kıyı» kanunlarımızda ve kabul edilen sistem ola
rak şöyle ifade ediliyor: «Denizin veya gölün mütem
mim cüzi olarak telakki edilebilecek olan arazi. Bun
lar: Çakıllık, kumluk, taşlık, kayalık, sazlık ve batak
lık olan arazi.» 

Burası, devletin hüküm ve tasarrufu altında ol
duğu için hiç bir vatandaşın, eskiden müsaade edil
miş olması gibi bir düşünceyle orada bir yapı yap
ması kabil değildir. Bakın, kıyıda hangi yapılar ya
pılabilir; okuyorum: İskele, liman yapıları, dalgakı
ran, rıhtım, dayanma duvarı, (istinat duvarı) tersa
ne, kayıkhane, çekek yeri, su taşıtları bakımevi ve 
servis istasyonu. 

Kıyılarda bunların dışında yapı yapılmasının im
kân ve ihtimali mevcut değildir. 

Onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Sayın Başkan, son bir söz söyle
mek istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

AUDIKAÇTI — Efendim, biz kanun dışı yapılmış 
tesisleri, binaları korumuyoruz. Eğer onlar kanun 
dışı yapılmışlarsa kanun uygulanır efendim. Ga
yet açık bir şey; bunu kaç defa tekrarladık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
SHRDA KURTOĞLU — Sayın 'Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kurtoğlu, sorunuz mu var?. 
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SERDA KURTOĞLU — Efendim, benim sua
lim Başkanlıktan. 

Muhtelif arkadaşlar sual sorarak Akıllarına takı
lan bir noktayı Komisyona tevcih ediyorlar ve Ko
misyondan cevap bekliyorlar, oysaki Komisyonun, 
sualin künhüne vakıf olmaması sebebiyle cevaplan 
başka bir arkadaşın sual tevcihine neden oluyor. 

Acaba, bir üye olarak meseleyi kökünden kese
cek prensip ve izahını vermeme tüzük müsait midir, 
Başkanlık izin verir mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi anladığım kadarıy
la diyorsunuz ki.... 

SERDA KURTOĞLU — Komisyondan bir su
al sormuyorum, benim bir sualim yok.. 

BAŞKAN — iSualiniz yoksa, sayın üyeler soru
larını sordular, Komisyon verebildiği kadar cevabı
nı verdi. Bu arada yalnız Sayın Haznedar bu konuda 
eskiden yapmakta olduğu görev dolayısıyla derin bir 
bilgiye sahip olduğu için onu hem Komisyona, hem 
de Sayın Genel iKurula kısa olarak arz etti. 'Bu iti
barla bunun üzerinde fazla durulmasına ben artık 
gerek görmüyorum. 

Sayın üyeler; 
Kıyılar hakikaten Türkiye'mizde bütün vatandaş

ların büyük hassasiyetle üzerinde durdukları çok 
önemli bir konudur. Bugüne kadar da hakikaten kı
yılarda yapılan birtakım gayri kanunî çalışmalar, iş
galler Türk Milletini rencide eder duruma gelmiştir. 
O bakımdan, haklı olarak sayın üyeler çok durdu
lar bu konu üzerinde ve (Komisyon da verebildiği ka
dar cevapları verdi. 

Müsaade ederseniz şimdi, Sayın Tutum'un öner
gesine Komisyon katılmamaktadır. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler., önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Bu madde üzerinde bir tek önerge dikkate alın

mıştır. O itibarla bu maddeyi o önergeyle birlikte 
Komisyona gönderiyorum. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
F. Kamulaştırma 
MADDE 48. — Devlet ve kamu tüzelkişileri, ka

mu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarım peşin 
ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösteri
len esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar 
üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir, 

Kamulaştırma rayiç bedel üzerinden yapılır. Ra
yiç bedelin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirle
nir, 

Kamulaştırma bedeli, kesintisiz, nakden ve peşin 
olarak ödenir. 

Ancak, toprak ve tarım reformunun uygulanması, 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, ormanların dev
letleştirilmesi ve yeni orman yetiştirilmesi amaçlarıyla 
kamulaştırılan taşınmaz mallar ile kıyıların korunması 
ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedelle
rinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksit
le ödemeyi öngörebileceği bu hallerde taksitlendi.-me 
süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak 
ödenir ve peşin ödenmeyen kısım devlet borçları için 
öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğ
ruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olanları
nın 'bedeli, her halde peşin ödenir. 

Kamulaştırılan taşınmaz mallar, kamulaştırma be
delinin kesinleştiği tarihten başlayarak beş yıl içinde 
o kamu hizmetine fiilen tahsis edilmez veya üzerinde 
kamulaştırma amacına uygun tesisat yapılmayarak ol
duğu gibi bırakılırsa beş yılın sonunda, taşınmazı ka
mulaştırılanın veya mirasçılarının mülkü geri isteme 
hakkı doğar. Bu hakkın kullanılma süre, usul ve şart
ları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu maddeyle ilgili 20 değişiklik önergesi vardır... 
AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, usulle il-

güi.... 
BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, zannederim bu mad

denin görüşülmesiyle ilgili usul hakkında istiyorsunuz. 
Esasa gireceksek, mutlaka önergeleri bir defa okutmam 
gerekiyor Sayın Eryılmaz. 

AZMÎ ERYILMAZ — Usul meselesi efendim. 
BAŞKAN — Usulle ilgili ise; bu maddenin görü

şülmesinin süratle temini maksadına matuf usulle ilgili 
ise buyurun Sayın Eryılmaz. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Kıyılardan yararlanma maddesinin uzun bir za
manımızı aldığı gerçektir. Bu gerçekten hareket eder
sek 48 inci maddenin bugün değil, yarın dahi görüşül
mesi şüpheye girecektir. Bu bakımdan, maddeler üze
rinde görüşmeyi de yine kararımızla kaldırdığımıza ve 
önergeler üzerinde görüşeceğimize göre, maddenin 
açıklanmasında büyük yarar vardır. 

iBu bakımdan bendeniz önergemi verirken ayrı ay
rı fıkralara yönelterek bir önerge vermiş bulunma
maktayım. önergemi, üç fıkranın kaldırılmasına ve iki 
fıkranın değiştirilmesine yönelterek bir önerge vermiş 
bulunmaktayım. Bu bakımdan bu fıkra için madde üze-
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rinde ilmî tahlillere dayanarak bir açıklama yapmakta, 
geçmişteki maddenin gelişimini ele almakta büyük ya
rar vardır. Bu şekilde bir konuşma tarzı hem bizim 
süremizi kısaltacak, hem de ortak noktalara doğru yö
nelmiş bulunacağız. Bir taraftan 1961 Anayasasındaki 
hüküm aynen bugün maddede muhafaza edilirken, 
1961 Anayasasını bizzat kaleme alanlar dahi 1971 'den 
sonra aynı şahıslar bunun değiştirilmesi gerektiğini or
taya koymuşlardır. 

Anayasa Mahkemesi kararları vardır. Anayasa 
Mahkemesi kararları, iptal ettiği halde; Anayasa Mah
kemesi kararlarından, tıpkı Toplantı ve Gösteri .Yü
rüyüşleri Kanununu iptal eden Anayasa Mahkemesi 
kararından nasıl burada yararlanmışsak; bu maddeyi 
iptal eden Anayasa Mahkemesi kararından da burada 
yararlanmak imkânını bulacağız. 

Bu arz ettiğim durum, bizi kısa bir zamanda en 
iyi bir şekilde maddenin görüşülmesini sağlayacaktır. 
Eğer izniniz olursa bu şekilde kısa bir görüşmeyi aç
mak istiyorum. Evvela usulümde şu olarak : 

Maddenin gerekçesi Komisyonda nasıl ele alın
mış?... Maddenin muhtevası nedir?... Maddenin geçir
diği safhalar nedir?... Bunları anlatmak suretiyle bir 
neticeye, bir ortak noktaya varacağımızı tahmin edi
yorum. Çünkü, bu madde gerçekten değiştirilmeye 
muhtaç bir maddedir. Bu madde ihtilafı önleyecek bir 
maddedir. Kıyıların yararlanması konusunda bu mad
deyle ilgili hükümler vardır. Burada da yine kıyılar
dan bahsedilecektir. Burada da toprak ve tarım re
formundan bahsedilecektir. Bu madde bir reform 
maddesidir. Bu madde, Anayasa Tasarısının nirengi 
noktasıdır. Bu maddenin üzerinde icabında kararları
mızı değiştirelim. Kısa bir zamanda neticeye varabil
mek için usulümüzü değiştirelim. Bu maddeyi iyice 
anlayarak sevkedelim. Büyük yarar vardır. 

Benim usul hakkındaki konuşmam bundan ibaret
tir. 

Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, ilk önerge Sayın Şengün ve ar

kadaşlarının. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 
E. Kamulaştırma : 
Madde 48. — Devlet ve kamu tüzelkişileri, ka

mu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin 
ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz 
malların, kanunda gösterilen 'esas ve usullere göre, ta

mamını veya bir kısmını kamulaştırmaya veya bun
lar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidirler. 

Yukarıdaki fıkraya göre ödenecek karşılık, taşın
maz malın tamamının kamulaştırılması halinde, o ma
lın mâlikinin kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun 
olarak bildireceği kamulaştırma yılına ait vergi değe
rini; kısmen kamulaştırma halinde de, bu vergi değeri
nin kamulaştırılan kısma düşen miktarını aşamaz. 

Kamulaştırma vergi değerinin bildirildiği yıl geç
tikten sonra yapılmış ise, aradan geçen zaman göz 
önünde bulundurularak kanunda belirtilen ölçülere 
göre artan değer farkı beyan edilmiş vergi değerine 
eklenir. Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının söz 
konusu vergi değerinden az takdir edilmesi halinde, 
malikin itiraz ve dava hakları saklıdır. 

"Çiftçilikle uğraşan köylünün topraklandırılması, or
manların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi, 
büyük sulama veya büyük yerleşim projelerinin ger
çekleştirilmesi amacıyla kamulaştırılan taşınmaz mal; 
ve kıyıların korunması veya turizmin geliştirilmesi 
amacı ile kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 
şekli kanunla gösterilir. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçi için hakkaniyet ölçüleri içinde 
zorunlu olan ve kanunla gösterilen kısmının ve kü
çük çiftçinin kamulaştırılan toprağının bedeli her hal
de peşin olarak ödenir. 

Kanun, tarih ve kültür değeri olan bina, eser ve 
anıtlarla, bunları ihtiva eden arazinin korunması 
amacıyla özel mülkiyet hakkına gerekli sınırlama ve 
kayıtlar koyabilir. 

tsmail ŞENGÜN A. Fehmi KUZUOĞLU 
Hayri SEÇKİN Aydın TUĞ 

İbrahim ŞENOCAK Lâmi SÜNGÜ 
Dündar SOYER Turgut KUNTER 

Necmettin NARLIOĞLU Ertuğrul Zekâi ÖKTE 

Yüksek Başkanlığa 
Kamulaştırmaya ilişkin 48 inci maddenin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Azmi ERYILMAZ 

«Madde 48. — Devlet ve kamu tüzelkişileri, ka
mu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını pe
şin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşın
maz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gös
terilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bun
lar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Kamulaştırma bedeli, o malın malikinin kanunda 
gösterilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği 
vergi değeridir. 
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Ancak, toprak ve tarım reformunun uygulanma
sı, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, ormanların 
devletleştirilmesi ve yeni orman yetiştirilmesi amaç
larıyla kamulaştırılan taşınmaz mallar ile kıyıların 
korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprak
ların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. 
Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hal
lerde taksitlendirme süresi 10 yılı aşamaz, bu takdir
de taksitler eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen 
kısım devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz 
haddine bağlanır.» 

BAŞKAN — Bu arada değerli üyeler, Sayın Er-
yılmaz'ın teklifini hangi sebepten daha sonraya bı
raktığımı arz edeyim. 

Bir defa, önergelerin tümünü okumamızda fayda 
var. Tümünü okuduktan sonra Sayın Eryılmaz'dan, 
demin yaptığı teklifini kısaca bir kere daha, önerge
lerin okunmasından sonra kendilerinden rica edece
ğim tekrar etmelerini. Onu müteakip önergeler üze
rinde nasıl bir işlem yapacağımızı kararlaştırmış ola
cağız. 

Önergeleri okumaya devam ediyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, çok özür dilerim; 
bizde bu önerge yok efendim. Sayın Azmi Eryılmaz' 
m başka bir önergesi var; üçüncü ve son fıkrasına 
ilişkin. Başka önerge yok bizde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, yoksa bir yanlış
lık olmuştur. Derhal fotokopisini çıkarıp gönderece
ğim efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, dünkü 

görüşmelerde bu önergeler sınıflandırıldı; birbirleri
ne uygun olan önergeler birlikte görüşüldü, daha ko
laylık sağlandı. Acaba bu usul bırakıldı mı? 

BAŞKAN — Yok hayır. Bakınız şimdi, bundan 
sonra gelen beş önerge birleştirilmiştir. Tetkik eden 
değerli arkadaşlarımız bu önergeleri teker teker oku
nup gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunmuşlardır. 
Biz de değerli arkadaşlarımızın hazırlıklarına uygun 
olarak önergeleri okutuyoruz. 

Buyurun efendim. 
AVNt MÜFTÜOĞLU — Efendim, müsaade 

eder misiniz bir konuyu arz edeyim. Şimdi bu mad
de üzerinde 20 önerge vardır. Önergeler önce oku
nuyor; tabiatıyla bu 20 önergenin biz üyeler tarafın
dan hepsinin tam hıfzedilmesi mümkün olmuyor. 20 
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önerge okunduktan sonra diğer önergeler hafızaları
mızdan siliniyor; ondan sonra tekrar başlıyoruz öner
geleri görüşmeye. 

Acaba her önerge okunduktan sonra görüşme 
açılsa, ondan sonra diğer önergeye geçilse daha uy
gun olmaz mı? Hem bu suretle bir önerge üzerinde 
iki defa zaman kaybetmiş oluyoruz. Bu husus bir 
müzakere konusu edilirse... 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda haklısınız. Da
ha önedkıi görüşmelerimizde de bu tdkraredıM; fakat 
bir defa biz mutlaka bütün önergeleri okutmak zo
rundayız. Birbirine benzeyen önergelerin tefriki an
cak bu suretle mümkün olabiliyor, bir. 

Ondan sonra da, önerge sahipleri zaten kendi 
önergelerini açıklıyorlar ve açıklarken de çok zaman 
önerge metinlerinin en önemli kısımlarını da okuyor
lar. O itibarla, şimdi tek tek okunup üzerinde gö
rüşme açılması ileride gelecek ona benzer bir öner
geyi tekrar okuyup dikkate sunma konusunda bazı 
müşküller doğuracaktır. Onun için usulümüzü mü
saade ederseniz değiştirmeyelim, devam edelim. -

Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Önergeleri okutuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 48 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

ibrahim BARANGİL 
«Madde 48. — Devlet ve kamu tüzelkişileri; ka

mu yararının gerektirdiği ve yapılmadığı takdirde ka
mu yararının ağır şekilde zarar göreceği hallerde, il
gili bakanlığın da onayı ile, karşılıklarını peşin öde
mek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz mal
ların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen 
esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üze
rinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla 
arz ederim. 

Feridun GÜRAY 
«Madde 48./Fıkra 2. Kamulaştırma bedeli ta

şınmazın vergi değerinden ibarettir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 48 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki gibi değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim BARANGİL 
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«Kamulaştırma, vergi beyanındaki bedel üzerin
den yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini, böylece kamulaştırma
larda rayiç bedel yerine vergiye esas olan değerin esas 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

tsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
«Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamının 

kamulaştırılması halinde o malın malikinin kanun
da gösterilecek usule göre, bildirilecek vergi değeri
ni; kısmen kamulaştırmalarda da, vergi değerinin ka
mulaştırılan kısma düşen miktarını aşamaz. Kamu
laştırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değerinden 
az takdir edilmesi halinde malikin itiraz ve dava hak
kı saklıdır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
48 inci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 
Yavuz ALTOP 

«Kamulaştırma vergi bedeli üzerinden yapılır. 
Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak öde
nir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesinin 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep 
ederim. 

Remzi BANAZ 
«Kamulaştırma vergi beyanındaki bedel üzerinden 

yapılır.» 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 48 inci 
maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasının aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
Fıkra : 
Kamulaştırma emlak vergisi beyannamesinde ma

likin bildirdiği vergi değeri üzerinden yapılır. Kısmen 
kamulaştırmalarda, vergi değerinin kamulaştırılan kıs
ma düşen miktarını aşamaz. 

Ancak, vergi beyannamesinin veriliş tarihi ile ka
mulaştırma tebligatının yapıldığı gün arasından bir 
tam yıl geçmiş ise, geçen her yıl için vergi değerine 
beyan edilen değerin % 50'si nispetinde ilave yapı
labilir. 

Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının bu de
ğerlerden az takdir edilmesi halinde malikin itiraz ve 
dava hakkı saklıdır. 

Kamulaştırma bedeli, nakden ve peşin olarak Öde
nir. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesinin 4 üncü 

fıkrasında «Ancak, toprak ve tarım reformunun uy
gulanması» olarak yazılı bulunan kısmın «Ancak, ta
rım reformunun uygulanması» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Salih İNAL Osman YAVUZ 
Nazmi ÖNDER Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Erdoğan BAYIK Yılmaz ÖZMAN 
Zeki ÖZKAYA Necdet ÖZDOĞAN 
Recai DİNÇER Adli ONMUŞ 

Sadi ERDEM 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

48 inci maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan 
«... beş yılı» ibaresinin «... 15 yılı» olarak değiştiril
mesini saygıyla arz ve teklif ederim. 

Yavuz ALTOP 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 48 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının 
ikinci cümlesindeki taksit süresinin 5 yıldan 10 yıla 
çıkarılması ile cümle sonundaki «... ve peşin öden
meyen kısım devlet borçları için öngörülen en yük
sek faiz haddine bağlanır» hükmünün «... ve peşin 
ödenmeyen kısım, kanunla gösterilen faiz haddine 
bağlanır» şeklinde değiştirilerek fıkranın oylanması
nı arz ve teklif ederiz. 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Anayasa Ta

sarısının «Kamulaştırma» başlıklı 48 inci maddesinin 
4 üncü fıkrasında yer alan «... iskân projelerinin ger
çekleştirilmesi...» ibaresinin «... iskân projelerinin ve 
toplu konut uygulamalarının gerçekleştirilmesi...» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan BAYSAL 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Şerafettin YARKIN 

«Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçiye, hakkaniyet ölçüleri içinde 
zarurî olan ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük 
çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.» 
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Yüksek Başkanlığa 
48 inci maddenin son fıkrasının metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
48 inci maddenin son fıkrasının tasarıdan tümüy

le çıkartılmasını saygıyla arz ve teklif ederim. 
Yavuz ALTOP 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 48 inci maddesinin son fıkrasının metin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
«Kamulaştırma» başlığını taşıyan 48 inci madde

nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz 
ve talep olunur. 

tsa VARDAL Bahtiyar UZUNOĞLU 
«Kamulaştırılan taşınmaz mallar, kamulaştırma 

bedelinin kesinleştiği tarihten başlayarak 10 yıl için
de o kamu hizmetine fiilen tahsis edilmez veya üze
rinde kamulaştırma amacına uygun tesisat yapılma
yarak olduğu gibi bırakılırsa, 10 yılın sonunda, ta
şınmazı kamulaştırılanın taşınmazı geri isteme hakkı 
doğar. Bu hakkın kullanılma süre, usul ve şartları 
kanunla düzenlenir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesinin son fık

rasına aşağıdaki cümlenin eklenmesi saygıyla arz 
olunur. 

S. Feridun GÜRAY 
«Toprak ve tarım reformu uygulaması amacıyla 

kamulaştırılan araziler hiçbir şekilde iade edilemez.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 48 inci maddesine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini saygıyla arz ederim. 
S. Feridun GÜRAY 

«Madde 48/Fıkra son — Kamulaştırmanın der
hal yapılmaması hallerinde mülkiyet hakkı en çok 
5 yıl süre ile sınırlandırılabilir.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergelerin okun
ması tamamlanmıştır. 

Vaktimiz bu önergelerin birden itibaren başlan
mak suretiyle üzerinde konuşulmaya yetecek durum
da değildir; vaktimiz dar. 

Bu itibarla bu dar zamanda Sayın Eryılmaz'ın 
demin yaptığı teklifi bir kere daha çok kısa olarak 
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yerlerinden açıklamalarında fayda görüyorum. Eğer 
hakikaten müzakerelerimizi daha süratle yapmamıza 
yardımcı olacaksa, uymak üzere konuyu düşünece
ğiz. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 
AZMÎ ERYILMAZ — Sayın Başkanım, esasın

da arz ettiğim husus Tüzüğe uygun bir husustur. Tü
züğün biz usulünü önergeler dolayısıyla madde gö
rüşülmek üzere ortadan kaldırmış bulunmaktayız. 
Önergelerle maddelere temas edeceğimiz için ortadan 
kaldırmış bulunmaktayız. Burada altı fıkranın görü
şülmesi söz konusudur, önergelerle bunlar arasında 
bir bağ kurulmasına imkân yoktur. Bu bakımdan, 
Tüzüğü biz ortadan kaldırmış oluyoruz, bir. 

ikincisi; bu konuşmaların, derli toplu konuşmala
rın bizi ortak noktalara götüreceği hakkında bende 
bir kanaat hâsıl olmuştur. Evvela maddede ne denmek 
isteniyor, gerekçede ne denmek isteniyor, bunların 
gelişimi nasıldır; bunların bir arada telif edilecek bir 
şekilde ortaya konulmasında yarar vardır. Bu, Ana
yasamızın bir reform maddesidir. 

1972 tadilatında bunun bir reform maddesi oldu
ğunda millet temsilcileri ittifakla karar vermişlerdir. 
Bu bakımdan, çok istirham ediyorum 12 Marttan son
ra görüşen ve ortak noktalarda birleşen Meclisin geri
sine düşmemiş olalım. 

Benim maruzatım bu kadardır. Bu Danışma Mec
lisi ortak noktaları aramaktadır, en iyiyi, gerçeği bu
labilecek güçtedir. Bu bakımdan konunun iyice or
taya çıkmasını arz etmiş bulunmaktayım. Bunda bü
yük yarar vardır. 

Maruzatım bu kadardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi... 
ENlS MURATOĞLU — Teklif efendim... 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim. Ben belki 

ıkısa bir açıklama yaparsam söz isteyen sayın üyeler 
ıkonuşmaik ihtiyacını belıki duymaıyacalklardır. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, izin verir 
misiniz?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz. 
Efendim, biz Genel Kurul olarak bir karar al

dık. Dedik ki, gerekçeler esasen sayın üyeler tara
fından okunuyor, tetkik ediliyor, bu itibarla tekrar
dan burada okumak suretiyle vakit kaybetmeyelim 
dedik. Birinci kararımız bu idi. 

Ondan sonra da maddeler üzerinde görüşmeyi de
ğişiklik önergeleri üzerinde görüşürken, maddeler 



Danışma Meclisi B : 134 24 . 8 . 1982 O : 2 

üzerinde de görüşlerimizi beyan etmek suretiyle, ay
rıca hem maddeler üzerinde görüşme, hem önerge
ler üzerinde görüşme şeklinde bir madde için iki de
fa görüşme olmasın, değişiklik önergeleri verildikten 
sonra, değişiklik önergeleri üzerinde söz alan sayın 
üyeler görüşlerini belirtsinler, bu suretle maddeler 
üzerinde görüşülmüş olur, dendi ve bu tatbikatı baş
tan itibaren bugüne kadar yürüttük. 

Şimdi, Sayın Eryılmaz bu 48 inci maddenin fık
ralarının çok önemli, birbirinden farklı fıkralar ol
duğunu, bu itibarla maddenin hemen tümü üzerinde 
değilde fılkraları üzeninde görüşülmesi gerektiğine işa
ret ediyorlar. 

Sayın üyeler; 

Biz bir defa bu önergeleri tetkik ettiğimiz ve üze
rinde görüştüğümüz zaman, fıkralara sıra geldiğinde 
bir teklifinizle bu kabul edildiği takdirde, bundan 
evvel bazı maddeler üzerinde yaptığımız gibi, fıkra
ları teker teker oylama imkânına her zaman için sa
hibiz, onu yapabiliriz. 

Ayrıca, esasen iki önerge tamamen maddenin tü
mü üzerindedir, diğer önergeler esasen fıkralar üze
rindedir. Bu itibarla, bütün önergeler maddenin tü
münün değiştirilmesi ile ilgili önerge olmuş bulunsa, 
belki o önergelerin incelenmesi ve üzerinde karar 
verilmesi sırasında Genel Kurul tam maddeye gire
meme ve maddeyi istediği şekle sokamama durumu
na düşebilir. 

Halbuki, böyle bir durum görülmüyor. Okuduğu
muz önergelerden de, dikkat buyurursanız ilk 1 - 2 
önerge bütün maddenin değiştirilmesi ile ilgilidir; fa
kat diğer önergeler hep fıkralarla alakalıdır. 

Onun için müsaade buyurursanız yeni bir usule 
ve bu konuda bir usul müzakeresi ile yine zaman 
kaybına gitmeyelim. Bu ana kadar yaptığımız müza
kere şeklini devam ettirelim. Benim ricam ve istirha
mım budur. 

O itibarla, söz isteyen sayın üyelerden çok istir
ham ediyorum. Müzakere açmıyorum bu konuda. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 12.55 

*>•<* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 134 üncü Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 48 inci 
maddesi üzerinde verilen önergeler okutulmuştu. Bi
rinci önerge sahibi sayın üyelerden, üzerinde açıkla
ma yapmak için söz isteyen sayın üye?.. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, benim ve 
arkadaşlarımın imzasını taşıyan önergemiz vardı, 
okunmadı. 

BAŞKAN — Önergeniz dün mü verilmişti Sayın 
Sanoğlu?.. 

PAŞA SARIOĞLU — Dün verdik Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, önümdeki önergeler 

içerisinde yok. Acaba Kanunlarda görevli arkadaşla
ra mı verdiniz, doğrudan doğruya Komisyona mı?.. 

PAŞA SARIOĞLU — Doğrudan doğruya Baş
kanlık Divanına gönderdik. 

BAŞKAN — Aratıyorum efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Usul hakkında Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

A'. ASIM İĞNECİLER — Efendim, malûm, 
önergelerin adedi çok. Sayın Komisyon, bu önerge
lerden bazılarını tetkik etmek üzere alırsa, onlar 
üzerinde müzakere açmayalım.: İlk planda almak is
temediklerini görüşelim; diğerlerinin, arzu ettikleri 
Ikısımları alırsa hu suretle bir hayli zamandan ka
zanmış oluruz,, 

BAŞKAN — Te'şekkür ederim Sayın İğneciler. 
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Sayın Aldıkaçtı, Sayın iğnecilerin şöyle bir tek
lifti varı: Diyorlar ki, «Komisyonun, bu önergeler
den almak istedikleri önergeler varsa incelemek üze-
re, bunları alsınlar, .diğer önergeler esasen dikkate 
alınmak üzere veya kesin olarak oya sunulacak, na
sıl olsa Komisyona tevdi edilecektir.» Bu mümkün 
müdür?... Yoksa bütün önergeleri baştan itibaren, 
diğer maddelerde' olduğu gibi, okutup üzerinde söz 
vereyim mi sayın üyeler? 

Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Saym (Başkan, değerli arkadaşlar; 
IBiz ıbu maddeyi kendi anladığımız şekilde dü

zenledik^ 20fye yakım verilmiş önerge var. Bize göre 
burada dört tane temelli sorun etrafında önergeler 
toplanıyor yahut da çeşitli görüşler açıklanıyor. 

(Bunların birincisi; kamulaştırma bedelinin hesa
bı, ikincisi, bedelin ödenme (biçimi (Kesintili veya
hut peşin), üçüncüsü, taksit süresinin 'belirlenmesi 
(ıBeş - on yıl), dördüncüsü, beş yıl içinde kamu hiz
metine fiilen tahsis edilmeyen taşınmazın geri isten
mesi sorunu.| 

Şimdi efendim, bu sorunlar üstünde Genel Ku
rulun fikrini öğrenmemiz lazım iki, biz yeni t>ir me
tin hazırlayabilelim.; Yoksa, ibize vereceğiniz metin, 
yani metni bize iade ederseniz, biz size gene ay
nen metnimizi getireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, fazla vakit kaybetmemek için, 

esasen önergelerde, Sayın Aldıikaçtı'mın temas bu
yurdukları konularda birbirine yakın olanlar birleş
tirilmiş duruimdadır.1 Bu itibarla birinci önergeden gö
rüşmeye başlıyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, başlayalım, oylansın, Genel 
Kurulun iradesi çıksın, !biz o iradeye göre maddeyi 
yeniden düzenleyelim efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ISayın Şengün ve 'arkadaşlarının önergesi üze

rinde 'kim açıklama yapmak istiyor?... 
ÎSMAtL ŞENGÜN — Ben açıklama yapacağım 

efendim. 
IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin çok değerli üyeleri; 
Kamulaştırma ile ilgili konu, Anayasa Tasarısı 

gazetelerde ilk yayınlandığı günden beri kamuoyun-
nu fevkalade meşgul etmektedir. IBu konuda Ana
yasa Komisyonumuzun getirdiği metin ile benim 

ve arkadaşlarımın, şimdi size kısaca takdim edece
ğim metin larasında başlıca farklar şundan ibaret
tir: 

IBizim metnimizde kamulaştırma rayiç bedel üze
rinden yapılmamaktadır. Bir diğer ifadeyle, ikinci 
ve üçüncü fıkraları çıkartıyoruz. Onun yerine baş
ka bir usul takdim edeceğiz. 

Dördüncü fıkrada, taksitle ve devlet borçları 
için öngörülen faizlerle ilgili kışımı da önergemizde 
çıkartmış bulunuyoruz. ıBu, konuların kanunla dü
zenlenmesi fikrinin daha yerinde olduğunu sanıyo
ruz. 

Daha sonra ıgelen fıkra, bizde de aynen mevcut
tur; yani «Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğ
rudan doğruya işleten çiftçiye...» şeklinde başlayan 
fıkra. 

Da'ha sonra gelen fıkra ise, bazı, arkadaşlarımın 
da önergelerinde değindikleri gibi, bizde de yoktur. 

Önergemizin, bazı arkadaşlarımızın önergeleri
ne nazaran farklı olan tarafı, «Tarih ve kültür de
ğeriyle ilgili 'bina, eser ve anıtlarla, bunları ihtiva 
eden arazinin korunması amacıyla özel mülkiyet 
hakkına Ibir sınırlama getirilebileceği» sökünde koy
duğumuz son fıkradır. 

(Değerli arkadaşlarım; 
IBu durumda önergemiz, Sayın Güray, Saym 'Ba-

rangil, Saym Yarkın, Sayın Vardal, Sayın Altop, 
Sayın ıBanaz ve ISayın Genc'in önergelerine, vergi 
'beyanı bakımından bir ölçüde uymaktadır. 

Önergemizde, Sayın Özman, Sayın Özkaya, Sayın 
Onmuş ve Sayın Erdem ve arkadaşlarının, «Bura
daki kavrama toprak reformu demeyelim, tarım re
formu şeklinde ifade edelim» şeklindeki önerilerini, 
biz Iburada «Çiftçilikle uğraşan köylünün topraklan
dırılması» şeklinde bir kavramla ifade etmeyi da'ha 
uygun bulduk. O itibarla, sanıyorum kavram bakı
mından da bu dört değerli arkadaşımla, diğer ar
kadaşların verdikleri önergeye yaklaşmış oluyoruz. 

ISayın Altop, Sayın Vardal ve Sayın Yarkın'ın 
«IBeş yılın on yıl olması» şeklindeki önerilerini de 
biz kanuna bırakıyoruz,' 

Sayın Orhan ıBaysal'ın, «Toplu konut projesiyle 
ilgili olarak kamulaştırmanın yapılması» şeklindeki 
önerisine de bir bakıma katılıyoruz. 'Biz de «Büyük 
yerleşim projeleri diye adlandırılsiın bu kavram» 
diyoruz. 

Sayın Yarkın'ın, beşinci fıkrayla ilgili önerisi ta
mamen bizimkime uymaktadır veya ıbiz ona uymak
tayız, Ve bu arada Sayın Güray'ın «Toprak veya 
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tarım reformuyla işgal edilen topraklar kesinlikle 
geriye verilemez.» şeklindeki önerisine de, önerge'-
ımizde olmamakla 'beraber sempati duyuyoruz. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Sayın İKomıisyan Başkanımızın belirt

tiği gibi, kamulaştırma ile ilgili bu çok önemli Ana
yasa Tasarısı (maddesinin belki en önemli kısmını 
«bedelin hesabı» teşkil etmektedir ve müsaade eder
seniz, ben, baştaki bu kısa izahatımdan sonra, diğer 
noktalara girmeden sadece bu bedel meselesi üze
rinde durmak istiyorum. 

Tasarıda getirilen rayiç bedeldir. Bu, hatırlaya
caksınız kamuoyunda epeyce tartışılmıştır, elan da 
tartışılmalktadiir.i Rayiç bedelin karşılığı ya da al
ternatifi olarak öne sürülen de vergi beyanındaki de
ğerdir. 

Acaba hangisi esas 'alınmalıdır kamulaştırmada?... 
Anayasada hangisine' yer vermemiz lazım gelir?... 

(Bir kere şunu öncelikle belirteyim ki, önerimiz
de ifade ettiğimiz sistem, tam vergi beyanı değildir. 
önerimizde ifade ettiğimiz sistem, tam rayiç bedeli 
de değildir. Sanıyorum bir ölçüde dikişi arası bir sis
temdir-; 

IDeğerli arkadaşlarım; 
fEğer vergi bedeli Türkiye'de her yıl beyan edi

lecekse (ki, edilmiyor, son yapılan değişikliğe göre 
üç yılda bir beyan edilecektir) o takdirde kamulaş
tırmada objektif bir kriter aramamız lazım geldiği 
noktasından hareket edersek, vergi beyanı konusun
daki görüşlere yaklaşmamız lazım gelecektir. Eğer 
vergi beyanı her yıl yapılmıyor da, üç yılda bir ya
pılıyorsa, önergemizde belirttiğimiz gibi, vergi be
yanı artı geçen süre içinde o taşınmazın iktisap et
tiği değer vergi beyanına eklenecektir.. 

IDeğerli arkadaşlarım;! 
Vergi beyanı konusu, daha doğrusu, biz nasıl ver

gi beyanında bulunuyoruz; evimiz, barkımız, arsa
mız olanlar çok iyi bilirler. Vergi beyanı yaparken 
ödeyeceğimiz vergiyi düşünüyoruz. Eğer evimizde 
oturuyorsak binde 4 vergi ödeyeceğiz. Bu durumda, 
kendimize göre bir hesap yaptıktan sonra, etrafta
ki binaların değerlerini de göz önüne almak suretiy
le takribi bir beyanda bulunuyoruz. Bu 'beyan, bi
zim1 vergi ödeme gücümüzün de esasım teşkil ediyor. 
Evimiz eğer 1 milyon değerindeyse ve biz yılda bu 
1 «milyon değerindeki bina için 4 bin lira vermeyi 
kendi kesemize' uygun buluyorsak, il. milyon lirayı 
derhal, hiçbir düşünceye mahal vermeden beyan edi
yoruz; ama evimizin değeri, «1 mıilyon» diye beyan 

ettiğimiz evimizin değeri, farzımuhal 10 milyon ise, 
o takdirde ödeyeceğimiz vergi de 10 misli artıyor. 
Şu halde Devletimize, 'Hazinemize 40 'bin lira 
ödemek zorundayız; aylık 3 bin, 3 500 lira ödemek 
zorundayız. Bunu kendi bütçemize göre ayarlıyoruz 
ve beyanımızı da ona göre yapıyoruz. 

IDeğerli arkadaşlar im;' 
Vergi beyanında demek ki, Emlâk Vergisi dçin 

ortaya konulan, Devlet tarafından çıkarılmış kanun
daki oran esas alınmaktadır. Şu halde, eğer biz öde
yeceğimiz vergiyi yüksek buluyorsak, bu takdirde 
bir ihtimalle mevcut olan kanundaki oranın düşü
rülmesi, belki akla en yakın ihtimal olarak gelebi
lir. Ancak bu bir...-

BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz dolmuş
tur. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, 2 - 3 da
kikaya daha ihtiyacım var. Arkadaşlarım imkân 
verirlerse konuşayım., 

BAŞKAN — 1' dakika daha; rica edeyim. 
ÎSMAlL ŞENGÜN — Değerli arkadaşlarım; 
Biraz irtibatlı olmamakla beraber 1 - '2 sıçramay

la ifade edeceğim, sözlerimi çabucak bitirmiş ol
mak dçin. 

Değerli arkadaşlar; 
IBir yerde kamulaştırma lafı edildiği anda, eğer 

oradaki sakinler bunu işitmişlerse ve önlerinde de 
bir imkân varsa vergi beyanı konusunda, derhal ken
di taşınmazlarının değerini gayet yüksek gösterecek
lerdir., Vergi beyanının püf noktalarından biri de 
budur. Yani, zaman zaman düşük gösterilebildiği gi
bi, zaman zaman yüksek gösterilme ihtimali de da
ima mevcuttur. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
Ben, vergi beyanının bir vergi politikası olarak 

kabul edilmesine1 taraftar değilim. Yani, «Biz ver
giyi alamıyoruz, şu halde kamulaştırma dolayısıyla 
vatandaşı mecbur edelim, gerçek vergi değerini gös
tersin», fikrine kesinlikle karşıyım. Devlet, vergi 
politikasını uygulamak için başka araçlara başvura
bilir; fakat Anayasadaki kamulaştırma maddesine 
değiL Ancak, kamulaştırma için de birtakım gerçek, 
objektif 'kriterler, kıstaslar ortaya koymamız lazım. 
Bu kıstas da, benim «gerçek değer» veya «hak de
ğer» diye ifade ettiğim, bir ölçüde rayiç değere yak
laşan ve fakat hareket noktası vergi beyanı olan sis
temdir.; 

Sanıyorum, bu kısa süre içinde size bundan da
ha fazla bir şey söyleyemem. Çok teşekkür ederim; 
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bu önergemin üzeninde bazı arkadaşlarımızla birle-
şiyoruz; çök arkadaşlarımızla birleşiyoruz, Sayın 
Meclisin de ve özellikle Sayın Komisyonun da ilti
fatına mazbar olursa, büyük memnuniyet duyaca
ğım. 

(Hepinize teşekkürler eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

ÛBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
ISayrn Âyanoğlu, lehinde, aleyhinde?... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Soyer, söz istemişsiniz, le

hinde, aleyhinde? 
DÜNDAR SOYER — Lehinde, 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Aleyhinde Sayın Baş
kan. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Aleyhinde 
efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Lehinde. 
IBAŞKAN — Efendim, bir lehinde bir aleyhin

de söz, verildi. Sayın Güngör Çakmakçı'nın ayrıca 
bir tezkere ile isteği var. Sayın Çakmakçı, aleyhinde? 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Sayın Âyanoğlu, buyurun. Bir le
hinde söz verebilirim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, ben 
istiyorum. 

BAŞKAN —> Sayın Yarkın, peki efendim. 
IBuyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın kamulaştırma ile ilgili 48 inci mad

desinde verilen bir önerge münasebetiyle görüşleri
mi arz edeceğim. 

Benden evvel görüşen arkadaşımın söylediği gibi, 
verilen önergeler genellikle ikindi ve üçüncü fıkra
lara inhisar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepimizin gördüğü gibi, Türkiye'de vergi de

ğeri süratle artan fiyatların daima gerisinde kal
maktadır. Bu teklifi şimdi açıklayan Sayın Şen
gün arkadaşımız da, genellikle vergi değerlerinin 
tam olarak verilmediği, vergi alınamadığı esasına da
yanmaktadır. «Vergi alınamıyor» diye, rayiç bedel-
derin altında bir istimlake gitmenin veya kamulaştır-
maya gitmenin doğru olmadığı (kanaatindeyim. 

Vergi kanunlarıyla, (Diğer arkadaşlarımızın da 
önergeleri olduğu için hepsine birden de bu suretle 
dokunmuş oluyorum, ikinci üçüncü fıkraları kaldır-
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dığı için.) bu hususlar düzenlenmektedir. Nitekim 
1983 Ocak ayından itibaren de yeni bir vergi, gay
ri menkullerle ilgili vergi kanunları düzenleme yap
mış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar ;ı 
Gerçekleri hepimiz ortaya sermemiz lazım. Tür

kiye'nin gerçekleri şudur iki, hepimizin gayri men
kulü varsa veya olan vatandaşlarımızın nasıl bir be
yan sistemlinde bulunduğunu da hepimiz bilmekte-
yiz-i 

Sayın Komisyon gerekçesinde bu malın kamulaş-
tırılmasındaki gerekçeyi gayet güzel belirtmiştir. Sa
yın Şengün arkadaşımız, «Vergi beyanı sistemi ge
tiriyoruz.» derken, vergi değeri artı her geçen yıl 
bir artış miktarını herhalde kabul ediyorlar. Bu sis
teme göre, normal beyanlar, biliyorsunuz 3 - 4 se
nede bir verilmektedir. Bu sistemde vatandaş kendi 
iradesinin dışında bir beyanda bulunmakta, 3 - 4 
senede bir ancak iradesini kullanabilmektedir. Evi 
veya istifade ettiği gayri menkulü kamulaştırıldığı-
na göre, ona hiç olmazsa eşdeğerde bir gayri men
kul alacak bir imkânın mutlaka verilmesi lazım. Bu 
da, ancak rayiç bedelle alındığı takdirde mümkün 
olabilir. 

Sayın Komisyon, «'Bir mal varlığı değerinin bir 
'başka mal varlığı değeriyle yer değiştirmesi anla
mında kabul edildiğinden» diye, bu hakkı Anayasa 
teminatı altına aldığını belirtmektedir. Gene, «Ka
mulaştırma özel mülkiyete Devletin bir müdahalesi
dir. Bu müdahalenin, kamulaştırma bedelinin kesin
tisiz, nakden ve peşin olarak ödenmesi Anayasal 
bir mecburiyet olarak kabul edilmiştir.» demekle, 
bence bugüne kadar olan bu konudaki bütün kapı
ları kapatmış, kesin bir tavır takınmıştır. 

Bilıiyorsunuz, 1961 Anayasamızdaki bu hüküm
de Anayasa Mahkemesince bir defa iptal edilmiştir. 

Daha fazla zamanınızı almamak için sözlerimi 
kesmek istiyorum. Ben, Komisyondan gelen metnin 
aynen kabul edilmesi gereğini saygılarımla arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Sayın Soyer, buyurun efendim. 
(PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, benim 

önergem bulunamadı Sayın Yavuz Altop'un üç ta
ne önergesi var bununla ilgili, her üçüne birden işti
rak ediyorum. 

BAŞKAN — Kimin Sayın Sarıoğlu? 
PAŞA SARIOĞLU — Yavuz Altop'un efen

dim,-Aynı görüşleri ihtiva ediyor. 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
Buyurun Sayın Soyer. 
(DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, çok muh

terem Meclis üyelerimiz; 
48'inci madde! üzerinde, 20 yıldan beri bütün ka

muyu ilgilendiren ve çok yoğun tartışmıalara zemin 
hazırlayan değişik uygulamıalarla bugüne kadar gel-
ımıiş olduk. IBu batkımdan 4'8'inci maddenin müzake
resi, Anayasaniin temel maddelerinden birisi olması 
sebebiyle, çok daiha raihat bir ıtartışma zemini içeri
sinde görüşlerin ortaya konmasıyla aydınlığa kavu
şabilir ıkanısındayım. 

Maddenin ikinci fıkrası, kamulaştırmanın rayiç 
bedel üzerinden yapılmasını öngörmektedir. 1961 
Anayasasında da rayiç bedel olarak belirlenen kamu
laştırma bedeli, 1971'de yapılan değişiklikle, vergi 
değeri olarak kabul edilmiş ve daha sonra Anayasa 
Mahkemesinin bu maddeyi iptal etmesiyle tekrar ra
yiç bedel usulüne dönülmüştür. 

Kamulaştırma işleminde teoride ve uygulamada 
karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi, kamulaştır
manın bedel sorunudur. Zannediyorum ki, iki 20 yıl
lık dönem içerisinde bu sorun çok değişik alternatif
lerle uygulama görmüştür. 

Birincisi, vergi değerinin üzerinden yapılacak ka
mulaştırma taşınmaz mal sahibinin malının rayiç de
ğerini beyan etmesi için bir baskı unsuru oluşturmak
ta ve kamulaştırma ihtimalini göz önünde tutan mü
kellefin vergi kaçırmasına da zaman zaman fırsat ve 
zemin hazırlayabilmektedir. 

İkinci usul, rayiç bedel üzerinden yapılan kamu
laştırma ise, taşınmazın gerçek piyasa fiyatı üzerinden 
satın alınmasının sağlanmadığını, geçmiş olduğumuz 
uygulamalarda görmüş bulunmaktayız. Bu usul/ de, 
gerçek değere bizi yaklaştıramamakta, gerçek piyasa 
fiyatını bulamamaktayız. 

Bununla ilgili olarak hatıralarınızı tazelememe lü
zum yok. Barajlar, büyük yatırımlarla ilgili kamulaş
tırma oalyları, âdeta ülkede üçlü trion viraların doğ
masına sebep olmuş, toprak sahibi, avukatlar ve mah
kemeler bir araya gelmek suretiyle, Elazığ'da olduğu 
gibi, âdeta birlikte hareket ederek, rayiç bedellerini 
gerçek bedellerin çok üstünde astronomik rakamlara 
çıkarabilmişler, böylece Devletin cebine ellerini atmak 
suretiyle kamulaştırmanın ulvî yönünü âdeta çirkin 
bir manzaraya götürmüşlerdir. Başlangıçta da söyle
miştim, Anayasa, geçmiş olaylardan esinlenmek su
retiyle ülkenin gerçeklerine uygun şekilde yapılma
lıdır. 

Her iki usulü de denemiş olduk. Karar verilmesi 
gereken konu, kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde 
hakkaniyet ilkelerine mi ağırlık verileceği, yoksa ver
gi kaçırmanın cezasının Anayasa ile mi tayin edile
ceğidir. Her ikisinin birden Anayasa çerçevesi içinde 
çözülmesi imkânsızdır. Hangi yolun tutulacağı bir 
tercih meselesidir, benim anlayışıma göre. 

Vergi değeri üzerinden yapacaksak, kamulaştır
ma işlemine bu yönde yöneleceksek, en temelli eleşti
rilerden birisi, emlak beyannamelerinin verilme süre
siyle ilgilidir. Beyannamelerin beş yılda bir verilmesi 
ve arada geçen süre içinde meydana gelecek değer 
artışlarının kamulaştırma bedeline yansımaması 
önemli bir eksikliktir; ama bu mahzuru ortadan kal
dırmak mümkündür, beyannamenin her yıl verilme
sini mümkün kılmak suretiyle vergi değerinin rayiç 
bedele yaklaştırılması mümkün olabilir. 

Bu uygulamanın beyanda bulunanlara ek bir kül
fet vereceği tabiîdir; ama vergi mükellefi olarak her
kesin yılda bir defa, basitleştirilmek suretiyle, mal 
beyanlarını vermeleri mümkündür. Bu, bu mahzuru 
ortadan kaldırabilir; her yıl beyanname vermek su
retiyle. 

Başka bir alternatif daha mevcuttur : Rayiç bedel 
üzerinden yapılacak kamulaştırmanın pek çok mah
zurlarını ve vergi kaybını önleyecek biçimde yapılma
sını ortadan kaldırabiliriz. Yapılacak yasal bir düzen
lemeyle, rayiç bedel ile vergi değeri arasındaki; yani 
kamulaştırma anındaki tespit edilen rayiç bedelle mü
kellefin vermiş olduğu vergi beyanı arasındaki far
kın doğurduğu farkı, ek vergi plus, (zait) gecikme 
zammı ve ceza eklenerek kamulaştırma bedelinden 
mahsup edilebilir. Böylece iki formülü birleştirmek 
suretiyle gerçek değere yaklaşma imkânı sağlanabilir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, süreniz dolmuştur efen
dim. 

DÜNDAR SOYER — İki dakikanızı daha rica 
edeceğim. Bana da her defasında sizin Başkanlık yap
tığınız dönem geliyor, ben biraz konuşurken... 

BAŞKAN — Bunlara hiç lüzum yok, bir dakika 
daha devam edebilirsiniz, buyurun. 

DÜNDAR SOYER — Müsaadenizi rica edeyim, 
sözümü bitireceğim. 

Bu iki alternatif arasında tercih yapan kanun ko
yucu, Toplu Konut Yasasında vergi değerini kamu
laştırma bedeli olarak kabul etmiştir. Tasarıdaki fık
ranın aynen kabul edilmesi, Toplu Konut Yasasını 
Anayasaya aykırı hale de getirecektir, halihazır uy
gulama dolayısıyla. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Maddenin 6 net fıkrasında belirtilen 5 yıllık süre, 

Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Komisyonda 
tartışılması sırasında ileriye sürülen görüşler dikkate 
alınmadan belirlenmiştir. Bunu burada noktalamak 
istiyorum; bu konu ile ilgili müzakereler yapılmıştır. 

Amaca uygun kullanmama sonucunda geri alma 
süresinin ne zaman başlaması gerektiği, keyfî olarak 
çözümlenecek bir sorun değildir. Tasarının 74 üncü 
maddesi Devletin görevlerini yerine getirme sorumlu
luğunu, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsüne bağla
maktadır. Kamulaştırma işleminden sonra malî kay
nak yetersizliği, kamulaştırılan mülkün amaca uygun 
kullanılmasını beş yıldan daha uzun bir süre engelleye
bilir, Böyle bir durumda kamulaştırmanın nedeni or
tadan kalkmaz, ancak amaca tahsis süresi uzamış olur. 
Kamulaştırma nedeni ortadan kalkmadıkça ise, geri 
alma işlemi başlatılmamalıdır. Dolayısıyla bu konu, 
yasa ile düzenlenmeli ve geri alma süresi ilke olarak 
kamulaştırma nedeni ve amacıyla ilişkilendiritmelldir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başında da ifade ettiğim gibi, çok önemli, Anaya

samızın en önemli ve uzun yıllar tartışmalara sebep 
olan bu maddesi ve bu uygulamasının gerçeklere yakın 
ve ülkenin gerçeklerine uyan tarzda düzenlenmesi için 
Sayın Komisyondan Ibu maddeyi geri almasını istir
ham ediyorum ve eğer uygun bulurlarsa, kendilerine 
ıbu maddenin tedvini sırasında hizmet etmeye amadex 

olduğumu da beyan etmek isterim. 
Teşekkürler ederim, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, saygı

değer arkadaşlar; 
Kamulaştırma bedelinin rayiç değer olmasını ön

gören Komisyonun kaleme alış tarzım, Anayasanın 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında yerinde bulun
duğumu söylemiştim. İşaret etmeye gerek yok 'ki, 
öyle veya böyle olması tezini müdafaa eden arkadaş
lar, sadece ettikleri yeminin ahdi altındadırlar, sa
dece vicdanlarının sesini dinlemektedirler, eleştirilerin 
bunun ötesinde bir gerginliğe götürülmemesi temenni
siyle sözüme başlamak isterim. 

Kamulaştırma daha önce de rayiç bedel ile devam 
ede -'gelmekte iken, 1971'de Anayasanın 38 inci mad
desi vergi değeri esasına döndürüldü, sonra Anayasa 
Mahkemesince iptal edildi. 

Deniyor ki, «Kamulaştırmanın bedelinde rayiç be
del haşılboş bedel demek değildir; ama serbest bırakılır-
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sa Kdban Barajının suiistimalleri tekrar edebilir.» Ke
ban Barajının istimlaklerinde suiistimaller olmuştur; 
ama Mecellenin umumî kaidesidir, suimisal numune-i 
emsal olmaz. Hiç ıbir müesseseyi kenarda köşede kö
tü örneklerini pişire pişire eleştirme prensibimiz olma
malıdır. 

Rayiç bedelden çekinmemeliyiz arkadaşlar. Tatbi
katın içinden gelen bir arkadaşınız olarak şunu söy
lüyorum ki, rayiç bedel, istimlak yapan ita amiriyle 
mal sahibinin arasında toplusözleşme gibi de, karşı
lıklı pazarlıkla da oluşacak bir bedel değil. İstimlak 
idarece, kendi takdir ettiği bedelle yapılır. Tebliğin
den 15 gün içerisinde vatandaş ucuz buluyorsa, «Be
delimi artırın davası» açar, ki ekseriyetle ucuz bulur 
veya aslını sevmiyorsa, Danıştaya iptal davası açar. 
Mahkeme emsal olarak civardaki gayri menkullerin o 
istimlakten önceki alım - satımlarının listesini ister. 
Tayin edilen bilirkişiler serbestçe tayin edilmez, ta
rafların arzusuyla tayin edilmez. İstimlak Kanununa 
göre her sene bitaraflıkları ve vukuflanyla, liste ha
linde takdim edilmiş kişilerin arasından bilirkişi seçme 
mecburiyeti vardır. Bilirkişiler iâyüssel değildir, sadece 
vicdanî kanaatleriyle veya enfüsî takdirleriyle değer 
takdir etmezler. Tapudan o civarda alım - satımları 
olmuş gayri menkullerin kayıtları getirilir. Ne olur o 
zaman?.. Bir diğer yaramız da emlak alım - satım ver
gilerinde değerlerin gerçeğinden hiç büyük gösterilme
si değildir. Şuf'a 'kullanılacaksa büyük gösterilir. Onun 
dışında herkes zaten küçük gösterir. Gelen emsaller 
esasen tapudaki resmî kayıtlar, resmî emsaller oldu
ğu için, dedikodularla, şahadetle emsal taayyün etme
yeceği için, getirdiğiniz emsaller zaten tapuda aslından 
küçük gösterilmiş emsallerdir. Binaenaleyh, «Rayiç 
bedel esası Devletin kasasının soyulmasıdır, gelişi
güzel değerlerle ammenin parasının bazı kişilerin ce
bine girmesidir» şeklindeki eleştiriler realiteden uzak
tır. Bilakis, eğer emlak vergi değerini esas alacak olur
sak, ki idarenin emlak vergisinden aşağıya indirme 
hakkı vakidir ama; Aliağa Rafinerisi falan noktaya 
kurulacak diye eli uzun, kolu uzun, anteni uzun bazı 
mülk sahipleri ,orada, hatta mülk de edinerek, o se- . 
nenin emlak vergisi değerini evvelden işittikleri için, 
istihbaratları kuvvetli olduğu için verecekleri verginin 
de ötesinde yüksek göstermekte, rayiç o emlak vergi
si beyanına göre taayyün etmekte; ama zengin ara
bayı dağdan aşırır fakir düz yolda şaşırır, gidişatın
dan, Devletin çıkaracağı kanundan, istimlaklerin, ne
reye ne yapılacağından haberi olmayan vatandaş, kül
türsüzlüğünün de inzimamıyla eğer, bir tane evim 
var, zaten başımı sokuyorum diye kendince bir ra-
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kam bildirdiyse iki tezyidi bedel (Bedel artırma) da
vasında falan bey vergi değerini vaktiyle hazırlıklı bil
dirdiği için takdirlere rağmen yüksek tutturabilmekte, 
filan bey kendini buna göre adapte edemediği için 
düşük değerde kalmaktadır. Esasen istimlak, aslında 
Devletin zor alımıdır. Aslında serttir, katıdır. Tam 
bedelini takdir edip verseniz dahi, ananızın oturduğu 
üç odalı bir evin, o bedel fiilen elinize geçinceye ka
dar, şehrin gelişmesi de nazara alınırsa bir iki oda 
eksiği ile o parayla bir ev ikame etmek mümkün değil
dir. 

Binaenaleyh, Keban'da şöyle olmuştur, istanbul'un 
1960tan evvelki istimlakleri böyle olmuştur, doğru
dur; ama bir adlî süzgeçten geçmektedir, yemin etmiş 
bilirkişiler marifetiyle hata mürrikün olduğu kadar ba
rajlara alınmıştır. Bunun da dışında tatbikatta bir 
baraj daha var; Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi ka
mulaştırmalarda kötü uygulamalardan evhamlanarak 
demiştir ki içtihadında; «idarenin takdir ettiği bedelin 
% 100'ünü geçiyorsa rayiç diye bilirkişilerin takdir 
ettiği bedel, hâkim aradaki açık nispetsizliği görerek 
telif etmek için, keşfe gitmeye mecburdur. Görülüyor 
ki; birtakım fcornpresyon frenleri müessesenin içinde 
zaten yer almıştır. Bu 'itibarla Devletin zaten vatanda
şı, kültürsüz vatandaşı çık evinden ben buraya falan 
yapacağım diye, tabiri caizse ızrar ettiği bir ortamda, 
bir de onun tam başka bir müessese için getirilmiş 
vergi değeri esasını esas aldığımız takdirde sokakta 
kalmaktadır kimse. 

Hem zaten kişilere bayramda... 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, süreniz doluyor. 
Lütfen. 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Tamam efendim. 
Kişilere bayramda, protokolde, düğünde yer ve

rirken nasıl Devlet ödedikleri gelir vergisi miktarına 
göre amel etmiyorsa, ödedikleri emlak vergisi mik
tarı azsa çoğaltmak Devletin elindedir. Bırakalım ra
yiç bedel mahkemede normal objektif esaslara göre 
aslına yakın tarzda taayyün etsin. 

Bu itibarla rayiç bedel esasından vergi değerine gi
dilmesini öngören önerilere bedel açısından aykırı dü
şünüyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Yarkm, buyurun efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
ismail Şengün ve arkadaşlarının verdiği ve mad

denin tümüyle ilgili olan önerge, benim daha evvel 

1 ve arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz bazı önergelerle 
bazı noktalarda birleşmektedir. Kendileri açıklamış
lardı; bu noktalarla ilgili olarak görüşlerimi açıkla
yacağım. 

Önce, hiç değinilmeyen bir fıkraya hemen temas 
etmek istiyorum. 48 inci maddenin beşinci fıkrası; 

«Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğ
ruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olanları
nın bedeli, herhalde peşin ödenir.» diyor. 

Bir Önceki fıkrada, Komisyon beş yıllık taksit 
süresini bir çok konularda kabul etmektedir. Buna 
karşı önerilerimiz var; on yıl olması diye. Daha fark
lı öneriler var; ancak hemen bir altındaki fıkrada; 
«Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğ
ruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olanla
rının bedeli, herhalde peşin ödenir.» denilmektedir. 

Küçük çiftçiye ait olanlarının bedellerinin peşin 
olarak ödenmesi 1961 Anayasasında da aynen vardı 
ve doğrudur. Ancak, ondan önceki kısım, kamulaştı
rılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten 
çiftçiye hakkaniyet ölçüleri içinde zorunlu olan mik
tarının peşin ödenmesi esası getirilmişti. Bu kaldırı
yor; kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işletene tamamı peşin olarak veriliyor. Bu 
takdirde bir önceki fıkranın; yani Komisyonun ge
tirdiği beş yıllık taksidin dahi bazı konularda işle
meyeceği ortaya çıkıyor. 3 bin dönümlük bir top
rağı olan bir vatandaşın 1 500 dönümünün kamulaş-
tırıldığını kabul edelim, bir toprak tarım reformu 
uygulanması olsa veya bir başka konuda da olsa, 
bu birden ziyade kişiler, birçok kişiler olduğu tak
dirde, bunların hepsine, toprağını bizzat işlettiği için; 
ne kadarını kamulaştırmışsa onun tamamının parasını 
peşin ödeme imkânı getirilmektedir. Hem bir önceki 
fıkrayla ters olmakta, hem de bu ödeme konusuna bir 
hayli güçlüklere uğratmaktadır. Dolayısıyla, bu ko
nuda kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 
doğruya işleten çiftçiye hakkaniyet ölçüleri içinde 
zarurî olan miktarın peşin ödenmesi sisteminin ge
tirilmesinde yarar vardır. 

Son fıkranın kaldırılmasını önermiştik, ismail Şen-
gün'ün önergesinde de, arkadaşların önerisinde de 
aynı husus vardır. Son fıkra biliyorsunuz, birçok de
falar konuşuldu; istimlak Kanununun 23 üncü mad
desi, yani beş yıllık süre. Kamulaştırılan toprak üze
rinde hiçbir işlem yapılmazsa, beş yıl içerisinde yapıl
mazsa, beş yıl sonra geri alma hakkının doğması ko
nusu. Bu aynen Anayasaya alınmakla artık bundan 
sonra bu beş yılın üstünde hiçbir sürenin kullanıl-
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ması mümkün değil. Halbuki bu beş yıllık süre İs
timlak Kanununda yine kalacaktır; ama o bir genel 
hükümdür, İstimlak Kanunu genel bir kanundur, İs
timlak Kanununun bu hükmünü bir anayasal kural 
haline getirmenin sakıncaları olacaktır. Bu genel Ka
nuna bazı özel yasalarla, bazı özel hükümler getiri
lebilir. Yani çok önemli konularda, çok büyük ve ge
niş kamu yararının olduğu konularda bu beş yıllık 
sürenin ya çoğaltılması veya hiç uygulanmaması müm
kündür. örnekleri vardır. Hükümetin geri aldığı bir 
Toprak - Tarım Reformu Tasarısı vardı. Onda bunu 
on yıl olarak getirmişti. Yani bu beş yılın kâfi gel
meyeceğini bilmiş, on yıl olarak getirmiş. Ayrıca bir 
Gecekondu Kanunu Yasası vardır. Bu sürenin hiç uy
gulanmayacağını, özelliği dolayısıyla, konunun büyük 
kamu yararı taşıması dolayısıyla hiç uygulanmaya
cağını öngörmüştür. Yine 12 Eylülden sonra çıkmış, 
uygulanmaya başlanmış olan bir Yasa vardır, Atatürk 
Kültür Merkezi kurulması hakkında bir yasa. Bunda 
da Atatürk Kültür Merkezi kurulacak olan alanlar
da, kamulaştırılacak olan topraklar için bu beş yıllık 
sürenin uygulanmayacağı öngörülmüştür. Erişme 
Kontrollü Karayolları Yasası vardır, onda da bu beş 
yıllık sürenin uygulanmayacağı öngörülmüştür. 

Demek oluyor ki, İstimlak Kanunundaki bu sü
re genel bir hüküm olarak kalabilir, kalmalıdır; an
cak bazı özel yasalarla büyük kamu yararının bu
lunduğu konularda bu beş yılın ya çoğaltılması ve
ya uygulanmaması sözkonusu olmaktadır. Ancak Ana
yasaya bunu aynen getirdiğimiz takdirde artık hiçbir 
özel yasayla bu yasa hangi türde olursa olsun beş 
yılı esas alacağız ve büyük bir kısıtlama getirmiş ola
cağız. 

Bu itibarla bu fıkranın mutlak surette çıkmasında 
kamu yararı bakımından büyük yarar vardır. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz dolmuştur efen
dim. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan; 
İki konumuz var. Hemen arz edeyim. 
BAŞKAN — Lütfen. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Rayiç bedel üzerin

de bunun yerine vergi değerinin esas alınmasını ve 
yine 1961 Anayasasının 1971 değişikliğinin aynen geti
rilmesini önermiştik. Bu rayiç bedelin sakıncaları gö
rülmüş, 1971 Anayasa değişikliği sırasında partiler bu 
konuda tam bir anlaşmaya vararak rayiç bedel yeri
ne vergi değerini esas almayı kabul etmişlerdir. Ana
yasa Mahkemesi bunu, biliyorsunuz biçim yönün
den sekize karşı yedi oyla biçim yönünden bozmuş
tur. 

Mesele şudur : Rayiç bedel konusu bir türlü ob
jektif bazı kıstaslara bağlanamadığı için bu getiril
meye çalışılmıştır. Aslında vatandaşın malının değeri
ni bildirdiği değer, en gerçek değer olması gerekir il
ke olarak. En gerçek değerin bu değer olması gere
kir. Kaldı ki, vatandaş da zaten malının vergiye esas 
olan değerini bildirirken elbette ki, yine rayiç bedeli 
dikkate alarak bildirmektedir. Bunu fazlasıyla düşük 
gösterdi veya küçük gösterdi diye bu konuyu anayasal 
bir himayeye almak da doğru değildir. Vergi değeri
nin rayiç bedeli süratle değişmesi dolayısıyla vergi 
değeri konusunda yapılacak olan bazı sınırlamalar da 
bu beyannamenin daha sık verilmesi suretiyle gideri
lebilir. 

1 Bir konu da, şöyle bir şey ileriye sürüldü : «Vatan
daş, topraklarının veya yerinin, binasının kamulaştı-
rılacağını önceden haber alabildiği takdirde, bu ver
gi değerini çok yüksek gösterebilir» deniliyor; müm
kündür. Ancak, hüküm bunu önleyecek niteliktedir. 
Çünkü vergi değeri esas olsun denmiyor, vergi değe
rini aşamayacağı ifade ediliyor. Bunun altında bir de
ğerle kamulaştırma mümkün olabilecektir, itiraz hak
kı elbette ki saklıdır. Onu da... 

BAŞKAN — Evet Sayın Yarkın, rica ediyorum 
Sayın Yarkın. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Sözlerim bu kadar
dır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Aldıkaçtı, bu önerge üzerindeki görüşünü

zü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Şener Akyol açıklayacaktır 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kamulaştırmayla ilgili tespit ettiğimiz dört nokta 

üzerindeki fikrimizi derli toplu anlatmak ve bununla 
varmak istediğimiz hedefi belirtmek istiyorum. 

Sayın Komisyon Başkanımızın da açıkladığı gibi, 
kamulaştırma bedeli rayiç bedel mi olacaktır, verg'. 
bedeli mi olacaktır?.. Birinci sorun budur. 

Bu bedelin ödenmesinde taksit kabul edecek mi
yiz, etmeyecek miyiz?.. 

Kamulaştırılan alanın kullanması bakımından, ka
mu erkini elinde tutanlar bakımından bir sınırlama 
getirmek zorunlu mudur, değil midir veya taksitlen-
dirme olayı varsa acaba bu dönemde faiz vermek la
zım mıdır, değil midir?.. 
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Bu noktalan, maddenin tümüne yönelen bütün di
ğer önergelerde de geçtiği için, açıklamakta ve an
latmakta yarar vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kamulaştırma bedeli, acaba rayiç bedel mi ol

sun, vergi beyanındaki değer mi olsun?.. Şüphesiz ki, 
Heyetiniz vergi beyanının, o malın gerçek değerine en 
yakın olduğu hakkındaki bir faraziyyeden hareket et
mek isteyecektir. Buradaki hassas nokta şudur : Aca
ba Anayasayı emlak vergileri bakımından bir takip 
kanunu haline mi getireceğiz, yoksa vatandaşın her 
nasılsa ihmalinden doğan, diyelim ki kastından doğan, 
bir durumunu cezalandıracak bir müeyyide ile mi 
takviye edeceğiz? Yoksa, vatandaşa, bizim gibi fevka
lade gelişmiş olmayan bir ülkede zar zor edindiği 
mülkünün, bedelinin (Sayın Şengün'ün verdiği misal
de olduğu gibi; anlatacağım) onda birini vererek ma
lını elinden mi alacağız Devlet adına?.. 

Sayın üyeler; 
Sayın Şengün'ün verdiği örneği tekrarlıyorum. Far-

zediniz ki, bir dairenin değeri bugün vatandaşın elin
de olmadan on milyona çıkmıştır. Başka deyişle, bu 
vatandaşın elinde olmadan çeşitli faktörlerle artık bir 
dairenin fiyatı; yani o vatandaşın dairesi istimlak edil
diği zaman, onun yerine aynı evsafta bir daire ala
bilmesinin bedeli on milyona çıkmıştır. Vatandaş ise 
haklı olarak, belki de iki yüz bine aldığı o daireyi, beş 
misli artırarak bir milyon göstermiştir bedelini. Bin
de dört vergi; dört bin lira vergi veriyor, kırk bin lira 
verecekti, aradaki fark otuz altı bin lira. Şimdi, eğer 
mutlak vergi beyanına itimat edersek ve ona itibar 
edersek ne olacaktı?.. Bu otuz altı bin liralık vergiyi 
kurtarmak için, vatandaşı dokuz milyon lira zarara so
kacağız. 

Sayın üyeler; 
Bu meselenin altında, eğer mülkiyet düşmanlığı yat

mıyorsa (Ki, zannetmiyorum) o zaman yeni bir prob
lem ortaya çıkar. O da açıkça şu noktaya yöneliktir: 
Biz, yurttaşın mülk sahibi olmasını istiyor muyuz, is
temiyor muyuz?.. Bu çeşit güvensizliklerle bir yere 
varamayız. Aynı konu, tarım arazisi için de sözko-
nusudur. Bir defa yurttaş bilmelidir ki, malına, mül
küne deylet elkoyduğu zaman, kamulaştırdığı zaman, 
onun değerini yaklaşık olarak verecektir. Bu bir gü
vencedir; vatandaşın bizden beklediği, Anayasadan 
beklediği bu güvenceden onu mahrum bırakmamalı
yız. Anahedef, anatema budur. 

Şimdi gelelim; kamulaştırmalar pahalı oluyor ve
saire... Kamulaştırma bedelleri için de Sayın Tuzcu' 
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nun Tasarının tümü hakkındaki konuşmasına refere 
ediyorum; diyor ki, «Kamulaştırmalar, yatırımların 
% 1,5'unu teşkil ediyor; Genel Bütçenin binde dör
dünü teşkil ediyor.» Genel Bütçe üzerindeki binde 
dörtlük bir ihtimal için 45 milyonu hadi bunlar 
içinde malı mülkü olanların tümünü tedirgin etmek, 
zannediyorum anayasal bir tedbir olmaz. 

Sayın üyeler; 
Arz etmek istiyorum ki, Devlet bir kamulaştırma 

sonunda yurttaşa mutlaka arsasının veya kamulaştır
dığı binanın gerçek değerini vermek isteyecektir. Bu 
konuda bütün üyelerin Komisyonun niyetinde de emin 
olmalarını istirham ediyorum. Biz, «Kamulaştırma be
deli haksız şekilde birtakım kombinlerle artırılsın, 
Devlet Hazinesi soyulsun.» görüşünde değiliz. 

Filhal ve filhakika fıkrayı bir defa daha okuyo
rum : «Kamulaştırma rayiç bedel üzerinden yapılır.» 
Bu böyle, bilirkişinin keyfî olarak tayin edeceği bir 
bedel değil. «Rayiç bedelin hesaplanma tarz ve usûl
leri kanunla belirlenir.» 

Sayın üyeler; 
işte bu kanun, rayiç bedelin nasıl belirleneceğini 

çözerken, vergi bedelini de, vergi beyanındaki değeri 
de bir unsur olarak alabilir. Bir örnek vermek gere
kirse; mesela şu şekilde bir ölçek getirilebilir : Bir; 
rayiç bedelin hesaplanmasında o mülk sahibinin ver
gi beyanı birinci unsur olarak alınır. İki; ülkemizde 
henüz uygulanmayan, fakat uygulanması mutlak zo
runlu olan ve verginin de temelini teşkil etmesi lazım 
gelen, inşaatlar bakımından Bayındırlık Genel Şartna- ' 
meşine göre, bir metrekare inşaatın o yıldaki bedeli 
bir unsur olarak alınabilir. Çünkü vatandaşa diyorsu
nuz; eviniz kaç lira eder?.. Zavallı bilmiyor, yarım 
milyon diyor. Belki de gerçekten bilmiyordur. Hem 
diyorsunuz ki beyan et, hem beyan ettiği zaman ken
disini cezalandırıyorsunuz. Doğrusu bu, burada şikâ
yet edilmiş bir noktayla bağladığımız zaman doğru 
bir noktaya varamayız. Arkadaşlarımız, eğitimciler 
anlattı, okur - yazar sayısını % 60'ların üzerine çek
meye gayret ediyoruz. % 40 insanımız bu olanaktan 
bile mahrum, tşte bizim muhataplarımız sadece o 
% 40 olduğu zaman düşününüz ne kadar vahim hata 
işleriz. Bunun için Devlet, yapacağı işlemin ciddiyeti
nin kurallarını koymak zorundadır. Başka bir unsur 
daha getirebilir, diyebilir ki : «Ankara'da birinci dai
re içinde minimum arsa fiyatları 50 bin liradır, ikin
ci daire içinde 30 bin liradır, üçüncü daire içinde 
20 bin liradır.» Böylece, Devlet rayiç bedelin nasıl 
hesaplanacağına dair çıkaracağı bir yasayla bu işi 
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kesin, aşağı - yukarı matematik kesin bir sonuca bağ
layabilir. Bizim arzımız bundan ibarettir. Bunu amaç
lıyoruz. 

«Vergi değeri» dersek, neler olur bunu da bir 
noktada Sayın Heyetinize izah etmek istiyorum : 

Yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun çeşitli 
nedenlerle kamu otoritesini elinde tutan Devlete kar
şı değil; ama kamu otoritesini kullananlara karşı 
yer yer güvensizlik gösterdiğini hepimiz biliyoruz. 
Amacımız bu güvensizliği ortadan kaldırmaktır. Bu 
güvensizliği ortadan kaldırdığımız ölçüde kanun hâ
kimiyetini yaygmlaştırmış oluruz, halkın Devlete iti
madını sağlamlaştırmış oluruz. Bu moral çok önemli 
rol oynar; üretimde de rol oynar, Devlet hayatında 
da rol oynar. İşte bunu sağlayabilmek için en azından 
vatandaşa yaptığı küçük hatayı büyük şekilde ödetme
mek zorundayız. Böyle bir hatayı yapmamamızda ya
rarlar vardır. 

Düşününüz zavallı bir köylü, beş parça dağınık 
arazisi var, birer dönüm, birer evlek bunların değe
rini küçük gösterdi diye, bir gün tutar bunları gös
terdiği vergi değerinden istimlak ederseniz bundan 
Devlet ne kazanır? 

Genel bütçe içindeki yerini söyledim, yalnız bu 
çeşitli mahallî sürtüşmeler isonucunda, mahallî ka
mulaştırma otoritelerinin karşı ekiplere karşı, kar
şı siyasî görüşe karşı birtakım öç demeyeyim; 
ama misilleme yoluna yol açabilir; görülmüş
tür. Mahallî idarelerdeki kamulaştırma yetkisi, vergi 
beyanları listesinden seçme usulüyle yapılmıştır. Bi
zim ülkemizde kamulaştırmanın merkezî bir otoriteye 
bağlanmaması yüzünden her mahallî idare, her ka
mulaştırma yetkisine sahip olan idare, kendi başına 
kamulaştırma yaptığı için bunun ayrıca Devletin kont
rolündeki bir mekanizmadan yönetilmesine ihtiyaç 
vardır, İşte bu, rayiç bedelin hesaplanma tarz ve usul
lerini gösteren çok kısa bir kanunla olabilir. Eğer 
bunu yaparsak yurttaşlarımız rahat eder. Düşününüz 
ne kadar büyük emniyetsizliktir ve buradan bir ar
kadaşımız söyledi : «Keşke şu emlak vergisi, gayri-
menkullerle ilgili vergi kalksın» dedi. Canü gönül
den diliyorum, maliyeciler biliyor, bu verginin top
lam masrafı, toplam tahsilatından... («Daha fazla» 
sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Ben söylemiyorum. 

Bu amaçsız vergi yüzünden üstelik, yani astarı 
yüzünden, vergi yüzünden. Bu vergiyi emniyete al
mak için anayasal temel bir ilkeyi Devletin kamu

laştırmadaki doğru bedeli, gerçek bedeli, rayiç be
deli vermesinin önüne geçilmesi zannediyorum ana
yasal bir düşünce değildir. Bunu, bütün milletin, tüm 
fertlerin beklediği bir vakıa olarak arz etmek istiyo
rum. Bu, hem bir Anayasa hukuku ilkesidir, bu, hem 
aynı zamanda mal, mülk sahibi çok geniş bir vatan
daş kitlesinin beklediği bir güvencedir. Bunu onlar
dan esirgemeyelim. Gerçekten şu ekibi koruyalım, 
esnafı koruyalım, tarımcıyı koruyalım, ondan sonra 
arkasından bir hüküm, «Vergi değeriyle malını elin
den alırız.» Bu noktaya gelmeyeceğimizden emin ol
mak ve bu meseleyi Heyetinizin yüksek takdirlerine 
sunmak istiyorum. 

İkinci nokta; kamulaştırılan topraktan, o toprağı 
doğrudan doğruya işleten çiftçiye ve küçük çiftçiye 
kamulaştırma bedelinin peşin ödeneceğine dair ku
ral. 

ı Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir anayasanın, bir temel çizgisi olmalıdır. Genel 

eleştirilere verdiğimiz cevaplarda arz etmeye çalıştık 
ki, bu genel çizgi fiilen çalışan, kazananların elle
rindeki değeri, ellerindeki imkânları rahatsız etmeye
cek ve bu imkânları güvenceye bağlayacak bir sis
teme yer verilmiştir. Eğer, fiilen işletiyorsa düşünü
nüz üretimde bir ünitedir bu, bir gün geliyorsunuz 
elinden malını alıyorsunuz. Bu müteşebbis insanın eli
ne parayı verelim gitsin başka bir iş yapsın. 

Bir başka nokta da; sayın üyeler, kamulaştırma 
özel mülkiyete Devletin bizim Anayasamızda fevka
lade istisnaen el attığı bir durumdur. İşte Sayın Tuz-
cu'nun tabiriyle, «Bütçenin binde dördü kadar el 
atmadır.» Bu 'binde dörtlük el atmayı, bu istisnaî 
el atmayı mutlaka hakkaniyete uygun olarak yap
makta yarar vardır. Aynı düşünceyle sayın üyeler, 
kamulaştırılmış olan toprağın, taşınmazın bir an ön
ce amacına kullanılmasını teşvik etmek istiyoruz. Dü
şününüz kamulaştırdınız bitti işlemler, beş yıl geçti 
hâlâ bir şey yapılmıyor. Ciddî bir devlet hayatında 
zannediyorum sayın üyeler, böyle bir ihtimale yer 
vermek doğru değildir. Yani beş yıl süreyle Devlet, 
kamulaştırdığı taşınmaza hiçbir şey yapmayacak. Bi
zim bütçe tekniklerimiz, bizim program bütçelerimiz 
buna zaten imkân vermemektedir. Olsa olsa arıza bir 
yıl olur, iki yıl olur, üç yıl olur. 

Arkadaşlarımızın evvelki mevzuatla ilgili bazı en
dişeleri bulunabilir. Bu Anayasa 1982 yılının sonların
da yapılmaktadır. Bu Anayasa ileriye doğru yürüyecek 
bir mekanizmayı getirmektedir. Geride kalan olay
larda rahatsızlık doğurmayacak birtakım ilkelerin tes-
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pit edilebileceğini hepimiz bilmekteyiz, gerekirse bun
ları mahfuz tutarız. 

Bu bakımdan, Sayın Soyer tarafından teklif edi
len işbirliği önerisini de şükranla karşılıyorum. Yani 
bu meseleden ciddî bir devletin yurttaşlarına ciddî 
olarak davranmasının bütün ilkelerini getirmek zo
rundayız. Yani hiçbir şekilde vatandaş gerçek karşı
lığını almadan kamulaştırılan veya kamulaştırılmaya 
elverişli taşınmazında huzursuz edilmemelidir. 

Sayın üyeler, sübjektif, hissî bir soruyu sormak 
istemiyorum; ama düşününüz bir daireniz, bir eviniz 
istimlak ediliyor ve aldığınız parayla bir gecekondu 
bile alamıyorsunuz, bir arsa bile alamıyorsunuz. Bu
nu Devletin önleyici tedbirleri gerekir. Bu, vergi be
delini, vergi değerini göstermedi diye, eksik gösterdi 
diye verilecek büyük bir ceza zannediyorum anaamaç-
larında haksız olacaktır. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmının önergelerinde, tak
sitle kamulaştırma halinde faiz hükmüne değinilmiş
tir. Biz bunu tabiî karşılamaktayız. Komisyonunuz, 
Devlet, ben bu malın bedelini beş senede vereceğim 
diyorsa, Devlet borçları için vaki faizi ödemesinde 
büyük bir zarar görmemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Akyol siz okunmayan ve daha 
işleme konmayan diğer önergelere de cevap veriyor
sunuz galiba. Rica etsem, bu önergeyi neticelendir-
sek. Diğer önergeler nasıl olsa önergeyi veren sayın 
üyeler tarafından açıklanacak, ona da ayrıca cevap 
vermek zorunda kalacaksınız. îki defa aynı konu üze
rinde durulmaması bakımından mümkünse, bu öner
geyle ilgili vereceğiniz cevapları tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, zaten tamamlamıştım, 
tekrara ve yanlış anlamalara sebep olmaması için bu 
meseleyi toplu olarak açıklamaya çalıştım. 

Teşekkür eder, Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akyol bir dakikanızı rica edi
yorum. Zannediyorum sorular olacak. Yalnız soru
lardan evvel bir konuda yine Genel Kurula bilgi arz 
etmek istiyorum. 

Sayın Altop üç önergesini geri almak suretiyle Sa
yın 'Şengün'ün" önergesine katılıyorlar. Bu üç öner
genin mahiyeti hakkında kısa bir bilgi arz edeyim. 

Bir önerge, dördüncü fıkradaki beş yılın ön yıl 
olarak değiştirilmesi hususunda idi. 

İkinci önerge, kamulaştırmanın vergi bedeli üzerin
den yapılmasıyla ilgili idi. 

Üçüncü önerge ise son fıkranın Tasarıdan çıkarıl
masıyla ilgili idi. Bu üç önergeyi geri alıyorlar ve 
Sayın Şengün'ün önergesine katılıyorlar. Yalnız Sayın 
Altop'un bu üç önergesine Sayın Sarıoğlu katılmış
lardı. Sayın Sarıoğlu bu konuda ne düşünüyorlar? 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, ben sayın 
arkadaşımın getirdiği o rayiç bedelle vergi beyanna
mesindeki bedeli bir yerde dengelemek istiyorum. Be
nim önergem o noktada biraz farklı idi; diğer iki 
noktasına katılıyorum. 

BAŞKAN — Evet, şu halde bu üç önergeyi işle
me koymuyorum. Teşekkür ederim. 

Sayın Altop evvela siz işaret buyurmuştunuz, so
rum var demiştiniz, buyurunuz sorunuzu sorunuz lüt
fen. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan ben söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, daha evvel... 
İSMAİL ŞENGÜN — ismimden bahsettiler, o 

bakımdan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Vereceğim tabiî, cevap için söz ve

receğim. 
ISA VARDAL — Usul hakkında söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz Sayın 

Vardal. 
ISA VARDAL — Sayın Başkan, işleme konul

mama nedir ben bunu anlayamadım. Bu önergeler 
tutanaklara geçmeyecek mi, muameleye konmayacak 
mı? 

BAŞKAN — işleme koymama, okuyup oylarınızı 
alma konusunda... Komisyonun görüşünü aldıktan 
sonra oylamaya gerek olmadığı anlamına geliyor. 

ISA VARDAL — Önergenin mahiyeti tutanak
lara geçecek midir? 

BAŞKAN — Hayır, aldılar geriye. Aldıktan sonra 
artık tutanaklara geçmesine gerek yok. 

ISA VARDAL — O önergeleri bizim geri alma 
durumumuz yok ki, siz sadece işleme koymuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim bakınız, önergelerin mut
laka tutanağa geçmesi arzusu varsa, o zaten ilk defa 
okunduğu zaman tutanağa geçti. Önerge sahibi öner
gesini geri almak istedikten sonra benim, hayır öner
geyi işleme koyacağım şeklinde bir yetkim olamaz 
tabiî. Binaenaleyh önergeler üzerinde yapılacak hiç
bir işlem yoktur Sayın Vardal. 

ISA VARDAL — Affedersiniz, bundan evvelki 
oturumlarda da aynı durum varit olmuştu, geri alın
madığı halde işleme konulmadı ve bırakıldı. Ben o 
yönden sordum efendim. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın Altop sorunuzu lütfen sorunuz. 
YAVUZ ALTOP — Sayın Başkan, ben Sayın Söz

cüden şu konuyu sormak istiyorum : Beyanlarında, 
«Gayri menkuller üzerinden alınan vergimin pek önem
li bir miktarı tutmadığını» söylediler. Aslında, gerçek 
bedelle vergi bedeli arasında sanki çok büyük bir 
fark varmış, değişik değerler ortaya koyuyormuş gibi 
izah edildi. Aslında vergi kanununa uygun olarak 
beyan edilen vergi değeri, gerçek değer olması gere
kir. Yalnız bizim sistemimizde, yola çıkışta bir defa 
gerçek değerin altında bir değer beyanıyla çıkılmak
tadır. Bu hem zaman içerisinde gayri menkulün be
yan edilen değeri üzerinden evrilecek olan vergilerin 
ımlik'tarına tesıir ettiği gibi, ilk alımında gayri menku
lün tescili sırasında da alım - satım üzerinden verilen 
bir vergi vardır. Bunun da hâsılatının düşük olması
na tesir etmektedir. 

Bu bakımdan, acaba Tasarıda gerçek değer ye
rine vergi değerinin konması, vergi hâsılatının artırı
larak, güçsüz devlete güç kazandırıp, 48 inci mad
denin amaçlamış olduğu hizmetleri ifa etmesine im
kân tanımayacak mıdır? Bunu sormak istiyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Akyol, diğer 
sayın üyelerin de sorularını alalım, rica edeyim lütfen 
not buyurun. 

Sayın Şengün size ayrıca, sorulardan sonra söz 
vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Kuzuoğlu. 

A. FEHMÎ KUZUOĞLU — Efendim, yine mak
satlı soru sorduğum zannedilmesin. 

«Kamulaştırma rayiç bedel üzerinden yapılır. Ra
yiç bedelin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla be
lirlenir.» denilmektedir. Kesin olarak burada «Ka
nunla belirlenir» derken, Devlete güveniyoruz; Dev
letin, vatandaşın hakkını yemeceğine inanıyoruz. Sa
yın Sözcü tarafından da aynı şekilde ifade edilmiştir. 

İkincisi; «Kamulaştırma bedeli, kesintisiz, nakden 
ve peşin olarak ödenir» denilmektedir. Peki, Devlete 
güveniyoruz da vatandaşa para ödenirken neden «pe
şin olarak ödenir» diye bunu Anayasaya koyuyoruz, 
anlayamadım, özür dilerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka soru?.. Sayın Şenocak buyurunuz. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Akyol hakikaten 

üniversite kürsüsüne yakışır bir talakat ve belagatle 
güzel izahatta bulundular, evvela kendilerine bundan 
dolayı teşekkür ederim. ' 

Kendilerinden bir - iki nokta hakkında sorum var. 
Malumları olduğu üzere bugün, vergi beyan de

ğeri üzerinden sadece Gayri menkul Vergisi ödenmek
tedir. Alım satımlarda, verasette ve istimlaklarda ra
yiç bedel halen yürürlüktedir. Bu nedenle yüzlerce, 
binlerce dava dosyası mahkemelerde beklemektedir. 
Bunu bilen Hükümet, son çıkardığı bir kanunla yüzde 
30 ilave bir ödemeyi kabul ettiği takdirde bütün bu 
dosyaların yürürlükten kaldırılacağını beyan etmiştir. 

Acaba hâlâ biz rayiç bedelde ısrar edersek yine 
binlerce dosya mahkemelerde birikmeyecek mi? Yine 
binlerce tezyidi bedel davası açılmayacak mıdır? 

İkinci sorum: Bizim gayemiz Emlak Vergisi nede
niyle vatandaşın az bedel gösterdiği nedenle istim
laklerde büyük mağduriyete uğrayacağıdır. Haddiza
tında çizilen mağduriyet tablosu o kadar da önemli 
değil. Teklif edilen önergede «Aradan geçen zaman 
göz önünde bulundurularak, kanunla belirtilen ölçüle
re göre artan değer farkı, beyan edilmiş vergi değerine 
eklenir.» denilmektedir. 

Kaldı ki, hazırlanmakta olduğunu duyduğumuz bir 
kanun tasarısında bütün beyanları birleştirme yolun
da bir adım atılmaktadır. Gerek istimlaklerde, gerek 
vergide, gerek verasette, gerekse alım satımda tek be
yan esasına gidilecektir. Umarım ki, o zaman vatandaş 
hakikate yakın bir beyanda bulunacaktır. Hele Emlak 
Vergisi oranı da binde 4 değil de binde 1 gibi bir 
rakam düşünülürse vatandaş artık hakiki değerine ya
kın bir beyande bulunacaktır. Bunun ne gibi mahzu
runu görüyorlar? Hâlâ daha rayiç bedel üzerinden 
binlerce dosyanın mahkemelerde beklemesini, yahutta 
yine binlerce avukatın para kazanmasını veyahutta 
yüzlerce, binlerce tezyidi bedel davasına gidilmesini 
arzu mu ediyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 

Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 

Sözcü konuşmasının bir yerinde devletin kamulaştır
dığı arazilerde zaten 5 yıl içerisinde bunlar üzerinde 
yapacağını, yapması lazım geldiğini ifade etti, eğer 
yanlış anlamadıysam, fakat gerçek o değildir, önü
müzde somut olaylar vardır, bir Keban Barajının is
timlakinde su altında kalan sahaların gerçek şekilde 
kullanılması için evvela barajın bitmesi lazım. Tür
kiye'de, dünyada bir barajın yapımı 7 - 8 yıldır, Bit
tikten sonra zaman içerisinde bu sahalar su altında 
kalması söz konusudur. Kullanılma gerçek anlamda 
üzerinde 'bir şey yapmak anlamına geldiğine göre, bu 
takdirde baraj sahasının yapımı devam ederken Devlet 
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istimlakte gecikirse ve de bu da 5-6 yılı aşmış ise 
bu takdirde durum ne olacaktır? 

ikincisi somut misal, Türlüye atom enerjisi sant
ralını kurmak istiyor, Antalya civarında bir yer is
timlak etmiştir yıllardır burada çalışma sürüyor, bu 
çalışmalar yalnız Türkiye'nin içinde bulunduğu kredi 
sorunları dolayısıyla sadece yan binaları, birtakım kü
çük binaları, ambarları yapıyorlar, fakat santralın 
inşa edileceği arazi şu anda 'boştur.... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bakın ben şahsen 
Başkan olarak bu kadar uzun sorulmasına müsamaha 
etsem bile, değerli üyeler sabırsızlık gösteriyorlar, çok 
rica ediyorum, lütfen. 

PAŞA SARIOĞLU — Şimdi bunun üzerinde bir 
şey yapılmamıştır bu durumda ne olacaktır, bunun ce
vaplandırılmasını rica ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün, siz de lütfedin de hepsine birden 

Sayın Akyol açıklamada bulunsunlar. 
HİLMİ SABUNCU — Ben eğer usulümüz dahi

linde ise önerge sahiplerinden bir soru soracağım? 
BAŞKAN — Hayır teşekkür ederim, Komisyon

dan lütfen, sorular Komisyondan. 
Buyurun Sayın Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; şahsına 
karşı büyük saygı duyduğum, belagatını ise bütün 
Meclis olarak hayranlıkla dinlediğimiz değerli arkada
şım konuşmamla ilgili bir örneği kendilerine temel 
ederek görüşlerine bir dayanakmış gibi ortaya koy
mak istediler. 

Hatırlatmak isterim, bendeniz 1 milyon ila 10 
milyon değerindeki arsalar vergileri konusunda bir 
ifadede bulunmuştum. 1 milyon için 4 bin lira öde
necek, 10 milyon için 40 bin lira ödenecek demiştim. 
Misalim sadece ve sadece bu noktada idi. Değerli ar
kadaşım dediler ki, 1 milyon olarak vergisi beyan 
edilmiş bir gayri menkul, taşınmaz 10 milyon değerin-
deyse o vatandaş ne yapsın. 1 milyona istimlak edi
lirse, kamülaştırılırsa yazık değil mi 10 milyon de
ğerindeki taşınmazına dediler. 

Saym Başkan, dünyanın hiçbir yerinde fiyat ha
reketlerinin en istikrarsız olduğu ülkelerde dahi ge
ceden sabaha, ülkemiz de dahil tabiî, fiyatlar yüzde 
bin bugüne kadar artmamıştır, artmaz. O nedenle, 
vatandaşımızın gayri menkulü de 1 milyondan 10 mil
yona geceden sabaha sıçrayamaz, buna maddeten im
kân yoktur. 

Değerli arkadaşıma şunu sormak istiyorum; acaba 
yerlerine geç mi geldiler bilmiyorum, ben konuşma

mın başında benim önergem vergi beyanı üzerinde bir 
kamulaştırma şekline itibar etmemektedir. Vergi be
yanına artan değerleri de koymaktadır dedim kaç kere. 

BAŞKAN — Şimdi, sizin biliyorum sorudan ziya
de yaptığınız açıklamanın Komisyonca yanlış anla
şıldığını açıklamak istiyorsunuz, bunu biraz daha kı
saltırsanız Sayın Şengün, rica edeyim. 

İSMAİL ŞENGÜN — Bu durumda Sayın Başfcan, 
vergi beyanı meselesi benim önergemin temeli değil
dir, esası değildir ve o noktada sanıyorum Sayın Ak-
yol'la çok yakın şekilde birleşiyoruz. Yoksa sadece 
ben vergi beyanını esas almışım gibi kendi görüşü 
olan rayiç bedeli savunmasına doğrusu hakkaniyetle 
telif edemiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın Seçkin, daha evvel işaret ettiniz soru mu 

soracaktınız? 

HAYRI SEÇKİN — Evet. 
BAŞKAN — Çok rica edebilir miyim, bilhassa 

görüyorsunuz değerli üyeler uzun sorular soruyorlar, 
zaten Tüzüğümüzde soruların kısa olmasına dair hü
küm mevcut, buna hep birlikte lütfen riayet edelim. 

Buyurun Sayın Seçkin. 
HAYRİ SEÇKİN — Sayın Şengün önergesinde 

vergi beyanına ilave kıymet artışlarını mütalaa eden 
unsurlarla birlikte vergi ödeme ahlakını getirmek 
şeklindeki bir anlayışı Sayın Sözcümüz kabul etmekte 
midirler? 

Rayiç bedelle alım şeklindeki çeşitli tefsirlere tabi 
tutulabilecek bir 'kamulaştırma yerine, getirdikleri mi
salde bugün bir gayri menkulün kamulaştırılmasında 
acaba onun bedeliyle yeni bir gayri menfcul alınır mı 
dedikleri zaman, alınamıyor ise, bir vergi kaçırılma
sının altında yattığına inanmakta mıdırlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Geboloğlu, kısa olmasını çok rica ederim. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Akyol arkada

şımız, «Zavallı olan vatandaşların gayri menkullerinin 
vergiye esas olmak üzere beyan ettikleri değerleri çok 
düşük olarak beyan ediyorlar» dediler. Acaba bu za
vallı vatandaşların buna esas olmak üzere yanlışlıkla 
da olsa yukarısında bir bedel gösterdikleri var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol buyurun rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Önce sanıyorum temel bir noktadan hareket et

mekte yarar vardır, ben açıklamalarım sırasında Sayın 
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Şengün'ün önergesinde kendi başına ve yalnızca vergi 
bedelinin gösterilmemiş olmasına sadece şükran su
narım. Bu önerge ile bizim getirdiğimiz sistem ara
sında aslında bir fark yoktur. Sayın Şengün de diyor 
ki, kanunla düzenlenecektir diyor. O kanunlayı çe
şitli unsurlarla takviye etmek lazımdır. Sadece hayat 
pahalılığını ilave edersek belki fazla bulabiliriz. 

' Mesela arz edeyim, çünkü Sayın Seçkin vergi ah
lakı konusunda da beni sınava çektiği için bu nok
tayı tam olarak burada halletmek zorundayız. Sadece 
ve yalnızca vergi beyanı değil, mesela orada, o ci
varda maliyece takdir edilmiş, kesinleşmiş vergi değeri 
vardır. Bu bir. 

İki; her zaman üzerinde durduğumuz Devletin 
vatandaşa suç işletmemek için, biliyorsunuz eksik ver
gi beyanı da her halde bu nokta da insanı vergi su
çuna iten bir noktadır, birtakım tedbirler alabilir di
yebilir ki; birinci sınıf inşaatın şu yılda maliyeti bu
dur. Vergi beyanını hesaplarken vatandaş hata işle
mez. Diyelim ki, 10 bin liradır inşaatın maliyeti şu 
kalitede, 10 bin çarpı 100 metrekare vatandaş bilir ki 
dairesi inşaat bedeli olarak 1 milyon liradır. Arsa payı 
olarak da diyelim ki % 10 var 10 milyon lira da arsa 
payı ise 1 milyon lira da arsadan sarkacaktır 2 mil
yon lira. işte bu unsurları gösterecek bir kanuna, 
vatandaşı ne izrar eden, ine suçlu durumuna düşüren, 
ne Devleti güç durumda bırakan, ne de vatandaşı ger
çekten Devletten, Devlete olan güvenini de sarsacak 
bir noktaya getirmeden bu noktayı halledebiliriz. Ya
ni, bu noktada alabildiğine hassas olmaya, alabildi
ğine Devletin vergi menfaatlerini korumaya, alabildi
ğine Devletin vergisinin tahsilini hızlandırmaya taraf
tarız. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmamalıdır. 
Vergi bahsi geldiği zaman bunun üzerinde sıkı sıkı 
duracağız, ve gerekirse o maddeyi de tahkim edeceğiz. 
«Vergi toplanmasın, kaçırılsın, vergi ahlaksızlığı teş
vik edilsin» demiyoruz. Böyle bir amacımız yoktur; 
ama vergi münasebetiyle böyle bir meselenin ortaya 
çıkması ve vatandaşın gerçekten ızrar edilmesi, bilme
den, bilemeyecek durumda olduğu durumlarda da ız
rar edilmesi, zarara sokulması zannediyorum Anayasal 
hakkaniyet kuralına aykırı düşer. 

Böylece, sona doğrudan başlayarak Sayın Seçkin 
ve Sayın Şengün'e cevap verdikten sonra, Sayın Sarı-
oğlu'nun verdiği örneklerdeki olgulara işaret etmek is
tiyorum. Gerek Keban Barajının, baraj alanına su ve
rilmesi, gerek Antalya'daki atom enerjisi merkezinin 
binalarının yapılması; bakınız kullandığınız ibarenin 
içine nasıl girecektir. Hiçbir şüpheye yer vermeyelim. 

Nasıl bir Devletin zarardide edilmesine biz sebep 
olmayı düşünebiliriz. Bakınız ölçeğimiz ne kadar ge
niştir. Devlete ne kadar açıklık, yetki, salahiyet, veril
mektedir. Denilmektedir ki, «O kamu hizmetine fiilen 
tahsis edilmez.» 

Zabıtlara geçmesi için söylüyorum; Yargıtay içti-
hatlarındaki durum bozulmuşsa, yine buradan söylü
yorum ki, «Fiilen tahsis» demek, onun sınırlarını be
lirlemek, araziyi düzlemek, bekçi kulübesi yaparak 
orada inşaat niyetini göstermek, bütün bunlar fiilen tah
sistir; ama vatandaşı ızrar için ucuzken arsa kapata
lım niyetleriyle birtakım vaki olabilecek istisnai olsun; 
ama kamu otoritesini işgal eden kişilerin keyfi işlem
lerine de engel olmak anayasal bir görev değil midir. 

Bunun gibi üzerinde kamulaştırma amacına uygun 
tesisat yapılması, işte geldik daha geniş daha flue bir 
ölçeğe, oraya su getirilmesi, elektrik getirilmesi, yol 
yapılması gibi unsurlar da bu amaçla yapılmış, bu 
amaca dönük yapılmış tesisattır. Artık geri almaya 
manidir. Hele, Keban'ın sularına verdiğimiz toprakları 
kimin geriye almak isteyeceğini ayrıca merak edi
yorum doğrusu. 

Sayın Şenocak'ın hocaları bile tersinden okutacak 
yeni fikri için teşekkür ediyorum. Bakınız Devlet, 
% 30 bir yeniden değerlendirme kanunu gibi birşey 
getirerek, bunları % 30 vergi cezası ile affetmekte ve 
olayı tasfiye etmektedir. Bana şu fırsatı da verdiler, 
düşününüz bir vatandaşımız gayrimenkulu 1 milyon 
lira beyan etmiş, Maliye demiş ki «Hayır buranın 
değeri sekiz milyon liradır.» dosya kesinleşmeden is
timlak olursa 1 milyon liradan mı vereceğiz, 8 mil
yon liradan mı vereceğiz. Maliye, Devlet değil mi
dir? Halbuki bu maddeye, «Vergi değeri» derseniz, 
«Vergi beyanı değeri» derseniz 1 milyon lira vere
ceksiniz. Bu meselenin detayına girdiğimiz zaman bu
nun gibi daha pek çok, hakikaten yurttaşı, hakikaten 
hukuk idesini hakikaten hukukçuluğu değil; ama in
san özümüzü rahatsız eden olaylarla karşılaşırız. Bi
zim Devletimiz, her zaman söylüyorum, bütçesinin' 
binde 4'ü için 'ki, ne kadar hata olabilir bu binde 
4'ün içinde, % 25 olsa, binde 1 yapar, binde birlik bir 
ihtimal için yurttaşlarımızın tümünü rahatsız edecek 
birtakım kötü niyetlileri özendirecek bir yolu açma
makta yarar vardır diyorum. 

Devlete, Sayın Kuzuoğlu Paşam kadar inanıyoruz, 
nakden, peşin kesintisiz ödeme, birtakım somut Dev
letten kaynaklanmayan kişilerden kaynaklanan ve yurt
taşlarımızı rahatsız eden olaylar dikkate alınarak ya
pılmıştır. Herhangi bir şekilde tedbir konulmakta, pa-
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ra bankada bloke olmakta, yıllarca kalmaktadır. Bu
nun önüne geçmek lazımdır. Bunu amaçlamaktayız. 

Tekrar ediyorum, altını çiziyorum, hiçbir yanlış 
anlamaya meydan vermeyecek şekilde zabıtları tamam
lamak için söylüyorum; Devletin o yurttaştaki bütün 
alacağı 6136 sayılı (zannediyorum) Amme Alacakları
nın Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre pek 
tabiî olarak mahsup ve kesinti suretiyle kesilecek, ki
şiye verilecektir; ama bunun dışında özellikle kastet
tiğimiz şerefiye vesaire gibi kamulaştırmadan ileri ge
len yurttaşın elinde olmayan sebepten dolayı, ondan 
ayrıca bir kesintinin, ayrıca bir tutmanın yapılmasını 
önlemek içindir. 

Zavallı yurttaşlarımızın, acaba bilgisizlikle gayri-
menkullerinin değerini daha yüksek gösterip göster
medikleri problemi bizim eski bir sorunumuzdur. Mil
letlerin tarihinde 50 yıllar, 100 yıllar uzun değildir. 
Biliyorsunuz Türk köylüsü, «Aşar» denilen fevkala
de kötü, yıpratıcı bir tünelden geçmiştir, aşar vergisi. 
O zamandan kalmış anılar hâlâ Türk Milletinde bir 
tutukluk yarattı dersem en hafif deyimiyle, her halde 
yanlış bir teşhis koymuş olmam. 

Buradan müteaddit defa arkadaşlarımız anlattılar. 
Dediler ki, «Türkiye'nin gerçek gayri safi millî ha
sılası 1303 doların üzerindedir; çünkü beş koçum 
varsa, efendim eğer Devlet sorarsa üç der, eğer be
dava aşılanacaksa beş der» dediler. Bu olayı gözden 
ırak tutamayız, bu olgu bütün Türkiye'ye yaygın bir 
olgudur. Ne olur, bütçenin binde l'i kadar hasar ver
meyecek olan bir olay için bütün milletimizin bana 
biraz da şirin gözüken, bu biraz tevazuundan doğan 
malını küçük değerde gösterme dileğini niçin hoş 
karşılamayalım ben bunda büyük bir tehlike görmü
yorum; ama kanun getirerek onun bu yaptığı hatayı 
düzeltebiliriz ve deriz ki, «Bir, köylerde tarım ara
zisi, sulak arazide diyelim ki dönüm başına şudur 
deriz, bunu merkezî hükümet, merkezden tayin ede
bilir.» 

İnşaat bedelleri için de arz ettim Bayındırlık Ba
kanlığının bu ödevidir, her yıl inşaat bedellerinin 
metre kare fiyatını ilan eder, yurttaşlar buradan bakar, 
bir radyo televizyon uyarısı ile yurttaşlarımızı bu ko
nuda aydınlatabiliriz. Hatta, bu ödev belki de vergi 
dairelerinıindir. Beyannameyi alırken arkadaşımız se
nin dairen 80 metre kare, dairen kârgir olduğuna gö
re metre karesi 10 bin lira deyip bunu orada düzel
tebiliriz. 

Özetle söylüyorum; Bu maddeyi bu şekilde tedvin 
ederken, Devletin vergi alacağını tahsili hususunu 

azaltmak, tahsilini geciktirmdk, savsatmak gibi her
hangi bir amacımız yoktu; ama ülkemizin şartlarına 
uygun, Devletin istimlak parasını tam ödemesine 
imkân veren, fazla ödemesini engelleyen, kanun ile 
tayin edeceğimiz, ortalama ve adil bulduğumuz bir 
sistem getirdik. 

Saygılarımla takdirlerinize arz ederim. (Alkışlar) 
ISA VARDAL — Sayın Başkanım bir sorum var. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim benim soru

mun cevabı verilmedi. 
BAŞKAN — Verdiler efendim. 
Sayın Vardal başka bir sorunuz mu var? 
ISA VARDAL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Lütfen kısa olarak, buyurun efendim. 
ISA VARDAL — Efendim, maddenin üçüncü fık

rasında «Kesintisiz» kelimesi geçiyor. «Kesintisiz» 
kelimesindeki anlam nedir, bu konuda izahat verirlerse 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DÜNDAR SOYER — Efendim, ben Sayın Sözcü

den birşey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DÜNDAR SOYER — Gayri menkul değer artış

larının takdir komisyonlarında düzenlendiğini biliyor
lar mı; biliyorlarsa, buralardan çıkan sonuçların bir
birleriyle tutarsız oldukları hakkında herhangi bir bil
gileri var mıdır?.. Yine tekrar soruyorum; 10 yıl iz
mir Ticaret Odası Başkanlığını yaptım, orada bizim 
üyelerimiz bulundular; vatandaşlarımızın ne kadar 
farklı değerlendirmelerle karşı karşıya kaldıklarını, 
bunların hep sübjektif esâslar içerisinde bugüne kadar 
halledildiğini acaba biliyorlar mı?.. 

Lütfen kendilerinden bu sorularımın cevaplandırıl
masını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, çok kısa olarak lütfen rica edeyim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Efendim, Sayın Isa Vardal'ın sorduğu 
«Kesintisiz»'den amaçladığımız husus şudur: Kamu-
laştıran idare kamulaştırdığı yeri kısmen kamulaştırır-
sa, o kamulaştırmaya bir de «Şerefiye» namıyla o 
anda yurttaşın kendi iradesine bağlı olmayan bir şarjı, 
bir harcı daha yüklemektedir. Bunu önlemekte Ko
misyonumuz yarar görmüştür. 

Sayın.... 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, üçüncü şahısla

rın, alacaklarının garantisi olarak koydurdukları haciz 
bu kamulaştırma bedelinden tahsil edilebilecek midir, 
edilemeyecek midir?.. Bunu rica ediyorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu konu tamamen mev
zu dışıdır. Pek tabiî olarak özel kişiler tedbir koya
rak (Kendileri hâkim olduğuna göre biliyorlar) para
larını istimlak bedelinden alabilirler. 

İSA VARDAL — Maddede «Alamaz» diyor.. 
BAŞKAN — Rica edeyim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Soyer'in sorduğu soruyla gelince; 
•ben eshâbı emılalktem olmadığını için, yanii toprak sa
hiplerinden, durumu doğru dürüst bilemiyorum. Ama 
benim de kulağıma, bu maddenin tedvini sırasında 
yaptığıırnız araştırmalarda o takdirlerin fevkalade de
ğişik olabileceğine 'dair rivayetler gelmiştir. Bu amaç
la vergici arkadaşlari'mızla d'a dıalima temas ettik; bu 
-meselenin daha genelde çözüleceğine dair, çözülebi
leceğine dair, tecrübeler olduğuna da'ir bJlgiler aldık. 
Çeşitli ülkelerde devlet 'hiç bir zıaman gayni menkul 
salhibine, bu gayri menkul ne ediyor diye sormuyor; 
(Bunu da tespit ettik) bu gayri menkul bin dolar edi
yor diyor, ondan sonra da vatandaş götürüp vergisi
ni veriyor. Biz hem vatandaşa soruyoruz, ona inanı
yoruz, hem de 'bir an geliyor, bütün bu inancı sıfıra 
indiriyoruz, diyoruz ki, biz artık sana ceza kesiyo
ruz.. 

Bu yol bıir vergi politikası sorunudur ve ben ina
nıyorum ki, Türkiye'nin gerçeğine uygun bir rayiç 
bedel kanunu yapılabilir, yapılmalıdır. Devlet soy
gundan, yurttaş zulümden kurtarılmalıdır bu mad
deyle. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Aldıkaç-tı, rica edebilir miyim; bu önerge 

üzerimde çok görüşüldü, pek çok fikir ileri sürüldü. 
Önergemin belki tümü üzerinde «dEvet, hayır»- diye
ceksiniz, belki muayyen fıkraları üzerinde. Lütfen 
cevabınızı sarih olarak rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değeri arkadaşlar; 

Dalima sarih cevap vermeye çalıştım. Müzakere
lere başlarken, kamulaştırma bedellinin hesabı üzerin
de tartışmanıın yürütülmesini rica etmiştim şahsen; 
•tabii yönetim zatıâl'inize ait. Onun için, sadece ka
mulaştırma bedelinin hesabı üzerindeki görüşümü 
açıMayabiltriim. 

Esasen size foen bu sorunları sunduğum zaman, 
tartışılmasını istediğim zaman, dört sorun da çözül-
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dükten sonra Anayasa Komisyonu Başkanı olarak 
'kendi görüşlerimi de Yüksek Heyete arz etmeyi dü
şünüyordum. Şimdi sadece «bir nokta üzerinde görü
şümü sorduğunuz zaman beni çok zor bir durumda 
bırakıyor sumuz; kasıtlı olmayarak -sadece imlkânsız-
lıklanmıı belirtmek için söylüyorum; elimi, kolumu 
bağlıyorsunuz. Eğer müsaade buyurursanız bu konu
da, kamulaştırma bedelimin hesaplanması konusunda 
da kısmen görüşlerimi arz edeyim. Fakat bu kısa 
olmayacak. 

Çünkü bu kamulaştırma sorunu, söze başlayan 
bütün arkadaşlarımın da ayrı ayrı belirttikleri gibi 
Anayasa hukukunun temel sorunlarından biridir. O 
ıkadar temel sorunudur ki, fert halk ve hürriyetlerini 
koruyup teminat altına almakla yükümlü olan Ana
yasa düzeni, bir ferdin iradesine rağmen, bu Anaya
sa düzeni ferdin kutsallığını, fert düşüncesinin kut
sallığını, fert iradesinin kutsallığını ve hukukî sonuç
ların ancak serbestçe açıklanan fert iradelerinin 'bir
leşmesiyle varılabileceğini hükme bağladığı halde, 
şimdi 'burada devlet istisnaî bir tasarruf olaralk ka
mu yararı dolayısıyla bir tasarruf yapmakta, bir fer
din malını elinden almaktadır ve bu birtakım hukukî 
düzenlemeleri gerektirmektedir. Şimdi biz bu hukukî 
düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Bü hukukî düzen
lemeleri adil bir çözüm yoluna bağlamaya çalışıyo
ruz. Onun içindir ki, bu hususta müsaade buyurur-
nız kendi gömşierimıi de arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun 'efendim, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Biraz evvel yaptığım açıklamada da söylemeye ça

lıştığım gibi sadece kamulaştırma bedelimin hesabı 
üzerinde görüşlerimi Yüksek Heyete arz edeceğim. 

Anayasa Komisyonumiuz 'bildiğiniz gibi 1961 sis
temline dönmüştür; «Bu bir -geriye dönüş», denmiştir. 
Halbuki bu, bir geriye dönüş değildir, bu, Anayasa 
Mahkemesinin 1971 tadilâtından sonra getirdiği dü
zene dönüştür, getirdiği düzenin muhafazasıdır. Ana
yasa Mahkemesi 197-1 de, (kamulaştırma bedellerinin 
rayiç bedel üzerine ödenmıesi ilkesini değiştirdikten 
sonra verdiği kararda bunun halksız olduğunu ve bu 
bedelin vergi esasına göre değil, rayiç bedel üzerin
den veritaesimi kararlaştırmıştır. 

Sorun, sadece Elazığ'ın yahutta çiftçilerin top
raklarının kamulaştırılması sorunu değildir, sorun, 
her Türk Vatandaşının sorunudur, sorun, Türkiye 
Cumhuriyetinin Vatandaşlarının, Türkiye Cumhuri
yeti toprakları üzerinde yaşayan herkesin sorunu-
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dur. Varın bu memlekette belki şehirler ihtiyaçlara 
kâfi gelmeyecek, yollar genişletilmek ihtiyacıyla kar
şılaşılacak; o zaman etraftaki binalar istimlak edile
cek, kamulaştırılacak. Sorun, onların sorunudur. 

Biz bir düzen getirirken, bir düzen oluştururken 
sodece belidi olayları dikkate alarak, befilMli olayları 
değerlendirerek; eğer bir hüküm vermeye çalışırsak, 
'buradaki arkadaşlarımın sık sık bu Anayasa Tasarı
sına yönelttikleri tenkitler gibi yanlış bir yola gitmiş 
oluruz. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi biz, bir 
insanın gayri menkulünü elinden onun iradesi ihtilafı
na alıyoruz ve kamu yararı gerekçesiyle bu tasarrufu 
yapıyoruz ve bu tasarrufu yaptığımız zaman da 'ken
disine diyoruz ki, gel, şimdi senin gayri menkulünün 
bedelimi ödeyeceğim. Nasi ödeyeceğini?.. Vergi esa
sına göre ödeyeceğim... 

Anayasa Mahkemesi bunu tadalete uygun bulma
mıştır. Çünkü 'bülmektediir ki, vergi daima az dekla
re edilir, vergi dajilma az beyan edilir, isviçre Fede
ral Mahkemesinin 'bir kararında «Vergi kaçırmayan 
insan yoktur», denmiştir. 

Şimdi 'bu sekide kamulaştırma ilkesinden yarar
lanarak, olayından yararlanarak birkaç vatandaşı 
vergi kaçırmayan namuslu vatandaşlar olmaya âdeta 
zorlamak isteyen bu görüş, bu ilke, aslında adil ol
mayan adaletsizliklere yol açan bir ilkedir. Çünkü, 
biraz sonra özellikle bu kamulaştırma bedellimin öden
mesi sorunu üzerine eğildiğimiz zaman göreceğiz ki, 
salık verilen sistem ve taksitler sorunu, 'hani ya 1961 
Anayasasının başında var: «Tasada, kıvançta or
tak», bunun gizli anlamı, toplumdaki nimet ve 'külfet
leri beraber paylaşmak sorunuyla tamamen çelişen 
ve isterseniz bir anlamda Türk milliyetçiliği anlayı
şıyla taban tabana zıt olan bir tutumdur. Çünkü ya
pılması gereken bir hizmetin yükünü belidi kişilere, 
bir azınlığa yüklemek istiyoruz. Hata buradadır. Çı
kış yolu 'buradadır. Eğer biz, o hizmetin, o kamu 
hizmetinin yapılmasını istiyorsak, onu bütün vatan
daşlara ödetuirmeliyiz. Bütün vatandaşların ona ka-
tılmasi'nı sağlamalıyız. Bunu sağlamak 'için de herşey-
den önce, elinden gayri menkulünü aldığımız vatan
daşın malının bedelini kendisine gerçek olarak, pe
şin olarak ödemeliyiz. 

Sık sık demokrasiden bahsederiz. Fert hak ve hür-
riyötleriniin gerçekleşmesinden bahsederiz. Bakın ba
kalım, bir yerde, şu dünyada serbest 'seçimlerle ikti
darın devroilduğu memleketlerin bir tanesinde kamu
laştırma bedelini taksitlere bağlayan bir ülke var mı
dır? Biz fakirsek, kalkınmamız gerekiyorsa, biraz ev-

— 492 

24 . 8 . 1982 O : 2 

vel söylediğim gibi, bu kalkınmanın bedeli hepimiz 
tarafından ödenmelidir. Benim aylığımdan vergi art
tırılarak sağlanmalıdır. Geliri fazıla olan bir gelir sa
hibinin gelirinden, fazla vergi kesilerek arttırmalıdır. 
Yoksa, hasbelkader; Elazığ'da toprağı olan ve Ela
zığ'da bir baraj yapıılması gerektiği için, Elazığ'daki 
toprağına el konan çiftçinin yahut toprak sahibinin 
arazisini alarak; onun toprağını, onun varlığını elin
den aldıktan sonra onu taksite bağlamak adil bir yol, 
bir çözüm yolu olmaz. 

Aynı şekilde, onun hatalı bir şekilde yaptığı bir 
vergi beyanını; aynı şekilde onun belki bilgisizliğin
den, belki de doğal olarak, insiyaki olarak yaptığı 
vergi kaçakçılığımdan yararlanarak onu köşeye sıkış
tırmak ve bundan yararlanmak iyi, adil bir çözüm 
yolu olimaz. 

Ben, Sayın Dündar Soyer'in ileri sürdüğü teklife 
katılmak eğiimiindeyüm, Kendisi deldi ki, «Vergi be
yanı vardır. Onu bir tarafta tutarız.» Kendisini iyi 
anladım'sa; «Diğer taraftan da, 'rayiç bedeli hesapla
rız, aradaki farkı vergi tahakkuk ettirerek alırız.» İş
te bu, adi bir yol olabilir. Fakat, yoksa kendisinin 
söylediği gibi, İzmir'deki olaylar, Elazığ'daki olaylar 
bize, adil bir hüküm koymamıza, adaleti sağlamamı
za, eşitlik ilkesine, hele nimet ve külfetleri eşit olarak 
paylaşmak felsefesine aykırı düşen ve demokrasinin 
temeli olan insan haklarına aykırı düşen bir çözüm 
yolunu gerektirmez. 

Elbette ki, arkadaşlarımızın takririni dikkate ala
cağız, inceleyeceğiz. Komisyon karar vereceik; fakat 
ben bu karardan önce kendi görüşlerinıi Yüksek Ku
rula arz etmeyi yararlı gördüm. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepi
nize ayrı ayrı teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aldıkaçtı, önergeyi Genel Kurula sunma

dan evvel katılıp katılmadığınızı ifade buyurun lüt
fen. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Söyledim efendim. Kamulaştırma-. 
nın bedelinin hesabına ilişkim görüşleri dikkate ala
cağız efendim. Bunun üzerinde tartışma yapılmıştır; 
diğerleri daha tartışılmadı. Yani, diğerlerini biz tar
tışmadık. 

TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkam... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, oylamanın 

şeklini anlamak mümkün değil Komisyonun tutumu 
karşısında. «Önergenin tartışılmadığını1»; ifade ediyor
lar Sayın Aldıkaçtı. «Sadece bir noktada tartışıldığı-
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m», söylüyorlar. Oysa, bugüne kaldarki tatbikatımız, 
önergenin tümü üzerinde oylama yapmaktır. Kaldı 
ki, Komisyonun Sayın Sözcüsü bir saat, Sayın Baş
kanı yarım saate yakın bu konuda görüştüler, öner
genin tümü üzeninde görümlerini ifade etmıiş olsalardı 
biz de ona göre oy kullanırdık. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergemin dikkate 
atamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanımı, son sözü söyle
medik. Yani, Tülay banıma cevap vermek isterim. 
Çünkü, bundan daha önce de önergeler parçalana
rak oya konmuştur Ve esasen «Bedellin ödenme biçi
mi, kesinti peşin» sadece iki arkadaşımız 'anasında 
karşılıklı., Sözcümüzle Sayın Şengün arasında sanı
yorum ki, bir görüş teatisine yol açmıştı. Aynıca, 
«Taksit süresinin belMıenmesi, 5, 10 yıllık süre.»ı Bu 
hususdaki görüşlerimizi arz etmedik. Diğer taraftan, 
«Beş yıl içinde kamu hizmetine fiilen tahmis edilime-

BAŞKAN — Değerlli üyeler; 
134 üncü Birleşimimizin Üçüncü Oturumunu açı

yorum. 
Sayın Eryılmaz'ın önergesiyle ilgili görüşmelere 

başlıyoruz. 
Buyurun Sayın Eryıknaz. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkanım, usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Soyer, müzakerelerin usulüy

le mi ilgili?.. 
DÜNDAR SOYER — Zaptı sabıkla alakalı, oy

lama ile alakalı efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Eryılimaz, bir dakikanızı rica edeyim. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan,' değerli ar

kadaşlarım'; 
Biraz evvel müzakeresini yaptığımız konuyla ilgi

li olarak Sayın Komisyon Başkam cevaplarını lüt-

yen taşınmaz malın geri (istenmesi», sorunu; sanıyo
rum Sayın Vardal'la arkadaşım arasında, Sözcümüz 
arasında, sadece gene bir tek karşılıklı soru - cevap 
şeklinde ele alınmıştır. Yoksa, üzerinde durulmamış
tır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akükaçtı. 
Değerli üyeler, Sayın Aldıkaçtı'nm bu açıklama

larına göre, anlaşılıyor ki, bu önergenin bazı kısım
larından faydalanacaklardrr. O itibarla, dikkate alın
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... 

HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, yanlışlık var 
herhalde. Komisyon Başkanı konuşmasında «Dikka
te alınacaktır» diyorlar, aksi oy kullanıyorlar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma Saati : 15.55 

fefctiler. O cevapların arasında benim maddeyle ilgili 
olarak sunmuş olduğum önerimi kendilerinin de mak
bul bulduğunu ve Komisyona geri almak suretiyle 
değerlendireceklerini ifade ettiler ve gerçek değeri 
'bulmak içki koymuş olduğum formülün çok geçerli 
ve uygun olacağını ifade ettiler. Arkasından oylama
ya konulduğu sırada Sayın Başkanın bu sözleriyle 
oylarını ifade eden tarzı arasında 'büyük bir çelişki 
doğdu. Şimdi zabıtlarda bu hususu kabul eden bir 
Başkanın oylama sırasında aksi tarzda iradesini te
celli ettirmesi beni çok eski günlere kadar götürdü. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
1961 Anayasası çalışmalarında bulunmuş bir ar

kadaşınızım. Gerçekten Anayasa müzakereleri çok 
olgun, çok ciddî ve çok seviyeli bir komisyon önün
de cereyan etti. Burada arkadaşlarımın her birinin 
değerlerine saygım vardır, her birisini ayrı ayrı de
ğerli, bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli insanlar olarak 

» > • • < « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.10 

BAŞKAN : Başkaııvetoüıi M. Vefflk KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evüya PARLAK, Mehmet PAMAK 
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'sayıyorum; ancak müzakere usulü ve şekli 'bakımın
dan Komisyonun beraberlik içerisinde ve meselenin 
muhatabı olacak halde, bir mozaiğin parçaları halin
de gözükmüş olmamaları bana 1961 Anayasasıyla 
bu Anyasa arasındaki kıyaslama yapmama zorunlu
luk vermiş oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zannediyorum ki, aslında bu daha ziyade Sayın 

Komisyon Başkanımızın tutumuyla ilgili oluyor. Ana
yasa Komisyonunun çalışmalara başladığı o günler
den bu güne kadar basında ve çevrelerde yaratılmış 
olan tefsirlere muhtaç anayasa değerlendirmesi haki
katen... 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
DÜNDAR SOYER — Efendim, önergeyle ilgili 

Sayın Başkanın... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Balkın, 
dediniz ki, «Yapılan oylamayla ilgili ve bir de tuta
nakla ilgili bir konuşma yapacağım»ı dediniz. 

DÜNDAR SOYER — Yapacağım efendim. Şim
di oraya geleceğim. 

BAŞKAN — Siz, Komisyonun tutumunu (açıklı
yorsunuz. 

DÜNDAR SOYER — Komisyonun tutumunu 
arz etmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun tutumu ile ilgili açık
lanacak bir konu yoktu daha evvelki görüşmeleriniz
de. «Oylama ile ve bir de tutanakla ilgili konuşaca
ğım»! dediniz. 

DÜNDAR SOYER — Oylamayla iügifti efendim 
bu. Sayın Başkanın evvela konuşması zabıtlara geç
ti, arkasımıdan oyl'ama sırasındaki tutumu... 

BAŞKAN — Ona temas buyurun. 
DÜNDAR SOYER — Ona temas ediyorum. Bu

nun, bu çalışmalarımızı beli sorumluluk içerisinde 
yürütme imkânımızı daralttığı kanaatini ve üzüntüsü
nü bende yaratmaktadır. Bu bakımdan Sayın Baş
kandan rica ediyorum. Kaldı İd, gene konuşmaları 
sırasında (Zaptı sabıktan da bahsedeceğimi beyan 
ettim),konuşm!aliarının içerisinde mesela, kamulaştır
manın değeri, gerçek değerinin tespitinde, rica edi
yorum, daha ziyade hep fakir vatandaşlardan bah
setmek suretiyle bir nevi fakirlik edebiyatı1 üzerine 
gerekçeleri oturtmak eğilimini göstermektedirler. Bi
zim, benim gibi kamulaştırmaya maruz kalabilecek 
gayri menkullerimiz var, menkullerimiz var. Onun 
için meseleyi böyle bir nevi demagojik hava içerisin
de ortaya koymanın geçerliği olmadığı kanısında
yım. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen Sayın Soyer. 
Sizden belkikıdiğiim şudur ve Genel Kurulun da bek
lediği şudur: Mademki oylama ve tutanak hakkında 
konuşacaksınız, diyeceksiniz ki, «Oylama şu tarzda 
yapılmalı») veya «Bu tarzda yapılmııştır, hatalıdır.» 
Veyahut gene diyeceksiniz ki, «Tutanağa şu konu 
yanlış geçmiştir. Böyle değil, şöyle olacaktır.» Siz di
yorsunuz ki, «Komisyon verdiği cevaplarda dema
gojiye giden, fakirlikten bahseden bir tutum içinde
dir»,. Şimdi Komisyonun bu tarzdaki hareketini eleş
tirmek üzere usulle ilgili bir konuşma yapamazsınız. 
Çok rica ediyorum. 

DÜNDAR SOYER — Efendim, isiz benim usul 
hakkındaki konuşmamı o kadar daralttınız ki, ben... 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkındaki konuşma
nın da bir şekli var, Siz şimdi bir sayın üyenin şu 
veya bu tarzda konuşmasını eleştirir gibi Komisyo
nun verdiği cevapları eleştiriyorsun uz. Komisyonun 
verdiği cevapların eleştirilmesi usulle girmez Sayın 
Soyer. Rica edeyim. 

DÜNDAR SOYER — Ben sözlerimi kısaca bi
tirmek istiyorum müsaade buyurursanız. 

Ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü şartlar içe
risinde bu çalışmalarımızın, çok rica ediyorum Sa
yın Komisyon Başkanımızdan, daha dikkatli, daha 
meseleye benim söylediğim açıdan yaklaşmak sure
tiyle itina göstermesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, lütfen bir cevap ver
mek 'istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Vereceksiniz gayet tabiî. Buyurun 
Sayın Alldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; 
Sayın Dündar Soyer'in benim şahsımla ilg'ili açık

lamalarına, yermelerine cevap vermiyorum; onun "ye
ri burası değil. 

Oylamaya gelince: Gerçekten kürsüde kendi tek
lifine . katıldığımıı söyledim, onun geçerli bir yol ol
duğunu 'söyledimi, o teklifin dikkate alınabileceğini 
söyledim; fakat sonra dört madde birden oylamaya 
konulunca, konulmak istenince ona da karşı çıktım, 
dedim ki, bedelin ödenme biçimi tartışılmamıştır, 
soru - sual şeklimde bir cevap olmuştur, taksit süre
sinin belirlenmesi tartışılmamıştır, soru -• sual sekilin
de cevaba konu teşkil etmiştir. Dördüncü nokta için
de aynım söyledim. 
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Tabiîdirki, tartışmadığını konular üzerinde ka
bul oyumu veremezdim. Bununla beraber kendileri 
eğer bu açıklamamdan rahatlarlarsa Anayasa Komis
yonumuz nasıl olsa konuyu eline 'alacaktır, o zaman 
'kamulaştırma bedelinin hesabında herhalde kendi gö
rüşü de incelemeler arasında, teklifler arasında ince
lenecektir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Bryılmaz buyurun ©fendim. 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkanım;, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Önergemde üç fıkranın çıkarılmasını, ikinci fık
radaki «rayiç bedel»' deyiminim değişıfcirillmıeslini ve 
dördüncü fıkradaki beş yıllık sürenin 10 yıla çıkarıl
masını teklif etmiştim. 

Kamulaştırma bedeli üzerinde söyleyeceklerim 
vardı; fakat diğerleri üzerinde hemen söylemek isti
yorum. 

«Kamulaştırma bedeli, kesintisiz, nakden ve pe
şlin olarak ödenir.»; Burada Şener Akyol arkadaşımız 
bu kamulaştırma şerefiye vergilerinden bahsettiler. 

Yüce Meclîsin saygıdeğer üyeleri; 
Yalnız şerefiye vergisi değildir, 6830 sayılı Kanu

nun bir 12 nci maddesi vardır. Kısmen kamulaştır
mayı ilgilendiren ıbıir maddedir. Kısmen kamulaştır
malarda, kamulaştırılan gayri menkulün değeri üç 
misli, dört misli arttığı halde, onun bir maddesi, «Bu 
artan değerlerin kamulaştırma bedelinin yarısını geç
memek üzere indirilir»: hükmü var. Bu devlet alaca
ğıdır; yani kısmî bir kamulaştırma yapılacak, bir ka
mulaştırma, bedelinin beş misli artacak, sonra da 
hiçbir şey ödemeyecek... Bunun hukuk devleti ile il
gisi yoktur. Bu doğrudan doğruya 'bir kimsenin mal 
varlığının haksız olarak antma'sı demektir. 

Kaldı ki, maddede, hiçbir şey ödenmez, diyor. 
Emekli maaşı mıdır bu?.. Devletin başka hakkı yok 
mudur?.. Irak Toprak Reformu Kanunu, diğer top
rak reformu kanunlarını okumadık mı?.. Buralarda 
devlet hakkının kesileceğine dair hüküm vardır. 

Son fıkraya geliyorum. 
Bu son fıkra da «Kamulaştırılan taşınmaz mal

lar, kamulaştırma bedelinin kesinleştiği tarihten baş
layarak beş yıl içinde o kamu hizmetine fiilen tahsis 
edilmez veya üzerinde kamulaştırma amacına uygun 
tesisat yapılmayarak olduğu gibi bırakılırsa...»> falan 
filan hükmü. Biz, bu Meclis Kanunu kabul ettik; 10 
yıl diye. Acaba Yüce Meclisin iradesine saygı duy
muyorlar mı, buna ne buyuracaklar?.. Bunlar Ana
yasaya girecek maddeler değillerdir. Esasında kanun

larda 'bu gibi maddeler vardır. Yargıtayın içıtahat ka
rarı vardır. İşte, dışarıdaki tenkitler bunlara yönel
mektedir. 

Biz niçin bu maddeyi yapıyoruz?.. Bunun açıklı
ğa kavuşması lazımdır. Hukuk devleti ile ne alâkası 
vardır? Yüce Meclisin iradesi ile kabul edilen 'bir 
kanunun pek çok yerlerde buna aykırı hükümler ge
tirmenin ben manasını anlayamıyorum, Neyi kastet
mek istiyorlar?.. 

Anayasanın hükümleri vardır, amir hükümleri 
vardır, Anayasamın kapı açan hükümleri vardır, Ana
yasa bütün bu kanunları detayına kadar düzenleye
mez. Bunları kanun koyucuya bıralkalım. Biz herşeyi 
düzenlemek ist'iyoruz da kanun koyucu neyi yapa
cak? Acaba bundan sonra gelen partiler birbirinin 
kopyası mı olacaklardır?.. Eğer öyle bir niyetimiz 
varsa hepsini düzenleyelim. Partilere hiç takdir allanı 
bırakmayacak mıyız?.. Bunlar Anayasaya girecek 
hükümler mıi?., 

Gelelim rayiç bedel üzerine: Bu maddenin bir 
üst maddesinde (Zamanım sınıriı olduğu için söyle
yeceklerimin hepsini söyleyemiyorum.) kıyıların dev
letleştirilmesinde; kıyıların devlet tasarrufu altında 
söylenildiği ileri sürülüyordu. Bu nedir?.. Para ver
meden icabında bunlar alınabilir hükmü... Burada 
orta yolu bulmak mecburiyetindeyiz Burada reform 
kanunudur ıbu, bu reformlarda bir adım daha ileri 
atılmaz. 

işte 12 Marttan sonra gelen iktidar ve Meclis 
bunu kavramış durumdadır. 12 Mart'tan sonra gelen 
iktidarda ekseriyet partisi, açıkça söyleyeyim, bazı 
şeyleri söylemek icap ediyor, Adalet Partisinin söz
cüsü; «Turistlik hizmetlere elverişli arazilerin kamu-
laştıri'lması yolunda son yıllarda bir temayül hâsıl ol
muş ve spekülatif birtakım sahil alanlarına mani 
alabilmek için devletin bunlar üzerinde tasarruf hak
kını kullanması yönünde bir gelişim vukuu bulmuş
tur...» işte bugün dile getirdiğiım'iz hususlar o zaman 
Adalet Partisinin sözcüsü tarafından Mecliste dile 
getirilmişti ve devam ediyor; 

«sŞimdi büıtün bunların arasımda düzenlenen mad
de yeknazarda insanı büyük çapta endişeye sevk et
mektedir. Zira Anayasanın hükmü iyi bir tahlile ta
bi tutulduğu zaman, görülecektir ki, bütün bu plat
form İçerisinde meselenin düzenlenmesi kanunlara 
bırakılmıştır.». Ve vergi değerini o zamanki 'bütün ik
tidar, esasında Halik Partisi zaten 'kabul ediyordu, 
diğer partiler de kabul etmiş vaziyettedir. Bu Adalet 
Partisinin görüşüdür. 
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Geçelim rayiç bedelde suiistimal meselesine. Ha
diseleri tahrif etmemek lazım gelir, istimlâk edilecek 
vatandaşın evi değildir, buradaki reform maddeleri
dir. Bu reform maddeleri bir adım 'ileri gidilmez 
eğer bu düzeltilmediği takdirde. Bunu bu şekilde al
tını çizerek söylemek lazım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, süreniz doluyor. 
AZMİ ERYILMAZ — Topluyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun rica edeydim. 
AZMİ ER YILMAZ — Bu istimlâkte yalnız Ke

ban'da bilirkişiler aracılığı ile soygun yapılmamıştır. 
6830 sayılı 'Kanun, takdir komisyonlarının kıymet 
takdirleri de aynı durumdadır, başka yerlerdeki ya
pılan şeyler de aynı durumdadır. Vergisini az öde
yeceksin, az beyan edeceksin, onun on misini de is-
ıtimlâkten alacaksın... Bu yeryüzünde görülmüş şey 
değidir. Beyan edeceksin, vergiyi az ödeyeceksin, is
timlâk yapıldığı zaman da 20 misli, 50 misli istim
lâk bedeli 'alacaksın... Bu devletin cebinden çıkıyor. 

Bu bakımdan, şu beş dakika içerisinde sadece 
bunHarı anlatabildim. Ben yine Anayasa Mahkemesi
nin kararından bahsetmek suretiyle,' oradaki karşı 
oylardan 'bahsetmek suretiyle cevap verirdim; fakat 
Komisyonun süresi çok fazladır, benim sürem beş 
dakikadır; ama »bundan sonraki önerge dolayısıyla 
da devamlı açık bulduğum noktalarda söz söylemek 
hakkımı muhafaza ediyorum. 

Yüce Kuruldan istirham ediyorum, daha önceki 
Vermiş olduğumuz kararlara sadık olalım ve önergem 
istikametinde rey kullanmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yeğenağa lehte, aleyhte?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Yeğenağa. 
Başka söz isteyen sayın üye?... 
ABBAS GÖKÇE — Aleyhte Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte. 
HİLMİ SABUNCU — Ben de söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Sabuncu lehte, aleyhte?... 
HİLMİ SABUNCU — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Efendim, aleyhte iki söz alındı. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan... 
ıBAŞKAN — Sayın Haznedar buyurun. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim yansı 

aleyhte, yarısı lehte istiyorum. 
BAŞKAN — «Lehte» diyorum efendim, 
Evet, buyurun Sayın Yeğenağa. 

TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Bence Anayasa, bir milletin kendisini yönetene ver
diği yetkiler ve ona karşı koyduğu yasaklardan müte
şekkil, milletin arzusunu sıralayan bir yasadır. Bu ya
sa şöyle başlar, milletin temel hakkıdır : 

«Beni idare eden, benim canımı alamaz, beni ida
re eden, benim malımın bedelini ödemeden malımı ala
maz, beni idare eden benim seyahat hürriyetime ka
rışamaz, konuşma hürriyetime karışamaz, yazma hür
riyetime karışamaz» vesaire gider ve der ki, «Eğer ben 
bu hürriyetlerimi istimal ederken bir başkasının hürri
yeti ile takışırsam, bitaraf yargıçlar tarafından yargıla
nırım ve cezamı görürüm.» Devletin kuruluş düzenini, 
millî hâkimiyetin düzeni bu şekilde ayarlanır, esası bu
dur ve Anayasaların 'birinci ilkesi milletin, idare eden 
önünde eşit olması prensibidir. 

Efendim, şimdi konuşulan 48 inci madde, kamu
laştırma, Devletleştirme ile ilgili iki yönlü bir mül
kiyet sınırlaması kabul ediyor. Bir tanesinin mülki
yeti sınırlandığı zaman, ödeme peşin yapılıyor; di-
ğerininki sınırlandığı zaman, ödeme 5 yıl vadeli yapı
lıyor. Şimdi, Türk Milleti der mi : «Ey beni idare 
edenim, öyle 'bir yasa yap ki bana, Ahmet'inkini peşin 
öde, Mehmet'inkini 5 yıl vadeli öde...» Hangi 'bir or
tamda?... Hergün Türk parasının değerinin bir sayaçla 
sayılabilecek kadar süratle düştüğü, indiği falan bir 
dönemde. 

Kıymetli konuşmacı arkadaşlarımız belirttiler, de
diler ki, «Rayiç bedeli ile istimlak.» Bu hakikaten ye
rinde bir karara varış yoludur. Geriye kalıyor vade 
meselesi. Rayiç bedelle aldınız, neden vade?... Vadeye 
ne lüzum?... Vadede ödenen faiz miktarı, Devlet borç
ları için ödenen faizin civarında olacak; fakat öbür is
timlak edilenin bedeli peşin ödeniyor. Buradan neş'et 
eden hadise şu : 

Devlet bu işi gerçekleştirmek için finansman sıkıntı
sı çekerse, bu finansman imkânı kendisine verilebil-
sin. Yani foir nevi, mülkiyet hakkı sınırlanan adamın, 
Devleti finanse etmesi meselesi. Neden o adam finan
se ediyor da öbürküler finanse etmiyor?... İlk eşitlik 
prensibi ya kamulaştırmada, devletleştirmede muayyen 
bir vade esasına bağlanır; eğer Devletin finanse etme 
etme imkânı yok ise, buna memurların tekaüdiyesi 
anında aldıkları ikramiyeleri de ithal edilir, bu da 
büyük rakamlara baliğ olmaktadır Devlet bütçesine. 
Eğer biz Devleti bu süratli faaliyetlerinden dolayı fi
nanse edeceksek, topyekûn finanse ederiz. Emeklilik 
ikramiyesini alan da 5 yıl vadeli alır, kamulaştırılan 
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da 5 yıl vadeli alır, devletleştdrilen de 5 yıl vadeli alır. 
Aynı şartlar herkese eşit bir şekilde tatbik edilmesi 
zorunluluğu vardır. Her Anayasanın 1 inci maddesi 
eşitlik ilkesidir. Onun için ben, vade mevzuna iştirak 
etmiyorum efendim. 

Kıymetli arkadaşlarım görüşürlerken, «Anayasa 
tekniği, Anayasa görüşü, Anayasa nizamı» falan de
diler. Anayasa, milletin arzusunun bir yasa haline dö
külmüş şekli olduğuna göre, bunun tekniği, bunu sı
ralayıp yazma tekniğidir. Bu bir sanat değildir, bir tek
nik de değildir. Anayasa, milletin arzusu olduğuna 
göre ve bu hazırlanan Anayasa da büyücek bir kitle
nin fikirlerini ihtiva eden malumatı toplayarak ha
zırlandığına göre, herhalde milletin isteklerine uy
gun bir Anayasa olması lazımdır. Konuşurken, laf 
ederken de «'Böyle insanlara...» 

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum. 

TURGUT YEĞENAĞA — Bağlıyorum efendim. 
Konuşurken de, «'Böyle insanlara bunu dene lüt

fetmiyoruz?...» gibi sözler bence sakıncalıdır. Millet 
lütfetmiyor, millet hakkını yasaya yazdırıyor. Onun 
için dikkatli olalım. Eşitlik ilkesini hiçbir zaman sars
mayalım. Ben vadeye muhalifim efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Balkan, benimle be

raber aleyhte Sayın Sabuncu da söz almış idi. Müm
künse o konuşsun, aksi halde ben konuşabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu buyurun. 
HtLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Ben daha çok, teklifin vergi yönü üzerinde du

rarak konuya girmek istiyorum. 
Kamulaştırma bedelinin vergi değeri olarak tespiti, 

benim kanaatime göre, bazı sorular ve sorunlar 
taşır. Kanaatimce vergi konusu başka, iktisat 
konusu ya da kamulaştırma konusu başkadır. Devle
tin yetkili organları, denetim organları vardır, kaçırı
lan vergileri veya eksik beyan edilen değeri resen tak
dir etme yetkisi de vardır. 

Esasında kamulaştırma gibi son derece önemli bir 
konunun, eğer öyle düşünülüyorsa, Emlak Vergisi be
yanının otokontrolü için getirilmesine akıl erdirmek 
mümkün değildir. Çünkü hakikaten kamulaştırma, 
Emlak Vergisi karşısında oldukça büyük önem ta
şır. Maliye Bakanlığı yetkililerinin Malî İşler Komis
yonu toplantıları sırasında belirttikleri kadarıyla, Tür-
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kiye'nin geneli üzerinde Emlak Vergisi beyannamesinin 
doğruluğunu ve Emlak Alım - Satım Vergisinin beya
nının doğruluğunu tespit etmek bakımından, şehir 
haritaları hazırlanacak idi. Zannediyorum kısa bir za
man içerisinde bu beyannamelerde kişinin beyanına 
ihtiyaç göstermeyecek bir düzenlemeye girmek müm
kün olacaktır, 

Değerli arkadaşlarım; 
Esasında bugünkü sosyo-ekonomük durumumuz 

karşısında Emlak Vergisi Beyannamesini düşük tutan
lar daha çok ödeme gücü zayıf olan kişilerdir. Değer
li arkadaşlarımızın aldığı gibi, konu, düşük gelirli kişi
lerin aleyhine tecelli etmeyecek değildir. Bugünkü uy
gulamalarda da görülen husus bazı noktalarda budur. 

Ben eski bir bankacı olarak, bize kredi için gelen 
kişilerde vergi beyanının; ipotek vermek isteyen bir 
kişinin vergi beyanının düşük gösterildiğini görme
dim; ama çok fakir, bir tek daireden müteşekkil gayri 
menkule sahip olan kadın veya erkek vatandaşlarımı
zın düşük göstermek zorunda kaldıklarını da gördüm. 

Şimdi arkadaşlarım; esasında bazı soruları, bazı 
teknik soruları teknik açıdan, politik açıdan değil, tek
nik açıdan sormak istiyorum : 

1. Vergi beyanı yoksa durum ne olacaktır?... 
2. Vergiye muafiyet getirilirse ya da 1319 sayılı 

Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde tadat 
edilen muafiyetlere girerse istimlak edilecek yer ne 
olacak?... 

Esasında kamulaştırma bedeli gibi önemli bir ko
nunun başka bir müesseseye bağlanması sanırım, ka
naatimce ne mümkün, ne zarurî, ne de yararlı sonuç
lar verecektir. 

Vergi kaldırılırsa ne olacaktır?... Günün şartların
da belki de bir tek dairesi olanlardan emlak vergisi 
tamamıyla kaldırılabilecektir ya da tamamıyla emlak 
vergisi kaldırılabilecektir. Anayasada getirdiğimiz bu 
vergiye dayalı madde boşlukta mı kalacaktır?.. 

Bir de gayri adil duruma yol açacağından bahset
mek istiyorum : Yan yana bulunan iki gayri menkul
den birisi diğerini tutmayabilir; aynı anda istimlak 
edilebilir; fakat beyanlar birbirini tutmayabilir. Bu 
durumda ödemeler sanırım farklı olacaktır. Bu da 
gayri adil bir durumun doğmasına neden olacaktır. 

Diğeri, gene teknik bir konudan daha önce de bah
setmişlerdi. Maliyenin vergi beyanı üzerinde takdir 
yetkisi, daha doğrusu resen takdir yetkisi vardır. 1 
milyon beyan edilen bir gayri menkule Maliye 4 mil
yon derse hangi bedel üzerinden (ihtilaflı bir durum
da) istimlak bedeli ödenecektir?.. 
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Diğeri, devirden veya inşaattan sonra beyan im
kânı vardır ve özellikle devirden sonra beyanlarda da 
kanunun bu hükmünü 'bilen bazı kişilere taviz vermek 
niteliği taşır; ancak bilmeyen kişiler açısından, bunu 
takip edebilme kültürüne sahip olması mümkün olma
yan kişiler açısından da mahzurlu durum doğacaktır. 

Diğer bir konu : Bir kişi vefat etti, 15 gün sonra 
kamulaştırma oldu. Üç aylı'k süre içerisinde beyanna
mede bulunma imkânı var. Üç ay içerisinde; yani 
ölümden 15 gün sonra kamulaştırma söz konusu olur
sa, ölen adamın beyanı üzerinden kamulaştırma müm
kün olmaz. Yenilerin ıbeyanname için 2,5 ay daha 
süreleri vardır; tekrar takdir işine dönülecektir. 

Esasında bütün bu sayılan hususlarda vergi de
ğeri üzerinden yünüme söz konusu olmayacaktır. De
diğim gibi, en azından beyan vermemiş de olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen. 

HÎLMÎ SABUNCU — Tamam Sayın Başkanım. 
Esasında bir diğer 'konu üzerinde durmak istiyor

dum. Bu, kamulaştırma sırasında devlet hizmetlerine 
bir katkıdır... Bu şekilde yapılacak hizmetin külfetinin 
malları istimlak edilen kişilerin omuzlarına da bir yük 
olarak getirilmemesi lazımdır. Eşitlik ilkesinin hakika
ten ben de zedelendiği fikrindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Aslında bir konu üzerinde söylemek istediğim hu-

sıisatm bir büyük bölümünü Sayın Sabuncu burada 
idile getirdiler. Ben o noktaya bilahara geleceğim. 

iki 'gün evvelki mülkiyetle ilgili konuşmamda, mül
kiyetin bir devletin sistemini belirleyen en önemli un
surlardan biri olduğunu ifade etmeye çalışmıştım ve 
mülkiyet hakkının bu nedenle de üzerinde hassasiyetle 
durulması, zedelenmemesi gerektiğine işaret etmiştim. 
işte kamulaştırma devletin bu hakka müdahalesinin bir 
aracıdır. Gene o konuşmamda mülkiyet hakkının sınır
lanmasına da bir sınırlanma getirmek üzere bir teklif
te bulunmuştum. Sayın Komisyon Başkanı, beni mazur 
görsünler, kanaatimce fevkalâde hafif bir cevap verdi. 
«Mülkiyet hakkının sınırlandırılmasından bahsedilme
si dahi mülkiyet hakkının varlığına işarettir.» dediler. 

Yalnız hemen şuna işaret edeyim : Sınırlandırma
dan sınırlandırmaya ıbüyük farklar vardır. Liberal ve 
sosyalist sistemlerde, iki sistemin unsurlarının karışı
mı sosyal devleti vücuda getirir. Bu unsurların ka-

rışımındaki ölçü kaçırıhrsa, belki de bir tarihte ifade 
edildiği gibi, bizi sınırların ötesine kadar götürür. 

Kamulaştırmada rayiç bedelin ödenmesi gerektiği 
kanısındayım. Sayın arkadaşım ifade ettiler; bu ver
gi sistemi özellikle kaldırılırsa, yani emlak vergisi kal
dırılırsa o zaman Anayasadaki bu hüküm ne ifade 
edecektir?... Bazı devletlerde vardır; bu nevi vergiler, 
mesela bazı ülkelerde ihracat üzerinden vergi alınmaz, 
ihracat vergileri yoktur. Servet üzerinden de vergi al
mayan ülkeler olabilir, belki de vardır. Bizde de fev
kalade şikayet konusu olan, toplanmasında büyük müş
külat olduğu ifade edilen emlak vergilerinden bir 
tarihte vazgeçilmesi halinde Anayasadaki bu hüküm ne 
olacaktır?... Buna arkadaşım işaret etmişti. 

Yine bu konuda işaret etmek istediğim bir husus; 
başka ülkelerin anayasalarında da buna benzer hü
kümler vardır. Belkiça Anayasasında adil bir bedelin 
ödenmesinden söz edilmektedir, Federal Almanya Ana
yasasında «Toplum ve kişi yararı bu bedelin ödenme
sinde dengeye getirilmelidir» diye bir hüküm vardır. 
Emlak Vergisi beyannamelerinin sadece vergi kaçır
mak niyetiyle olmadığını da burada ifade etmek ge
rekir. Aslında Maliye Bakanlığının bunları kontrol et
mesi ve normal hale getirmesi de iktiza eder; yalnız 
Maliye o görevini yapamıyor diye biz vatandaşı ceza
landırmak yoluna gidiyoruz. Ben öyle yerler biliyorum 
ki, orada, o köyde emlak vergisi beyannamenizi şahsî 
görüşünüze göre düzenlemek imkânınız mevcut değil
dir. Bütün köylü birlik, olmuştur, «Muayyen bir be
delin üzerine çıkamazsınız» diye baskı yapmışlardır. 
Bunu Maliyenin takip etmesi ve düzeltmesi gerekir. 

Kaldı ki, gene o devirlerde, burada ifade etti ar
kadaşımız, vergi değeri ile bilahara istimlak bedeli ara
sında bir fark olursa, ardaki farktan vergi alınması, 
diye. Zaten bu vergi vardı, 1983 yılının Ocak ayında 
kaldırılmak üzere, kanunlar o tarihte kaldırılacak. De
ğer artış vergisi; o vergi değerini düşük göstermiş olan
lar böyle bir halde o düşük göstermeden dolayı bin 
kere pişman olmuşlardır. 

Önergenin ikinci bölümü var. O bölümde beş 
yıllık sürenin on yıla çıkarılması teklif ediliyor. O ko
nudaki benim düşüncelerim de önerge sah'ibiniin görü
şü istikametinde. Çünkü, rayiç bedeli devlet ödesin 
diyoruz; ama devletin yapacağı işler de o kadar çok 
ki ybunlarm yekûnu bir anda çok yüksek değerlere 
dahi ulaşabilir. 

Başka ülkelerde de buna benzer yola gidilmiştir. 
Şimdi okuyacağım bazı misalleri bilgilerinize arz et
mek istiyorum. Özellikle toprak reformuyla ilişkili ola-
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rak bu süreler başka ülkelerde şöyle olmuş : Kenya' 
da 3 yıl, Peru'da 20 yıl, Finlandiya'da 15 yıl, İran'da 
15 yıl, İtalyaMa 25 yıl, Bolivya'da 25 yıl, Irak'ta 20 
yll, VenezuelaMa 1 0 - 2 0 yıl. 1961 Anayasasında da 
bu, maksada bağlı olarak 1 0 - 2 0 yıl arasında tespit 
edilmiş idi. Ben 10 yıllık bir sürenin (5 yıl yerine) daha 
gerçekçi alacağı kanısındayım. 

Ayrıca, prensiplerden gene nazarı itibare alınması 
iktiza eden bir ıhusus bence istimlak bedelinin, kamu
laştırma bedelinin mutlak surette bir yüzdesi peşin ola
rak ödenmelidir. Ayrıca, gene muayyen bir bedelin al
tındaki meblağın da mutlaka peşin olarak ödenmesi ka
nunlarda nazarı itibare alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, süreniz dolmuştur, 
rica ediyorum. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Peki Sayın Baş
kanım. 

Temel hak ve özgürlükler arasında en ön sırada 
ifade edilmesi gereken mülkiyet hakkı üzerine gölge 
düşürmemek lazımdır. Bu hususa riayet edilmeyip bu 
hakkın zedelenmesi imkânı yaratıldığı takdirde bunun 
uzantısının nerelere kadar gidebileceği, sonuçlarının 
ne olacağı kestirilemez. Bu nedenle bu konuda fevkala
de hassas ve dikkatli olmak zorunludur. 

' Teşdkkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Komisyondan Sayın Eryılmaz'ın önergesi hakkın

daki görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım; 
Bn önergenin birinci bölümü, daha önce oylanan 

önergeyle beraber Genel Kurul tarafından esasen 
reddedilmiştir. İkinci bölümüne ise, kesinlikle katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergenin dikkate 
alınması konusunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.,, Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, kamulaştırmadaki bedel konusun
da, vergi değerinin esas alınmasıyla ilgili 5 önerge 
vardır; Sayın Güray)ın, Sayın Barangil'in, Sayın Yar-
kın ve Sayın Vardal'ın, Sayın Banaz'ın ve Sayın 
Genc'in. 

Birinci Önergenin görüşmesi sırasında Sayın Ko
misyon buna katılmamıştı. Bu itibarla tekrar dikka
te alınmasını oylatmıyorum, yalnız bilgilerinize arz 
ediyorum. 

Sayın Barangil'in, 48 inci maddenin birinci fıkra
sındaki değişikliğine ait önergesi var. Açıklayacak 
mısınız Sayın Barangil? 
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'İBRAHİM BARANGİL — Müsaade ederseniz 
Sayın Başıkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM BARANGİL — Sayın Başkanım, muh

terem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan 48 inci madde çok geniş kap

samlı. Ben önergemde, maddenin uygulanmasına baş
larken karşılaştığımız bir konuda, kişinin hak ve öz
gürlüklerinin korunması bakımından bir teklifle kar
şınızda bulunmaktayım. 

Hatırlayacağınız üzere, temel hak ve özgürlükleri 
sınırlayan 12 inci maddenin görüşülmesi sırasında, 
sınırlamanın da bir sınırı olması gereği Komisyon 
Sözcüsü Sayın Prof. Gölcüklü tarafından açıklanmış, 
adı geçen maddede buna ait hükümler yer almış bu
lunuyor. 

Kişinin kendi temel hak ve özgürlükleri üzerine 
getirilen sınırlamanın hudutsuz olamayacağı, görü
şünün, mülkiyet hakkında da uygulanmasını bekle
mesi en tabiî hakkıdır; fakat görüşülmekte olan «Ka
mulaştırma» başlıklı 48 inci maddede bu yetkinin 
devlet ve kamu tüzelkişilerince bu makamlara sınır
sız olarak verildiği müşahade edilmektedir. 

İşte önerge, bu sınıra da bir sınır getirilmesini 
kapsamakta, bu ihtiyacı belirtmek için verilmiş bu
lunmaktadır. Madde, kamu yanarının gerektirdiği 
halleri, (eğer yanılmıyorsam ve yanlış yorumlamı-
yorsam) kamulaştırmanın sınırlaması olarak tespit 
etmiştir; fakat kamu yararı sübjektif bir tanımlama
dır ve kesin bir tarif verilmiş değildir. Dolayısıyla, 
sınırları da belli değildir, en azından kesin çizgilerle 
belirlenmemiştir. Bu sebeple, bu belirsiz sınırlar dev
letçe, özellikle kamu tüzelkişilerince kolayca aşıla-
bilmekte, kamuya gerçekte herhangi bir yarar sağla
mayan kamulaştırmalar da yapılabilmektedir. 

Uygulamada bunun pek çok örneklerine şahit ol
muş bulunmaktayız. Kısıtlı konuşma süresi içinde, 
bildiğiniz bu örnekleri tekrarlamak istemiyorum. 

Önerge ile bu tür uygulamalara bir sınır getirmek 
istenmiş ve yapılamadığı takdirde kamu yararının 
ağır şekilde zarar göreceği haller inhisar ettirilmek 
istenmiştir. , 

Sayın Başkan; önergemde «İlgili bakanlığın da 
onayı ile» şartı var. Onu müsaadenizle çıkartıyorum 
efendim. 

Bu suretle de, bir sınırlamanın sınırı olarak bir 
kriter tespit edilmiştir. Bu suretle, hem kişinin mül
kiyetindeki gayri menkullerin gereksiz yere kamu-
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laştırılmasına engel olunacak, hem de özel teşebbü
sün kolayca elde edemeyeceği bir hakka getirilen sı
nır ile haksız rekabet önlenmiş olacaktır. 

Özel teşebbüs, ileride yatırımlar yapmak için sa
hibinden herhangi bir taşınmazı satın alamazken, 
üretime katkısı bulunmayacak kamulaştırıılmadığı tak
dirde de üretime herhangi bir menfî etkisi olmaya
cak herhangi bir taşınmazın, devlet veyahut kamu 
tüzelkişileri tarafından kolayca kamulaştırılması da 
mümkün olmayacaktır. 

Bu sebeplerle, önergemde açıkladığım gibi, birin
ci fıkranın «Devlet ve kamu tüzelkişileri, kamu yara
rının gerektirdiği ve yapılmadığı takdirde kamu ya
rarının ağır şekilde zarar göreceği hallerde» diye, fık
ranın diğer kısımlarına dokunmamak kaydıyla, bir 
değişiklik getirmiş bulunmaktayım. 

Bu sebeplerle bu değişikliğin kabulünü tasviple
rinize arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barangil, 
Değerli üyeler, Sayın Barangil'in önergesi üzerin

de söz isteyen?., Yok. 
Komisyonun bu önerge üzerindeki görüşünü rica 

ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Barangil'in teklifi, kamulaştırmanın keyfî

liğini önlemeye matuftur. Bu, munzam bir Anayasal 
güvencedir. Komisyon olarak bu teklife katılıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, Sayın Barangil'in önergesine Ana

yasa Komisyonu katılmaktadır. Kesin oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Sayın Yârkın ve Sayın Vardal'ın, ödemelerin 5 
yıldan 10 yıla çıkarılmasıyla ilgili bir önergeleri var. 
Daha önce, Sayın Eryılmaz'ın önergesindeki bu tek
lif, Genel Kurulunuzca kabul edilmemişti. Bu itibar
la Sayın Yarkın ve Sayın Vardal'ın önergesini,,, 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan 
BAŞKAN — Sayın Yarkın, kabul edilmemişti 

daha evvel aynı mahiyetteki bir teklif Genel Kurul
da. Binaenaleyh, önerge üzerinde bir müzakere aç
mam mümkün değildir. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, Ko
misyon önergeye katılmadığını ifade etmiş değil. 

BAŞKAN — Hayır, daha evvel Sayın Eryılmaz' 
in, yine aynı şekilde 10 yıl taksitle ödenmesi husu
sundaki önergeye Komisyon katılmamıştı, Genel Ku

rul da dikkate alınmasını kabul etmemişti. O itibar
la işleme koymama gerek yoktur-

ŞERAFETTİN YARKIN — Tek başına 5 yılın 
10 yıla çıkarılması; yani Toprak Tarım Reformu uy
gulamasında iskân bölgelerinin gerçekleştirilmesin
de, turizm konularında ve diğer Devlet ormanlarının 
sahalarının genişletilmeleri konularında, 5 yılın 10 
yıla çıkarılması konusu müstakilen oylanmadı sanı
yorum. Komisyon bu kısma, sadece bu kısma, 5 yı
lın 10 yıla çıkarılması kısmınla katılmadı ve ayrıca 
bunun müstakilen oylanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. Sayın Eryıl
maz'ın verdiği önergedeki bu 10 yıl konusununda; 
malum bu maddede iki 5 yıl var, bir, «Arazi bedeli
nin taksitlerinin 5 yılda önemesi» konusunda, ikinci
si de, en son fıkrada, Sizinki en son fıkrayla ilgili 
olan< 

ŞERAFETTİN YARKIN — Kamulaştırma be
dellerinin taksitle verilmesi ve 5 yılda ödenmesi ha
linde istisnaî haller var. Yani Komisyonun 5 yıl ola
rak getirdiği taksitin 10 yıl olması konusu. Dördün
cü fıkra oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyonun katılmadığı ve sizin 
de reddettiğimiz Eryılmaz'ın 10 yıl süre ile taksitle 
ödenmesi konusundaki kısmi okuyorum : «Kamulaş
tırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanun
la gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebile
ceği bu hallerde, taksitlendirme süresi 10 yılı aşamaz. 
Bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir ve peşin 
ödenmeyen kısım Devlet borçlan için öngörülen en 
yüksek faiz haddine bağlanır.,» şeklinde. 

Sayın Komisyon, bu iki önergenin birbirinden 
farkı var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, biz de olmadığını zan
nediyoruz. 

"BAŞKAN — Evet ben de aynı görüşle.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Usul hakkında 

söz istiyorum, 
BAŞKAN — Sayın Haznedar buyurun. Usulle il

gili yahut bizim bu önergeleri yanlış değerlendirme
mizle ilgili. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
biraz evvel Sayın Anayasa Komisyonunun bir mü
dafaasını dinledim. Sayın Soyer'in sualine cevap ver
mişlerdi. Ben Soyer'in ifade etmiş olduğu fikre işti
rak ediyorum, bu hususu ifa ettim. Ancak, önergenin 
tamamı oylandığı için ve içinde iştirak etmediğim di
ğer hususlar da mevcut olduğu için ret oyu verdim.. 
Hatırlayacaksınız. 
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BAŞKAN — Evet. ı 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Biraz evvel ben 

konuşurken Sayın Eryılmaz'ın önergesinin iki fıkra
sının ayrı ayrı; birinin lehinde, birinin aleyhinde ko
nuştum. Toptan oylanırsa, neticesi şöyle veya böyle 
olabiliyor; ama fıkra olarak oylandığı takdirde neti
ce çok daha başka türlü tezahür edebilir. O nedenle 
ben, bu önergenin mutlaka oylanması gerektiği kanı
sındayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Demin Sayın Eryılmaz'ın önerge

sinin hiç bir yönüne katılmadıklarını ifade ettiler; I 
fakat madem ki bu konuda bir şüphe vardır, o hal
de bu 10 yıl konusuna Sayın Komisyonun katılıp ka
tılmadığını; görüşlerini rica ediyorum?. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Katılmıyoruz efendim., I 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt. ı 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, demin 

son fıkra hakkında 3 - 4 tane önerge vardı, onları dia 
oyl atmadınız. Eryılmaz'ın önergesi 5 - 6 maddeden 
ibaretti. Onun, bazı üyeler bazı fıkralarını kabul et
tiler, bazı fıkralarını kabul etmedikleri için, topuna I 
birden verdikleri oy mualleldir. Bu bakımdan, ayrı 
ayrı fıkralar halinde oylanması herhalde daha iyi bir I 
çözüm getirir. Bu şekilde oylanması bir sıhhat ver- I 
memiştir; arkadaşlarım bilmiyorum ne düşünürler? 
Takdir Yüce Kurulundur, I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Efendim, Sayın Komisyon.,.,. I 
RIFAT BAYAZIT — Komisyona bağlı değiliz 

biz. 
IBAŞKAN — Müsaade buyurun, gayet tabiî bağ

lı değilsiniz. Yalnız, önergeleri sunan değerli üyeler I 
fıkra fıkra sunmuyorlar; tam bir metin halinde su- I 
nuyorlar. Bu önergeleri fıkra haline burada getirmek I 
mümkün değil; ama bu görüşünüze bundan sonra 
bilhassa bu tevhit ve telif hizmetini gören sayın üye- I 
lerden rica edelim, bu önergelerde birbirinden deği- I 
şik hükümleri özel olarak işaret etsinler ayrı fıkralar I 
halinde, biz de o tarzda hareket edelim. I 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, demin aynı 
şekilde oylandı, fıkra fıkra oylandı ve daha salim I 
bir yola gidildi. I 

BAŞKAN — O tarzda yapmaya çalışalım Sayın I 
Bayazıt. Demin 5 tane önergede fıkra yoktu, yalnız I 
vergi konusuydu onun için... I 
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RIFAT BAYAZIT — Müzakere ediyorduk; çün
kü 5 önerge var, Eryılmaz'ın önergesi 6 - 7 madde
den ibaret, (> - 7 madde üzerinde verilen oy, o 5 öner
geyi ilzam etmez. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, değerli üyeler; 
Demin ayni mahiyette olan vergi kıymetinin esas 

alınması konusunda burada sabahtan beri yapılan 
görüşmelerde, hiç bir zaman Komisyon vergi kıyme
tini kabul etmedi ve bunu defaatle belirttiler ve red
dedildi. Binaenaleyh, tekrar aynı konuyu oylatmakla, 
sizin değerli zamanlarınızı israf etmekten başka bir 
mana olamaz. 

Şimdi geliyorum bu önergeye. Bu 10 yıllık taksit 
konusuna Komisyon katılmamaktadır. Bu itibarla 
Sayın Vardal'la Sayın Yarkın'ın önergelerinin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmemiştir., 

Değerli üyeler, Sayın Yarkın'ın diğer bir önerge
si var, 48 inci maddenin beşinci fıkrasının değiştiril
mesine dair. 

Sayın Yarkın, sizin beşinci fıkranın değiştirilmesi 
ile ilgili bir önergeniz var, açıklama yapacak mısınız? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bir açıklama yap
mak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

48 inci maddenin beşinci fıkrasını okutuyorum : 
«Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 

doğruya işleten çiftçiye veya küçük çiftçiye ait olan
larının bedeli, her halde peşin ödenir.» 

Şimdi sayın üyeler; Tasarının 48 inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında kamulaştırma bedelinin nakden 
ve peşin ödeneceği ilkesi getirilmiştir. Hemen ardın
dan, «Toprak ve Tarım Reformunun uygulanması, 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, ormanların dev
letleştirilmesi ve yeni orman yetiştirilmesi amaçla
rıyla kamulaştırılan taşınmaz mallar ile kıyıların ko
runması ve turizm amacıyla yapılan kamulaştırma 
bedelinin ödenme şekli kanunla gösterilir.» denilmiş
tir ve «Kanun taksitle ödemeyi öngördüğü takdirde, 
5 yılı aşamaz» denilmiştir. Bizim önerimiz bunun 10 
yılı aşamaz şeklinde olmasıydı, oylarınızla kabul gör
medi. Ancak, bu 5 yıllık uygulamaya dahi, yani bu 
5 yılla ilgili fıkraya dahi bundan sonraki fıkrada ye
ni bir istisna getirilmektedir. O da, «Kamulaştırılan 
topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten çiftçi
ye kamulaştırma bedeli peşin ödenir» deniyor. He-
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men ardından gelen bu fıkra, bir önceki fıkraya is
tisna getiriyor, yani yukarıdaki amaçlarla yapılan 
kamulaştırmalarda o toprağı kamulaştırılan çiftçi 
bizzat işletiyorsa, miktarı ne olursa olsun peşin öde
me ilkesi getirilmiştir, 5 yıl dahi burada ortadan kalk
maktadır. 

Onun için bu konudaki önerimiz şöyle idi : «Kü
çük çiftçiye ait olanların bedelinin, her halde peşin 
ödenmesi» ilkesini aynen benimsiyoruz; ancak top
rağını, kamulaştırılan topraktan o toprağı doğrudan 
doğruya bizzat işleten çiftçiye ancak hakkaniyet öl
çüleri içinde zorunlu olması gereken ve kanunda gös
terilen miktarın peşin olarak ödenmesi, kalan kısmın 
yine yukarıdaki taksitlere tabi olmasıdır. Aksi halde, 
yukarıdaki beş yılı da burada toprağını bizzat işleten-
lerininkinin kamulaştırılması noktasından o beş yılı 
dahi kaldırmış oluyoruz. Dikkatlerinize ve takdirle
rinize sunuyorum. 

Önergem oylanmadan evvel tekrar okunursa, da
ha iyi olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Çok kısa olduğu için Sayın Yarkın'ın önergesini 

okuyorum : 
«Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan 

doğruya işleten çiftçiye hakkaniyet ölçüleri içinde za
rurî olan ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük çift
çiye ait olanlarının bedeli herhalde peşin ödenir.» 

Bu önerge üzerinde söz isteyen Sayın üye?.. Yok
tur. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Sayın Yar
kın'ın önergesi üzerinde. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 

Müzakerelerin başında yaptığım beyanda arz et
miştim ki, müzakerelerde arkadaşların fikirlerine bir 
ölçü içerisinde malik olduktan sonra, maddeyi geri 
alabileceğiz. Şimdi, maddeyi geri alıyoruz efendim. 

Şimdi, bütün açıklamalar muvacehesinde onu bir 
değerlendirmeye çalışacağız. Tashih edilecek bir iki 
küçük yer var. 

BAŞKAN — Mevcut önergelerle, daha işleme 
konmamış olan önergelerle birlikte değil mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Mevcut önergelerle tabiî, evet efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
işleme konmamış olan önergelerle birlikte 48 inci 

maddeyi Komisyona geri veriyorum. 

Değerli üyeler; 49 uncu maddeyi okutuyorum : 
G. Devletleştirme 
MADDE 49. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 

özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hal
lerde, rayiç bedeli, kesintisiz nakden ve peşin olarak 
ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. 

Devletleştirme, teşebbüs sahibinin açık rızası ol
madıkça, kısmen yapılamaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde dört önerge var, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 49 uncu maddesinin aşağıda

ki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

«Madde 49 : 
Kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler, 

kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde bu teşebbüs
lerin muhasebe kayıtlarında yazılı bulunan gerçek 
değerleri (ayrılan amortismanları tenzil edilerek) ka
yıtlı değer yoksa emsal bedelleri üzerinde nakden ve 
peşin olarak ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. 

Devletleştirme, zaruret olmadıkça kısmen yapıla
maz.» 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 49 uncu maddesinin aşağıda

ki şekilde düzenlenmesini saygıyla arz ederiz. 
F. Devletleştirme : 
Madde 49. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 

teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, 
bedeli kanunda gösterildiği şekilde tespit edilerek nak
den ve peşin olarak ödenmek şartıyla devletleştirile
bilir. 

Devletleştirme, teşebbüs sahibinin açık rızası ol
madıkça, kısmen yapılamaz. 

Ali DlKMEN A. Fehmi KUZUOĞLU 
Turgut KUNTER Aydın TUĞ 
ismail ŞENGÜN ibrahim ŞENOCAK 

Necmettin NARLIOĞLU Cavidan TERCAN 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının «Devletleştirme» başlıklı 49 uncu mad
desinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

«Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılı
ğı kanunda gösterilen şekilde ödenmek şartıyla dev-
letleştirililebilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördü
ğü hallerde, ödeme süresi on yılı aşamaz. Taksitler 
eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen kısım, kanun
la gösterilen faiz haddine bağlanır.» 

Şerafettin YARKIN Isa VARDAL 
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KAMER GENÇ — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergeniz üzerinde açık
lama mı yapacaksınız? 

KAMER GENÇ — Önergem üzerinde bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri; 
Benim bu taslakta keşfettiğim bir yeni durum var. 

Bu taslağın bazı maddeleri arasında bazı tuzak fık
ralar var. 

Şimdi bu maddede, şurada «Kamu hizmeti nite
liği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi» nde 
ben böyle bir izlenim gördüm. 

Malumunuz, 1961 Anayasasında da kamu hizme
ti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi 
konusunda hüküm vardı; ama oradaki sistemden ne
den ayrılınmıştır, pek anlayamadım. 

Şimdi şunun uygulamasını bir kendimiz yapalım. 
Eskimiş bir fabrika, tanıdık bir bakan var. Fab

rika sahibi geliyor, diyor ki; ben işte iflas ediyorum, 
şu fabrikamız da zaten eskidi. Şunun kamu hizmeti 
niteliği de vardır. Şunu devletleştir; hem de rayiç be
del üzerinden. Tabiî rayiç bedel de büyük bir şey. 
Şimdi, 50 sene önce alınmış veya 20 sene önce alın
mış bir makineyi düşünün; bugünkü fiyat üzerinden 
bu makineyi, bir fabrikayı değerlendiriyoruz... Yani 
bu şekildeki devletleştirmelerle Devletin elinde bir 
fabrikalar mezarlığını teşekkül ettirebiliriz. O bakım
dan şimdi benim önergem şöyle : 

Diyorum ki; kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin devletleştirilmesi ilkesini kabul ediyo
rum; ancak burada bu devletleştirme anında takdir 
edilecek değerin tespitinde elimizde çok objektif kıs
tas var. Şimdi, bunların hepsinin de vergi kayıtlarına 
göre, gerek Vergi Usul Kanunu, vergi hukukuna gö
re, gerekse ticaret hukukuna göre tuttukları defter
ler var. Yıllarca bu defterlerde bunların değerleri bel
lidir. Bunlar üzerinden amortismanlar da ayrılmıştır, 
amortismanları da bellidir. Şimdi, 20 sene önce alın
mış ve eskimiş bir fabrikayı bu sistemden, yani ger
çek aktiflerinde belirtilen değerler üzerinden değil 
de, o gün mevcut olan rayiç bedel esas alınacak. Ra
yiç bedel de aslında çok müphem bir şeydir. Mesela 
Avrupa'dan bu fabrikanın makinelerini ithal edersek, 
bunun değeri başka bir rakamdır. Türkiye'de imal 
edilen bir makineyi eğer onun yerine kaim edersek, 
onun değeri başka bir miktardır. Bu itibarla, yani 

çok böyle elastikî, nereye varacağı belli olmayan, 
daima suiistimale elverişli bir baz kabul etmişiz. Be
nim teklifim çok objektiftir. İnkâr edilmeyecek ger
çekleri kapsamaktadır. Diyoruz ki; «sen yıllarca bu 
aktif değer üzerinden vergi verdin. Defter kayıtla-
rındaki, aktifindeki değer budur. Bunun üzerinden de 
amortisman ayırmışsın. Onun üzerinden devletleşti-
relim.» 

Arkadaşlar; 
Sonra devletleştirme, her zaman başvurulacak 

bir şey değil, bir yol değil. Çok istisnaî hallerde ve 
tabiî kamu yararının gerektirdiği hallerde olması la
zım. Böyle olunca da, yani şimdi Devleti çok zor şart
lar altında böyle bir devletleştirme yoluna zorlarken, 
çok büyük külfetler altına da sokmamak lazım. Or
tada mevcut değerler var. Nitekim bir servet vergisi
ni alma sistemi, bizim vergi mevzuatımızda kabul 
edilmemiş. Servet vergisindeki amaç, yeniden değer
lendirme, yeni enflasyonist baskılar altında meydana 
gelen değerlendirmelerin veya kıymet artışlarının ver
gi yoluyla alınması sistemi kabul edilmemiş. Kabul 
edilmeyince, mevcut bir de değer olduğuna göre; 
acaba Sayın Komisyonumuz hangi ölçüler içinde bu 
rayiç bedeli almıştır?.. Rayiç bedel sistemini uygu
ladığı takdirde, demin bahsettiğim gibi, hatır - gö
nül neticesinde devletin elinde bir fabrikalar, eski 
makineler mezarlığı manzarası meydana gelmeyecek 
midir? Bu rayiç bedeli hangi objektif kıstaslar için
de tayin edeceklerdir, niye gerçek aktif değerler üze
rinden sapmışlardır?.. Bunun açıklamalarını istirham 
ediyorum. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Evet, Sayın Aşkın lehinde, aleyhinde?.. 
AYDEMİR AŞKIN — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Aleyhinde. Başka söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Verilen önergeyle ilgili açıklamada Sayın Kamer 

Genç, öyle sanıyorum ki, istemeyerek veya bilmedi
ği için yanlış bilgiler aktarmıştır. Şöyle ki; bir fabri
ka elindeki makinelerin bedeli üzerinden vergi öde
mez. Dolayısıyla, «vergi bedeli üzerinden alınsın» 
meselesi, sadece binalara rayiç olabilir, arsalara: onun
la ilgili konu da biraz Önceki maddede tartışıldı ve 
Genel Kurulun kararına aşağı yukarı; aşağı yukarı 
diyorum, madde geri alındığı için bağlıyorum. 
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beş milyar liraya devletin bütün mülkünü satın ala
bilirsiniz. Çünkü bilançolara kayıtlı değerler onlardır. 
Dolayısıyla, buradaki gerçek değer, rayiç değer ko
nusu tartışmaya bile açılmamalıdır; zira devletleştir
mede kamu yararı söz konusu olan işletmelerin değer
leri, diğer arazi bedellerinden çok açık bir şekilde bi
linmektedir ve senelerden beri de bu sistem uygulan
maktadır. 

Bu nedenle, devletleştirme ile kamulaştırmayı bir
birine çok karıştırmamak gerek ve gerçek değer bu
rada zorunludur. Zira, bir üretim vasıtasını kamu ya
rarı olarak devletleştiriyorsunuz, onun ekonomik be
delini ödemek durumundasınız. Zira, o sadece bir ki
şinin değildir, belki binlerce kişinindir, binlerce his
sedarı vardır. Gereğinde o binlerce hissedarın elinden 
o hisselerini sıfıra indirecek bir satın almaya devlet, 
bugünkü adalet anlayışı içerisinde elbette gidemeye
cektir. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

Danışma Meclisi B : 1 

KAMER GENÇ — «Aktif değeri» dedim; «ver
gi değeri» demedim. 

AYDEMİR AŞKIN — Ona da cevap vereceğim, 
acele etmeyin Sayın Genç; o hususta çok konuşuyor
sunuz, ben arasım (konuşuyorum, sükûnetle dinleye
lim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Genç, cevap ver
mek istediğiniz zaman söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Gelelim ikincisi. Dediler 
ki, «Bizim hukukumuzda aktiflerin yeniden değer
lendirilmesi hususu yoktur.» Aksine, bizim hukuku
muzda aktiflerin yeniden değerlendirilmesi, Vergi 
Usul Kanununun bir maddesidir; ama bu madde uy
gulanmamış ise, o başka bir şeydir. Hatta daha da 
ileriye gideyim; şu anda Güvenlik Konseyinin gün
deminde aktiflerin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili 
bir tasarı da mevcuttur, bizim gündemimizde değil, 
Sayın Konseyin gündemindedir ve bunun da ne şe
kilde yapılacağı hususu tartışılmaktadır. 

Daha da önemli bir şey söyleyeyim. Düşünebili
yor musunuz ki, bugün on sene önce on milyon liraya 
kurulmuş olan fabrikanın bugünkü değeri; yani aynı 
fabrikayı aynı eskilikte (Tekrar ediyorum) kurmak 
isteseniz bir milyardır. Dolayısıyla, siz defter kayıt
larını çıkaracaksınız. «Bu makinelerin değeri budur, 
bunların bedeli budur.» diyeceksiniz ve o değer üze
rinden satın alacaksınız. 

Bir fabrikanın, bir işletmenin bir ekonomik değe
ri vardır, bir de bilanço değeri vardır, muhasebe de
ğeri vardır; o iki değer arasındaki farkın ne kadar 
büyük olduğunu 15 yıl Danıştayda çalışmakla şeref 
duyduğunu ve hakikaten şerefli olduğunu bizim de 
kabul ettiğimiz bir arkadaşımızın bizden iyi bilmesi 
gereklidir. 

Dolayısıyla, bugün dünyanın bütün ülkelerinde 
enflasyon eğer belirli bir oranı aşmış ise, o ülkede 
şirketlerin aktiflerinin yeniden değerlendirilmesi ge
nel kuraldır; isterlerse sık sık örnek aldığımız Avru
pa Ekonomik Topluluğu ülkelerini alsınlar, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ülkeleri enflasyon oranı % 
3'leri aşınca aktiflerin yeniden değerlendirilmesinin 
gerekü olduğuna inanmış ve bu konuda her ülkeyi 
kapsayacak bir genel hüküm, genel kural getirmeye 
çalışmıştır. 

Dolayısıyla, devletleştirmede aktiflerin bilanço 
değerleriyle satın alınması demek, bugün devletin 
elindeki eğer Kamu İktisadî Kuruluşlarını bu tarafa 
devretmek gerekir de aynı kuralı uygularsak, ön, on-

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, benim konuş
mamla ilgili bir açıklama yapmam lazım; Sayın Aş
kın konuşmamı yanlış değerlendirdiler. 

BAŞKAN — Yerinizden bir iki kelimeyle rica 
edeyim. t 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, bir defa 
ben, zaten ticarî işletmelerin vergi değeriyle değerlen
dirileceği bir husus değildir; bunlar aktiftir, yani öz 
sermayeleri suretiyle, devre başı öz sermayesiyle dev
re sonu öz sermayesinin mukayesesi suretiyle bulu
nan kâr üzerinden vergilendirirler. Her halde Sayın 
Aşkın bunu kendileride biliyorlar da, yani beni bil-
memezlikle itham ettiler; böyle bir şey söyleyeceğimi 
nasıl düşünürler anlayamadım. 

İkincisi; aktif değerin üzerinden kamulaştırılma
sını ben teklif ettimdi. Vergi hukukumuzda yeniden 
değerlendirme müessesesinin olmadığını söylersek, 
uygulamasının olmadığını söyleriz. Gerçekten Vergi 
Usul Kanununun geçici 11 inci maddesinde «Reeva-
lizasyon» diye bir sistem getirilmiştir; ama bugüne 
kadar bu sistem uygulanmamıştır; yeniden değerlen
dirme meselesi. 

Şimdi, vergiyi o kıymetler üzerinden ödüyoruz, 
ondan sonra devletleştirmeye gelince rayiç bedel alı
yoruz... 

Şu sorumu cevaplandırabilir mi?.. Şimdi 20 sene 
önce alınmış bir makinenin... 
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BAŞKAN — Siz soruyu Sayın Aşkın'dan değil, ı 
Komisyondan sorun. 

KAMER GENÇ — Benim demek istediğim; 
şimdi, 20 sene önce alınmış bir makinenin amortisman ) 
süresi bizim Vergi Usul Kanununda belirtilmiştir ve 
bugün çalışan birçok makinelerin ömrü tükenmiştir, 
yani amortisman süresini doldurduktan sonra. Bu
nu, nasıl oluyorda, 20 sene önce alınmış bir makine
yi bugün 20 sene sonraki rayiç bedel üzerinden de
ğerlendirerek özel teşebbüsten alıp devlete veriyor?.. 
Ben burdaki tenakuzun izahını istiyorum; sıfıra in
mişse eğer, yani aslında. 

Bu itibarla, yani benim demek istediğim aktif de
ğeri vardır, aktif değer üzerinden... Gelir Vergisi sis
teminde aktif değerlerin mukayesesi suretiyle vergi 
ödendiğine göre ve 20 yıl önce alınmış bir makinenin, 
nasıl oluyor da 20 yıl sonra piyasadaki rayiç bedeli 
esas alınmak suretiyle devlet tarafından devletleştiri
leceğinin izahını istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Genç.. Sayın Aşkın, 
siz de bir cevap mı; mukabil bir cevap?.. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, usule 
saygımdan dolayı ve Genel Kurulun ne demek iste-
uMİyorum, kendileriyle de dışarıda görüşürüm. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk lehte, aleyhte?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte; evet buyurun Sayın Öz

türk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Önce Sayın Başkanımdan bir istirhamım var, bu 

yerinden konuşmaların zaptı çok güç oluyor; uzun 
konuşmalara fırsat vermemesini kendilerinden istir
ham ediyorum. 

Devlet Başkanımız konuşmalarında, çeşitli vesile
lerle «Neyi, niçin değiştirdiğimizi izah edeceğim» bu
yurmuşlardır. Hiçbir ihtilat bırakmaksızın 20 yıldan 
beri uygulanagelen «Devletleştirme» maddesi 1961 
Anayasasında son derece açıklıkla yazılmış ve bugü
ne değin bir ihtilat bırakmamıştır. O halde değiştiril
mesi bir ruhsal zorlamadan mı geliyor?.. Sayın Ko
misyonumuza, beni bağışlaması kaydıyla, bir iki hu
susu belirteceğim. 

Gerekçelerde, 1961 Anayasasındaki esprilerden 
hiç bahsedilmeksizin yahut benim dikkatimden kaç
mıştır, kaleme alınmıştır. «Özgürlükler» bahsinde 11 j 
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Eylüle geliş nedenlerimizin temelinde yatan geniş 
özgürlükleri gösterip, onları biçimlendirirken ve bu 
amaçla Devleti de güçlü kılmaya çalışırken, maddî 
yönden Devleti güçsüz kılmaya hakkımız olabilir mi? 
Her defasında rayiç bedel, peşin, kesinatsız hemen 
ödenecektir. «Devletleştirme» maddesi, kamu yararı
nın ağırlık kazandığı konularda ve olaya münhasır
dır. Ola ki Devlet, kamu yararının ağır bastığı büyük 
bir tesisi devletleştirecektir. O anda malî gücü yok 
ise, Devleti böyle bir ödemeye zorlamaya, Anayasa
nın teminatına bağlayarak, böyle bir zorlamayı ne
den gerekli görüyoruz? 

istirhamım odur ki, 20 yıllık uygulanan Devlet 
hayatının hiçbir zaman kesintiye uğramadan devam 
ettiği (Anayasalarımız da böyledir) böylesi maddeleri 
özel surette değiştirmek için kendimizi zorlamaya-
lım. 1961 Anayasasındaki maddenin yazılış biçimi, 
uygulaması ile de ortadadır ve en iyi biçimi ortaya 
koymuştur, Devleti beyhude sıkıntılara sokmanın ge
reği yoktur. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lehte konuştuğu için, 

Sayın Gürel'e aleyhte söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Değerli arkadaş

larım, devletleştirmede üzerinde durulan konu, para
nın peşin ve kesintisiz olarak verilmesi, ayrıca, kıs
men dahi olsa, rıza olmadığı takdirde verilmemesi-
dir. Paranın tamamının peşin ve kesintisiz verilmesi, 
devletin büyüklüğündendir. 

Bir insan düşünün ki veya bir insan topluluğu 
düşünün ki, kendi aralarında birleşmişler, bir teşeb
büs meydana getirmişlerdir. Bu teşebbüs son derece 
kârlı bir şekilde çalışmaktadır. «Kamu yararı var» 
düşüncesiyle Devlet, bu işletmeye el atmaktadır. Bu
rada teşebbüs sahipleri, müteşebbisler, müteşebbisle
rin çocukları ve ondan nemalanacak olan, bu gelir
den istifade edecek olan sayısız insan toplulukları 
vardır. Onların elinden, senelerce gayret göstererek 
meydana getirdikleri işletmeyi alıp, gene senelerce uğ
raşarak taksit taksit parasını vermek Devletin büyük
lüğüne yakışmaz. 

Burada neyin tartışıldığını çok iyi düşünmek la
zım. Eğer, Devletin gücü yoksa, zaten bu konuya gir
memelidir. Güçlü Devlet, şu Anayasanın esprisinde 
yatmaktadır arkadaşlar. Güçlü Devlet meydana ge
tirmek, Devletin vazifesini zamanında ve yerinde ak-
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satmadan yapmasıyla kaimdir. Düşünebiliyor musu
nuz; elindeki silahına, Devlet otoritesine dayanarak 
müteşebbisin elinden, vatandaşın elinden işletmesini 
alsın, ondan sonra da bu otoritesine dayanarak hak
kını vermesin... Hakkını vermeyen devlet olur mu?.. 
Devlet babalıkla anlaşılabilir mi? Peşin olarak verme
lidir, iyi düşünmelidir. «Devlet Baba» dediğimiz za
man, «Devlet» dediğimiz zaman, orada çalışan bir 
veya iki memurun takdiriyle değil, vatandaşın karşı
sında gördüğü o bir memur, bunu takdir eden, dev
letleştirilmesine karar veren bir - iki memur veya 
kademe değil, doğrudan doğruya mefhum olan Dev
lettir. Devletse, parasını peşin veren, mükellefiyetleri
ni yerine getiren devlet demektir. 

Bu devletleştirme, biliyorsunuz bizde madenlerin 
devletleştirilmesiyle ilgili bir konuda önümüze gel
miştir. İleride bir başka maddede tekrar görüşülecek
tir. Bunun kadar vatandaşın elindeki mallarını gasp 
eder gibi üzerine hücum eden hiçbir teşebbüs dünya
da görülmemiştir. Buralarda kullanılan nakliye vası
taları; binalar, alet - edevat, cihaz, yok pahasına sa
tın alınmıştır ve parası bankaya bloke edilmiştir; 15, 
20, 30, 50, 100 milyonluk değerler 100 binlerle ifade 
edilecek şekilde Devletten ödenmeye çalışılmıştır. Bu 
ise, sureti katiyede Devletin gücü, «Güçlü Devlet» 
mefhumu ile bağdaşmaz. Onun için önergenin aley
hinde olduğumu beyan ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürel. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

önerge sahibinin herhalde devletçilik hakkında 
özel fikirleri var; çünkü sanıyor ki Devlet, çürümüş, 
hiçbir işe yaramayan fabrikaları devletleştirecek. Dev
letin, hiçbir zaman kamu yararı amacıyla böyle bir 
teşebbüste bulunmayacağı gerçek. 

Bunun dışında Sayın Aydemir'in söylediklerine 
tamamen katılıyoruz, Sayın Gürel'in söylediklerine 
de katılarak bu önergenin kabul edilmemesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
KAMER GENÇ — Efendim, önergemle ilgili so

ru sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Yalnız rica edeyim, çok kısa sorun 

sorunuzu. Buyurun. 
KAMER GENÇ — Şimdi, «Kesintisiz» lafında, 

fabrikanın veya teşebbüsün Devlete vergi borcu var-
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sa, kesilecek mi, işçiye borcu varsa kesilecek mi, 
üçüncü şahıslara borcu varsa kesilecek mi, sigortaya 
borcu varsa kesilecek mi?.. Buradaki «Kesintisiz» ke
limesinin manasını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, vergi borcu elbette 
kesilecek; ama Devlet fabrikayı tümüyle aldığına 
göre, işçilerini de beraber alacak; devletleştirme öy
le yapılır efendim. İşletmenin ne yükümlülükleri var
sa, onları da beraber alıp götürecektir efendim. Alın
maması mümkün değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu önergeye Komisyon katılma

maktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

İkinci önerge, Sayın Dikmen, Sayın Şengün, Sa
yın Kuzuoğlu, Sayın Şenocak, Sayın Tuğ, Sayın Ter
can ve Sayın Narlıoğlu'nun. 

Bu sayın üyelerden önerge üzerinde açıklama 
yapmak isteyen var mı?.. 

ALİ DİKMEN — Ben varım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, buyurunuz. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben, müsaade buyurulursa, önergemin bir defa da

ha okunmasını Sayın Başkanlıktan rica edeceğim. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
(Ali Dikmen'in önergesi tekrar okundu.) 
ALİ DİKMEN — Sayın üyeler; 
Önerge okunduktan sonra, ben daha fazla konuş

mayı arzu etmiyorum. Bu önergenin genel esprisi, 
biliyorsunuz şimdiye kadar en çok münakaşa yapı
lan rayiç bedel konusudur. Burada bu kalkmıştır. 'Bu 
malın, yani kamu hizmeti gören bu özel teşebbüsteki 
tesislerin gerçek değeri ne ise, kanunda gösterildiği 
şekilde ödenme esasını burada getirmiştir. Hemen he
men diğer tarafları da bunun aynıdır. 

Bu bakımdan, esasen bu üç maddedir; 44, 48, 
49 uncu maddeler gördüğünüz gibi, arka arkaya bir
birine az veya çok bağlantılı olarak gelmektedir. Öy
le Ümit ediyorum iki, gerçek karşılığı o günlkü değeri 
kanunda tespit edildikten sonra, bunun üzerinde sa
yın üyelerin fazla söz söyleyeceklerini ve Sayın Ko
misyon tarafından da benimsenmeyeceğim tahmin et
miyorum. 

Maruzatım bu kadar, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
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Bu önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, rayiç bedel üzerinde 
ıtartışma olmuştu; ikabul edilmemişti. Kabul etmliyoıruz 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergeye Sayın Komıisyoıı katılimamaiktadır. Öner

genin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Vardal ve Sayın Yarkın'ın önergelerine sıra 
gelmiştir. Önerge üzerinde bir açıklama... Sayın Var
dal, buyurunuz efendim. 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ben bu maddede sadece «Nakden ve peşin ola

rak ödenir» deyimleri üzerinde duracağım. 
Bugün Türk Devletinin iktisadî durumu malum. 

Öyle kamu niteliğinde özel teşebbüsler vardır ki, Dev
let bunun parasını peşinen ödeyerek kamulaştırmayı 
gerçekleştiremeyecektir. Bu madde ile âdeta Devlete, 
«devletleştirme yapmayın» denmek istenmektedir. 
Onun için biz, bu maddenin 1961 Anayasasında ol
duğu gibi, yeniden tanzim edilmesini ve gerçek de
ğeri üzerinden parasının ödenmesini öneriyoruz ve 
ayrıca tabiî taksit durumunun da göz önünde tutul
masını istiyoruz. 

Zira, kamulaştırmada taksit durumunu kabul eden 
bir komisyon, devletleştirmede bu durumu kabul et
memiştir. Bu iki madde arasında da bu yönüyle çe
lişki vardır, 

Onun için, önergemiz doğrultusunda bu madde
nin yeniden düzenlenmesi ülke yararına olacaktır. 
Aksi takdirde Devlet, hiçbir şekilde devletleştirmeyi 
gerçekleştiremeyecektir. Çünkü, bunun örnekleri geç
mişte olmuştur. Basit bir örnek vermek gerekirse, Mer
sin Rafinerisinin hisselerinin devletleştirilmesinde, şa
yet böyle bir hüküm olsaydı, yabancı şirket hissele
rinin devletleştirilmesi mümkün olmayacaktı. 

Bu bakımdan, taksit süresinin getirilmesi ülke ya
rarına olacaktır. Arz ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Ko

misyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... 

ŞERAFETTlN YARKIN — Komisyona bir so
rum var müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, bakınız önerge sizin
le birlikte Sayın Vardal tarafından verilmiştir. Sa
yın Vardal geniş bir açıklama yaptı. Sorunuz varsa 
eğer Komisyondan, buyurunuz. 

ŞERAFETTlN YARKIN — Sorum var efendim. 
Anayasa Komisyonu 48 inci madde ile ilgili ola

rak, şimdi geri aldığı madde ile ilgili olarak, büyük 
ve önemli konularda, yani büyük sosyal reformlar 
yapılacağı, Devletin büyük kamu hizmetleri gerçek
leştireceği konularda bir taksit süresini öngörmüştü. 
Bunu öngörmelerinin gerekçesi, sanıyorum Devletin 
ödeme gücüyle orantılı olarak bu hizmetlerin yürütül
mesi içindi. Devletleştirme maddesinde de aynı esas 
cari olmayacak mıdır?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Kamulaştırmada, işleyen topraklarda taksiti ka
bul etmedik, işlemeyen topraklarda taksiti kabul et
tik. Halbuki bir fabrika, bir sanayi müessesesi de
vamlı surette işlemektedir. Binaenaleyh, arkadaşımız
la bu noktada ayrı bir görüşe sahibiz yahut ayrı bir 
yorum içindeyiz. Kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; 
Maddeyi Komisyondan gelen şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : 49 uncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 49 uncu madde kabul edilmiştir; 
teşekkür ederim. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
IV. Çalışma ve Sözleşme Hürriyetleri : 
A. Çalışma, Sözleşme ve Meslek Seçme Hür

riyeti : 
MADDE 50. — Herkes, dilediği alanda çalışma 

sözleşme ve meslek seçme hürriyetlerine sahiptir. 
Bu hürriyetler, ancak kamu yararı amacıyla ka

nunla sınırlanabilir. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde önerge yoktur. 

Söz almak isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 
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51 inci maddeyi okutuyorum : 
B. Özel Teşebbüs Hürriyeti : 
MADDE 51. — Özel teşebbüsler kurmak ser

besttir. 
Kanun, ancak kamu yararı, millî ekonominin ge

rekleri ve sosyal amaçlarla özel teşebbüs hürriyetine 
sınır getirebilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin güvenlik ve kararlılık 
içinde çalışmasını sağlayacak önlemleri alır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, bu maddeyle de il
gili olarak değişiklik önergesi yoktur. Madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 51 in
ci madde kabul edilmiştir; teşekkür ederim. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
V. Çalışma ile ilgili Hükümler : 
A. Çalışma Hakkı ve Ödevi : 
MADDE 52. — Çalışmak, herkesin hakkı ve öde

vidir. 
Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde menfaatler den

gesini ve çalışma barışını korur. 
Devlet, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 

ortam yaratılması için gerekli önlemlere öncelik tanır. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde iki değişiklik 

önergesi var. Birincisi Sayın Aykut'a ait. Sayın Aykut 
yoklar; önergeyi işleme koymuyorum. 

İkinci önerge Sayın Bayazıt, Sayın Aksoy, Sayın 
iğneciler, Sayın Orel, Sayın Eroğlu, Sayın Kâzım 
Öztürk ve Sayın Baturalp'in. 

Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 52 nci maddesinin son fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ederiz. 

Son Fıkra : 
Devlet, çalışanların yaşayış düzeyini yükseltmek 

ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam 
yaratmak için gerekli tedbirleri alır. 

Rıfat BAYAZIT Alâeddin AKSOY 
Asım İĞNECİLER Adnan OREL 
Hamza EROĞLU Kâzım ÖZTÜRK 

Recaıi BATORALP 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, kabul ediyoruz efen
dim. Katılıyoruz, kesin olarak kabul ediyoruz, bu şe
kilde oylamaya sunulmasını rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde üzerinde verilen önergeye Anayasa Ko

misyonu katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyorum öner

geyi. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Aynı maddeyi 52 nci maddeyi önergede tespit edi

len şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 52 nci madde kabul edilmiştir. Teşek
kür ederim. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
B. Çalışma Şartları : 
MADDE 53. — Kimse, yaşma, cinsiyetine ve gü

cüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından 

özel olarak korunurlar. 
BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki önerge var 

okutuyorum önergeleri. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Tasarısının 53 üncü maddesinin aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 
Feridun GÜRAY imren AYKUT 

Özer GÜRBÜZ 
B. Çalışma Şartları : 
Madde 53. — Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gü

cüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler, kadınlar ve bedenî ya da ruhî yeter

sizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel ola
rak korunurlar. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısındaki çalışma ve dinlenme hak

larını düzenleyen 53 üncü ve 54 üncü maddeler bir
birleriyle çok yakın ilişkili olduğundan 54 üncü mad
denin kaldırılarak 53 üncü maddenin aşağıdaki şekil
de düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Zeki ÖZKAYA Lütfullah TOSYALI 

B. Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı : 
Madde 53. — Kimse, yaşma, cinsiyetine ve gücü

ne uymayan işlerde çalıştırılamaz. 
Küçükler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından 

özel olarak korunurlar. 
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Tatiller, yıllık izin hakları ve şartları kanunla dü

zenlenir. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergelerden en aykırı olan iki maddenin bir-

leşfcirilmeleriyle ilgili önergedir. Bu önerge sahiple
rinden Sayın Tosyalı veya Sayın Özkaya bir açıkla
ma yapacak mısınız? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Çok açıktır, zaten 
maddeler bifbirinin devamıdır. 

BAŞKAN — Açıktır. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Lütfullah Tosyalı ve Zeki 
Özkaya'nın önergesine olduğu gibi katılıyoruz, aynen 
oylanmasını teklif ediyoruz kesin olarak. 

Diğeri ise efendim Sayın îmren Aykut ve Sayın 
Feridun Güray, sakatlarla ilgili ayrı bir hükmümüz 
var efendim zaten. 

Tek bir madde halinde oylanmasını, teklif edildi
ği gibi istiyoruz. 
, BAŞKAN — Soru, buyurun. 

»MAHMUT AKKILIÇ — Birleştirilmesi halin
de maddenin kenar başlığı nasıl oluyor, kenar başlık
ları da birleşiyor mu? ? 

BAŞKAN — Komisyondan rica ediyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Çalışma şartları ve dinlenme hak
kı» diye düzeltilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu önergeye Anayasa Komisyonu katılmaktadır, 

önergeyi kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi, 53 ve 54 üncü maddeleri bir tek mad
de olarak önergede belirtildiği şekilde ve «Çalışma 
şartları ve dinlenme haki» başlığı altında oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. Teşekkür ederim. 

ABBAS GÖKÇE — Bir dakika Sayın Başkan 
önergem vardı benim. 

BAŞKAN — Efendim? 
ABBAS GÖKÇE — Bir önergemiz vardı. 
ADNAN OREL — 54 üncü madde üzerinde öner

ge olacaktı. 

BAŞKAtf — Değerli üyeler; 
53 ve 54 üncü maddelerin birleştirilmesi Komis

yonca kabul edildiği için birleştirdik, metni okuduk, 
metni okuduğumuz zaman 54 üncü madde üzerinde 
önergemiz var şeklinde bir açıklamada bulunsaydı-
nız bir işlem yapılabilirdi. 

ABBAS GÖKÇE — Oylamadan evvel müdahale 
ettim. 

İBAŞKAN — Ben hıiç farkında değilim. Oylan
mıştır ve 53 ve 54 bir madde olarak Genel Kurulca 
kabul edilmiştir. 

ABBAS GÖKÇE — Olur mu Başkanım 54 üncü 
maddede dinlenme çalışanların hakkıdır, çalışmayan
lar dinlenemez mi, çocuklar dinlenemez mi, hastalar 
dinlenemeyecek mi? 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, Genel Kurul kabul 
ettikten sonra ne sizin söyleyecek, ne de benim ya-
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pacak herhangi bir şeyimiz olmadığını arz etmek is
terim. 

ABBAS GÖKÇE — Önergeyi süresinde verdik, 
Başkanlık Divanı önergeyi ka'le alması lazımdır. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
55 inci maddeyi okutuyorum. Daha evvel almış 

olduğunuz karara göre, maddelerdeki rakam değişik
liğini en sonunda yapmış olacağız. 

D. Sendika Kurma Hakkı : 
MADDE 55. — İşçiler ve işverenler, üyelerinin 

çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve men
faatlerini korumak ve geliştirmek için, Önceden izin 
almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hak
kına sahiptirler. 

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ser
besttir. 

Hiç ıkimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, 
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

İşçiler ve işverenler birden fazla sendikaya üye 
olamazlar. 

Sendikaların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri de
mokratik esaslara aykırı olamaz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu madde üzerinde dört • değişiklik önergesi var, 

önergeleri okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 55 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

D. Sendika Kurma Hakkı : 
Madde 55. — İşçiler ve işverenler, üyelerinin ça

lışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve men
faatlerini korumak ve geliştirmek için, önceden izin 
almaksızın işkolu sendikaları ve üst kuruluşlar kur
ma hakkına sahiptirler. 

Sendika kurma yönünden işkolu sayısı 24'tür. 
Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ser

besttir. 
'Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, 

üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
İşçiler ve işverenler aynı anda birden fazla sen

dikaya üye olamazlar. 
Sendikaların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri de

mokratik esaslara aykırı olamaz. 
Sayın Başkanlığa 

Anayasa Tasarısının 55 inci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER Alâeddin AKSOY 
Rıfat BEYAZIT 
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D. Sendika Kurma Hakkı : 
Madde 55. — İşçilerin kendi aralarında, işveren

lerin de kendi aralarında, iktisadî durumlarını geliş
tirme ve yaşayış düzeylerini yükseltme ve meslekî da
yanışmayı gerçekleştirme amaçlarına münhasır kal
mak kaydı ile sendikalar ve sendika üst kuruluşları 
kurabilirler. 

(Sendika ve ısendüfca üst kuruluşlarının Ikuru'Iabil-
mesi için ikurucuları, organlarıyla tüzük ve çalışma 
alanları ıhalkikırida ıkanunun gösterdiği açıiklayıcı bigli 
ve belgeler yetikil'i merete veırilıiır. 

Kanunun aradığı şartların varlığı halinde sendika
nın veya sendika üst kuruluşlarının kurulması ve faa
liyete geçmesi engellenemez. 

tşçi ve işverenler; kurulan bu sendikalara serbest
çe üye olmaya ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptir
ler. Bu hakların uygulanış şekil ve usulleri kanunda 
gösterilir. 

işçiler ve işverenler birden fazla sendikaya üye 
olamazlar. Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, her
hangi bir işçi sendikasına üye olmak veya olmamak 
şartına bağlanamaz. Ancak bir iş kolunda bilfiil çalış
mış olan işçiler veya işverenler, sendika ve sendika üst 
kuruluşlarında yönetici olabilirler. 

Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükleri, yö
netim ve işleyişleri, bu Anayasada belirlenen Cumhu
riyetin niteliklerine ve demokratik esaslara uygun ola
rak düzenlenir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Memleketimizin iş hayatında büyük gelişmeler 

sağlamak amacıyla kurulmuş olan işçi ve işveren sen
dikaları, bu amaçları gerçekleştirmek için ne kadar 
olumlu rol oynamışlarsa, özellikle bazı işçi sendika
larıyla sendika birlikleri, son on yıl içinde, iktisa
diyatımızı felce uğratacak davranışlar içine girmiş
lerdir. 

tşçi ve İşveren sendikaları arasındaki ilişkiler sı
nıf kavgası haline dönüştürülmüş, memleketimiz, te
lâfisi uzun yıllara yansıyacak zararlara uğratılmıştır. 
İşçilerimizin haklarının korunması, meslekî gelişme
lerinin sağlanması, işçi-işveren ilişkilerinin memleket 
ekonomisini sarsmayacak biçimde yürütülmesi gere
kirken, bazı sendikalar normal görevlerinden ayrıla
rak ideolojik havariliğine girişmişler, vatandaşlar 
arasında 'tedavisi oldukça zorlaşmış yaralar açmış
lardır. , 

Özellikle bazı sendika yöneticileri işçi yararları
nı gerçekleştirecek yerde kendi yararlarını önde tu
tan, hertür denetimden uzak bir sendika ağalığı pe
şinde koşmuşlardır. 

Bazı sendika kuruluşlarının, dış kuruluşların et
kisiyle, rejimimizi sarsacak girişimlerde bulunduğunu 
belirtmek de, hatalı bir teşhis sayılmaz. 

İşçi yararlarını bir kenara atıp, işçi kitlesinin po
litikanın tam ortasına itilmesi, her zaman görülen ku
surlu davranışlardan biridir. 

Gelişme yolunda büyük bir gayret ve ihtiyaç için
de bulunan memleketimizin, bu tür olumsuz hare
ketlerle ne büyük iktisadî ve sosyal zararlar gördü
ğü hepimizin malumudur. 

12 Eylül 1980 Harekâtı sonucu, bir kısmı adalete 
intikal etmiş olan bu gibi zararlı faaliyetlerden mem
leketimizi korumak için, sendika faaliyetlerinin de
mokratik bir disiplin içine alınması ve düzene sokul
ması, kötü niyetlilerin emellerine set çekilmesi, kaçı
nılmaz bir ihtiyaçtı. 

Bu maksatla, Anayasa Tasarısının «Sendika Kur
ma Hakkı» ile ilgili 55 inci maddesinin, ilişikte su
nulduğu gibi düzenlenmesi, Yüksek Danışma Mecli
sinin takdir ve tensiplerine arz olunur. 

îhsan GÖKSEL 

«Sendika kurma hakkı» ile ilgili 55 inci madde
nin önerilen şekli: 

D. Sendika kurma hakkı. 
Madde 55. — fşçiler ve işverenler; iktisadî du

rumlarını geliştirmek, yaşam düzeylerini yükseltmek 
ve meslekî dayanışmalarını gerçekleştirmek amacı 
ile, izne bağlı olarak kendi aralarında sendika kura
bilirler. Bu maksatla, kurucuları, örgütleriyle, çalış
ma alanları halkikında kanunun gösterdiği açıklayıcı 
bilgi ve belgeler yetkili merciye verilir. Kanunun ara
dığı şartların varlığı halinde, sendikanın ya da sendika 
birliğinin kurulması ve faaliyete geçmesi engellene
mez. 

İşçi ve işverenler; kurulan sendikalara serbestçe 
üye olmaya ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. 
Bu hakların uygulanış şekil ve yöntemleri kanun ile 
gösterilir. 

Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, herhangi bir 
işçi sendikasına üye olmak ya da olmamak şartına 
bağlanamaz. 

Ancak bil fiil çalışan işçiler veya işverenler, sen
dikalarda ve sendika birliklerinde yönetici olabilirler. 

Sendikalar ile sendika birliklerinin tüzükleri, yö
netim ve işleyişleri; Anayasada belirlenen Cumhuri
yet ilke ve niteliklerine ve demokrasi esaslarına uygun 
olarak düzenlenir. 

Sendikalar siyasetle uğraşamaz; bir siyasî parti
ye karşı ya da bir siyasî partiden yana herhangi bir 
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faaliyette bulunamaz. Dernek ve diğer meslek kuru
luşları ile politik maksatlı işbirliği yapamaz. 

Sendika faaliyetleri; 12 nci maddede belirtilen se
bep ve amaçlar çerçevesinde, kanunla gösterilen esas
lara göre sınırlandırılabilir. 

Sendikalar, Devletin idarî ve malî denetimine ta
bidir.» 

İhsan GÖKSEL 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 55 inci maddesinin beşinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Özer GÜRBÜZ 
«Sendikaların ve üst kuruluşların tüzükleri, yö

netim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı ola
maz.» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 55 inci madde ile 
ilgili Sayın Güvenç'in değişiklik önergesi ile görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Güvenç önergenizi açıklayacak mısınız? 
VAHAP GÜVENÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Ben, vermiş olduğum önerge ile Taslağın 55 inci 
maddesinin birinci fıkrasına sadece bir kelime ekli
yorum. Bir de bu eklediğim kelimeye uygun olarak 
bir fıkra ekliyorum, diğer kısmı kamilen Taslakla ay
nı uyarlıktadır. Kelime ve noktalarıyla aynıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yapacağımız Anayasanın yıkılmazlığı için, objek

tif, tarafsız olmaya mecburuz. Fanatik davranır, tek 
yanlı arşivlerden yararlanırsak, tarih önünde sorum
lu oluruz. Anayasa Taslağının, kuruluşların ve va
tandaşların eleştirisine açık tutulması, dışa kulak ve
rilmesi içindir. Bu gereklilik yerine getirıTmiyor. Bu 
yoğun ve yorucu çalışma nedeniyle haberleri izleye-
miyoruz, doğru dürüst gazeteleri inceleyemiyoruz; 
düzenlenen seminerleri, sempozyumları takip edemi
yoruz bunlar birer gerçek. Tek yanlı arşivden yarar-
lanmamalıyız demiştim. 

Değerli arkadaşlarım; Tasarının 55, 56, 57, 58 ve 
59 uncu maddeleri zannımca tek yanlı arşivden ya
rarlanılarak yazılmıştır. Bu maddede, yani 55 inci 
madde düzenlenirken, hepinizin şahit olduğu sendi
ka enflasyonu dikkate alınmamıştır; Âdeta her önü
ne gelenin sendika kurması teşvik edilmiştir. Yani, 
açık tutulmuştur. 

Ülkemizde 36 işkolunda hepimizin her zaman 
şikayetçi olduğu binlerce sendika vardır. Bazı işveren
ler, kendi işyerine özgü sendika olmasını istemekte
dir, tatbikatta görülmüştür, el altından sendika kur-
durmuşlardır; çünkü işyeri sendikası idarecilerini pa
sif ize etmek kolaydır. Sayın sözcünün dediği gibi, 
böylece çeklerin sararmasına işveren çanak tutmuş 
olmalktadır. 

Ekonominin gelişmesi, güçlenmesinde sendikala
rın etkisi inkar edilemez. Bölük pörçük binlerce sen
dikanın üyelerine karşı sorumluluklarında olduğu gi
bi, yurt ekonomisi bakımından da cılız ve güçsüz ol
dukları bir gerçektir. Köklü ve güçlü sendikaların lise 
üyelerine karşı sorumluluklarında olduğu gibi, yurt 
sorunları bakımından da daha ciddî ve sorumlu ol
dukları ispatlanmıştır. Güçlü işkolu sendikaları, bu
nun en iyi örneğidir. Bittabiî, bunu açıkça göre
bilmek için, Türk-tş'in bünyesine bakmak gerektiğini 
burada vurgulamak isterim. 

Komisyonumuz, ülke yararına olduğu için işko
lu sayısını kısıtlamalı idi. Yani, 36'dan 24'e indirmeli 
idi. Bu işle iştigal eden üyeler çok yakından bilirler 
ki, dünyanın birçok ülkesinde işkolu sayısı 12'den 
başlayarak, bizim ülkemizde olduğu gibi 36'ya ka
dar çıkmaktadır. Mesela Batı Almanya'da işkolu sa
yısı 16'dır. İşkolu sayısı az ve işkolu esasına göre ku
rulmuş sendikaların bulunduğu ülkelerde toplu söz
leşmelerin bir disiplin içinde yapıldığı, grevlerin ise 
çok kısa süreli, hatta hiç yapılmadığı hepimizin bil
diği bir gerçektir. (Komisyonumuz bu maddede işko
lu adedini 24 olarak belirlemeye rıza göstermelidir 
bu nedenlerle. 

Önceden izin almaksızın işkolu sendikaları ve üst 
kuruluşlarının kurulacağını metine yerleştirmelidir. 
«Birden fazla sendikaya üye olmama» hükmü de, 
«Aynı anda birden fazla sendikaya üye olamazlar» 
şeklinde değiştirilmelidir. iBunun maksadı tek sendi
ka yaratılmamak içindir. 

Bu düzenlemeler işçilerin de yararına olacaktır. 
tşçiler ciddî, köklü ve güçlü sendikaların üyesi ola
caklardır. Haklan daha ciddî korunacaktır. Sözleş
melerde sendikası tutarlı verilere dayanacağı için ye
ni menfaatler elde etmeleri de mümkün olacaktır. 
İşyeri ve korsan sendikacılık son bulacağı İçin hatır, 
gönül ve baskıyla sendika değiştirmeye zorlanmalar 
da son bulacaktır. İşverenlerin de lehine bir düzenle
me olacaktır. İşverenler sendikası ya da işverenler 
muhatap olarak ciddî, dürüst, mesuliyetini müdrik 
sendika ve idarecilerini karşılarında bulacaklardır. 
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Ülkenin yararı da daha büyük olacaktır. Hepimizin 
şikâyetçi olduğu grevler nedeniyle işgünü kaybı as
gariye inecek, üretim artacak, millî gelir yükselecek, 
artan miktardan herkes payını alacak.. 

•BAŞKAN — Sayın Güvenç, süreniz dolmuştur, 
rica edeyim. 

VAHAP GÜVENÇ — Toparlıyorum Sayın Baş
kanım. 

Hülasa, mutlu toplum yaratılmanın adımı atılmış 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cesaretle önünüze getirdiğim bu konuya Komis

yonumuzun ve Yüce Meclisin gerekli ağırlıkta eğil
mesini, madde hakkında yapmış olduğum teklif lehin
de oy vermenizi memleket yararına rica ediyor, hepi
nize saygılar sunuyorum. /(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Güvencin önergesi üzerinde lehte, aleyhte 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü ıica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDİK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Vahap Güvenç'e teşekkür ederiz; diğer ar
kadaşlarımın durumunu bilmiyorum; fakat ben, Al-
manyada 16 işkolu olduğundan bahsettiler, bizde 36, 
24'e iniyor, «İşkolu» tabiri basit gibi geliyor; ama 
ben, nasıl 36 dan 24'e yahut 24'ten 16'ya iniyor, an
layamadım ve bunun Anayasaya konmasının yararı 
nedir, bunu bilhassa öğrenmek istiyorum efendim. 
Anayasaya bunun konmasının sebebi nedir?.. Ne gi
bi fayda sağlar bu Anayasaya konursa?.. 24'te sabit 
tutmak bir anlam mıdır?.. Mesela Almanyada 16 
imiş, bizde QA tutmak istiyorlar; neden?.. Bana öyle 
geliyor ki, bu tamamen takribi bir hesaptır ve onun 
için de pek Anayasada yeri yoktur. Fakat kendilerini 
bir kere daha bu konuda dinlemek isteriz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Güvenç, bu 24 rakamıyla ilgili bir açıkla

ma lütfen. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım, Sayın 

Komisyon Başkanımızın bunu bildiğini sanıyordum. 
Onun için beş dikakalık bir süre içerisinde ancak bu 
kadar söz söyleyebileceğimi düşünerek buna yer 
veremedim. 

Gezateler günlerce yazdı; senelerden beri bu işin 
mücadelesi yapılmaktadır. Çalışma Bakanlığı da, 
son aylar içerisinde böyle bir çalışmanın içerisinde
dir, İşkolu sayısını 36 dan '24'e indirerek Türkiye'de-
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ki sendika kargaşalığına bir son vermek istemekte
dir. Ancak ne var ki, (dik cümlemde de ifade ettim; 
cesaretle önünüze koyup getirdim diyerek) bazı sen
dikaların baskısı yüzünden, 24 ün üstündeki sendika
ların baskısı yüzünden Çalışma Bakanlığımız da bu
nu değiştirememektedir, zorlukla karşılaşmaktadır. 

Anayasa Komisyonumuz birçok maddelerde ay
rıntılara girmiştir, detaylara inmiştir. Bu da bir ger
çekten detaydır; ama burada yer almasında fayda gö
rüyorum. Çünkü kanun yapıcılar da bunu değiştir
mek zorluğu çekiyorlar. En güzel yeri burasıdır, Ana
yasa Taslağıdır diye düşünüyorum. Çalışma Bakan
lığının ilgilileri de bu konuda Sayın Komisyona her
halde daha çok geniş bilgi verebilirler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Evet ISayın Aldıkaçtı?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Gerçekte bunun bir detay olduğunu kendileri de 
kabul ettiler. Bana öyle geliyor ki, bu değişebilen bir 
detaydır, sık sık değiştirilebilmesi mümkün olan bir 
detaydır. Onun için bu hükümleri kabul edemeyiz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergenin bu kısmına katılmıyor
sunuz?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz. Zaten diğer kısmı da 
aynen bizimki.. 

BAŞKAN — Diğer kısımlarında bir-iki nokta var; 
işkolu... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «işkolu» tabiri olmayınca, tabiî 
«işkolu»da çıkacak efendim, 24 kabul edilmeyince 
«İşkolu» deyimi de çıkacak burada efendim. 

BAŞKAN — Evet. Diğer bir konu daha var. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «İşçiler ve işverenler aynı anda bir
den fazla sendikaya üye olamazlar» var. Bu hususta baş
ka bir önerge var, ona katılacağız. Zaten tek bir 
madde olduğu için ona katılmak daha kolay, tartış
ması daha az. Yoksa bu hüküm geçecek, yani Ana
yasaya geçecek. Sayın özer Gürbüz'üı aynı mealde 
bir önergesi var, ona katılacağız. 

BAŞKAN — iSayın Aldıkaçtı, bu önergeye katıl
mıyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAM — Teşekkür ederim. 
ıDeğerli üyeler; 
Sayın Güvenç'in değişiklik önergesine Sayın Ana

yasa Komisyonu katılmamaktadır. Dikkate alınma
sını oylarınıza sunuyorum. iKabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Saygın Uyguner, Sayın Aksoy ve Sayın Bayazıt, 
önergeniz üzerinde hangi sayın üye açıklama yapa
cak?. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, ben arz 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Tasarının 55 inci madde

si bize göre noksan düzenlenmiştir ve bazı redaksi
yon hataları da mevcuttur. Bu bakımdan biz 55 inci 
maddenin daha kâmil bir şekilde, çok daha ihtiya
ca cevap verir bir şekilde düzenlenmesini hedef tu
tarak yeni bir metin hazırlamış bulunuyoruz. 

Bu yeni metnin birinci fıkrasında hem işçilerin, 
hem işverenlerin kendi aralarında sendika kurabile
ceklerine işaret etmekteyiz ve hem işçilerin hem de 
işverenlerin iktisadî durumlarını geliştirme, yaşayış 
düzeylerini düzeltme ve meslekî dayanışmayı ger
çekleştirme amaçlarıyla sendika ve sendika üst kuru
luşları kurmaları öngrülmektedir. 

Tabiatıyla bu mefhumu muhalifinden, bunlar 
dışında başka amaçlarla sendika kurulamayacağı an
lamını taşımaktadır. 

'İkinci fıkra; sendika kurmak için bazı şartlar ön
görülmektedir. IBu, sendika kurulması için gerekli mü
racaatın ne yönde yapılacağını açıklamaktadır. 

Üçüncü fıkra; sendika kurma hürriyetini sağla
maktadır. «Kanunun aradığı şartların varlığı halin
de, sendikanın veya sendika üst kuruluşlarının ku
rulması ve faaliyete geçmesi engellenemez» denilmek 
suretiyle, «ıKanunuî şartlar hazır olduğu, mevcut ol
duğu takdirde mutlaka sendika kurulmasına izin ve
rilmesi» önerilmektedir. IBu da, hür ve demokratik 
sendikacılığın bir unsurudur ve fıkrada yer veril
miştir. 

Müteakip fıkrada; işçi ve işverenlerin kurulan 
bu sendikalara serbestçe üye olabilmelerini ve kendi 

arzularıyla üyelikten ayrılmalarını açıklamaktadır. 
Gene bu üye olma ve açıklama, üyelikten ayrılma 
şartları ayrıca kanunla düzenlenecektir. 'Bu hususa 
da fıkrada yer verilmektedir. 

Müteakip fıkrada; gene Komisyonun hazırladı
ğı tasarıda belirtildiği gibi, «İşçilerin ve işverenlerin 
birden fazla sendikalara üye olamayacakları» hu
susundaki hüküm muhafaza edilmiştir. Burada bir 
ilavemiz vardır. Daha doğrusu, tasarıdaki bir hükmü 
burada biraz daha değişik bir biçimde ele almış bulu
nuyoruz. Diyoruz ki, «Bilfiil çalışmış olanlar, yani 
bir işkolunda bilfiil çalışmış olanlar sendika ve sen
dika üst kuruluşlarında görev alabilirler.» ©ununla 
güdülen amaç şudur. Meslekten olmayan, hiçbir iş
kolunda çalışmış bulunmayan bazı kimselerin sendika 
kuruluşlarında görev almamalarını temin etmek ama
cı güdülmüştür ve bu hüküm buraya yerleştirilmiştir. 
Son fıkramız; «Sendikalar ve sendika birliklerinin tü
zükleri, yönetim ve işleyişleri; bu Anayasada belir
lenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esas
lara uygun olarak düzenlenir» denilmek suretiyle, 
sendika ve sendika üst kuruluşlarının yönetim ve iş
leyişlerinin Cumhuriyetin niteliklerine uygun olaca
ğı ilkesi getirilmiştir ve bu hususu bir defa daha bi
zim hazırladığımız metin vurgulamıştır. 

'Bu metnin, Komisyonca hazırlanan metne na
zaran daha etraflı ve sendika kurma ve kuruluşta yer 
alması gereken ilkeler daha belirgin, daha açık bir 
şekilde ifade edilmektedir. (Hazırladığımız metnin 
kabul edileceği ümidiyle hepinizi saygıyla selamla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Değerli üyeler, bu önergenin lehinde, aleyhinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
Sayın Komisyonun önerge üzerindeki görüşünü 

rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Sayın Fevzi Uyguner ve arkadaşlarının önergesi 
için çok teşekkür ederiz. Bu konu etraflıca incelen
miştir, sendika kurma hakkı. Fakat, biz de aşağı yu
karı aynı anlama gelen bir metin hazırlamıştık; bizim 
metinden bir fark göremiyoruz. Onun için, biz ken-
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di metnimizi tercih ediyoruz. (Esasen buradaki iki hu
sus Özer Gürbüz tarafından ayrı ayrı iki önerge ha
linde sunulmuştur; o kabul edildiği zaman bizim 
metnin eksikliği de tamamlanmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, bu önergeye Anayasa Komisyo
nu katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. 'Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler, birleşime 20 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 18,35 

» • « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.55 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
134 üncü Birleşimimizin Dördüncü Oturumunu 

açıyorum. 
55 inci madde üzerinde görüşmelere devam edi

yoruz. 
Şimdi sıra Sayın Göksel'in önergesinde. 
ISayın Göksel, buyurun efendim. 
tiHSAN GÖKSEL — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Sözlerime Atatürk'ün ilkesi olan halkçılık üze

rinde büyük Atamızın sözleri ile başlıyorum. 
ıBüyük Atatürk halkçılıkta Türk Toplumunun çe

şitli meslek gruplarından oluştuğunu; fakat bu mes
lek gruplarının birbirini engellemek değil, birbirleri
ni desteklediğini beyan etmişti. Bununla Türk Top
lumunun imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütle ol
duğunu bir kez da'ha ima etmek istemiişti. 

Aslında hakikaten o dönemlerde çeşitli meslek 
grupulan arasında büyük bir fikir ayrılığı mevcut 
değildi; ama sonradan hatta zamanında anlaşılan duy
gulara göre de işverenlerin işçileri birtakım sömürü 
girişimleri kabul edilmekteydi. 

Grev ve lokavt Kanunu çıktıktan sonra, sendi
kaların kurulması ile mazide işverenlerin işçileri sö
mürdüğü ne kadar bir gerçek ise, sonradan sendi
kaların işverenlere karşı girişimlerinde oldukça ka
nun yolundan ayrıldığına şahit olduk. Dolayısıyla, 
bidayette sınıf mücadelesi bulunmayan memleketi
mizde bilhassa işçi ve işveren arasında oldukça çe
tin çatışmalara şahit olduk. Gelişme devresinde bu

lunan Türkiye'nin birbirine hakikaten çok sıkı bağlı 
olması gerekli bulunan işverenlerle işçilerin bu çatış
ması, bizim Atatürk'ün düşündüğü muasır medeni
yet seviyesine yükselmemizi oldukça geciktirmiştir. 

tşveren ve işçi münasebetlerinin bidayette hak ara
mak olarak başlayan mücadeleleri, sonradan çeşitli 
etkenlerle ve bilhassa günahsız işçilerimizi yönetenle
rin birtakım aykırı kararları ile gittikçe kızışarak 
memleketin ekonomisini âdeta çıkmaza sokar bir 
durum almıştır. 

Sendikacılığın arzu edildiği gibi gelişememesi, 
devlet mekanizması içerisindeki yetkililerin bu kötü 
gidişe zamanında önlem alamaması yüzünden, bil
hassa işçi tarafından yahut sendikalar tarafından gi
rişilen faaliyetlerin gittikçe şiddetlendiğini görüyo
ruz. H Mayıs Bayramını «İşçi Bayramı» diye adlan
dıran, bana hürriyet ve bağımsızlık verip, bütün öm
rünü Türk Milletini muasır medeniyet seviyesine 
yükseltmek için harcayan büyük Atatürk'ümüzün 
heykeline kızıl bayraklar serdirenleri ve Tariş olay
larında memleketimizi milyarlarca zarara sokanla
rı, Taksim hadiselerinde ihtilâl provaları yapanları,, 
büyük milletim ne kadar hoş görülü olursa olsun 
unutmayacaktır, unutmamalıdır. 

12 Eylül Harekâtından sonra gerçi sorumlu bazı 
sendika liderleri ve sendikalar adalet önüne çıkarıl
mışsa da, bunların bazılarının, belki bazı kusurlula
rının henüz adalet karşısına çıkarılamadığı da bir ha
kikattir. 
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Milletimizi bu felaket denizinde yüzdüren olay
ların önüne geçmek için ben şahsen sendikal faali
yetlerin; haklarının kısılması değil, hele işçilerimizin 
haklarının zerresinin dahi alınmasının değil; fakat 
sendika faaliyetlerinin disiplin altına alınmasını, 
memleketimiz için çok yararlı görüyorum. Disipli
nin bulunmadığı yerde herkesin her istediğini, hele 
bazı etkenlerin, hoş olmayan etkenlerin etkisi altın
da yaparlarsa bizim memleketimizin nereye gidece
ği belli olmaz. 

Verdiğim, Sayın Başkanlığa sunduğum önergem
de bilhassa sendika faaliyetlerinin mümkün olduğu 
kadar disipline edilmesi istikâmetinde kanaatlerimi 
bildirdim. 

Tensip sizlerindir, teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göksel. 
'Bu önerge üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?... 
AKİF ERGİNAY — Aleyhinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Erginay. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — önerge tekrar 

okunsun efendim. 

BAŞKAN — Önerge okunmuştu daha evvel. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
Değerli üyeler, çok kısa önergeleri tekrar okuyo

rum, arzularınızı yerine getiriyorum. Bu iki sayfa
lık bir önergedir, okundu daha evvel. 

AlKtF ERGÎNAY — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Anayasamızın temel felsefesi yurdumuzdaki hu
zuru sağlamak. Huzurun sağlanması ancak tüm va
tandaşların birbirlerine olan yakınlığını belirtmek, bu
nu kuvvetlendirmekle mümkündür. Bu vatan hepi
mizindir. 

Sayın Göksel'in söyledikleri bu anlamda beni kuş
kulandı rmıştır. Çünkü, sendikaların kurulmasını izne 
bağlamak istemektedir. Eski sömürüler, eski mütegal-
libe hareketler gayet tabi hiç birimizin kabul ede
ceği husus değildir; fakat bizim en büyük görevimiz 
şimdi işverenlerle işçilerin barışması, daha doğrusu 
bağdaşmasıdır ve ben eminim ki, Türkiye'mizde tüm 
işçi ve bunların teşekkülleri eski durumlara dönmek 
gibi bir hasretleri de yoktur. 

Aynı şekilde işverenlerin de hüsnüniyetine gönül
den inanıyorum; ama öyle bir devir yaşadık ki, or
tada devlet yoktu, hükümet yoktu, Meclis yoktu, hat
ta güvenlik yoktu ve dış etkiler bu memleketi elle
rinden geldiği kadar tahribe sevk ediyorlardı. 

I Bu itibarla; geniş işçi kütlelerinin şimdi mümkün 
olduğu kadar tatmin edilmesi, işverenlerin de kendi 
rızaları içerisinde bunu gerçekleştirmesi Anayasa 
bakımından gayet yerinde bir hareket olur ve zanne
diyorum ki, hepimiz de bu noktada birleşiriz. 

O halde derneklere bile önceden izin verilmez
ken, izin alması mecburiyeti konmaksızın kurulmala
rına imkân verirken sendikaların bir izne tabi tutula
rak kurulmasını istemek zannediyorum ki, bu pren
sibe hatta demokrasiye pek uymaz. 

Demokratik sistem milletin kendi rızası ile hare
ket edebilmesini, hür düşüncesinin, hür fikrinin, hür 
hareketinin bir sembolüdür. 'Hür olarak hareket et
tiği takdirde ancak genel gayeye de uygun hareket 
eder, onu baskı altına aldığınız müddetçe bir veya di-

. ğer sektör mutlaka huzursuzluk yaratabilir ve bu hu
zursuzluk dışarıdan da tahrik ve teşvik edilebilir, 
ma'kes bulabilir memlekette. 

Bu itibarla, temennim odur ki, böyle eski devir
lerin huzursuzluğunu esas almak suretiyle yeni bir 
düzenlemeye gitmektense her iki tarafın da kendi 
prensiplerini, kendi esaslarını, hür hareketlerini teş
vik edecek, sağlayacak bir yönde ayarlanması gere
kir. tzin meselesinin i(Zaten Tasarıda da yok) bu iti
barla kabulüne bendeniz taraftar olamıyorum. 

Binaenaleyh, Sayın Göksel'in önergesinin de ka
bul edilmemesini düşünürüm. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. '(Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
iSayın Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

İhsan Paşam, her halde bir şaka yapmak istiyor. 
I Onun özlediği izne bağlı sendikalar, dünya küresin

de, demokrasinin (D) sinin olduğu yerde yoktur. O 
I başka ülkelerde vardır. Ayrıca, şaka yapmak istiyor; 

sendikalar hakkında düzenlenmiş maddeler, yeterin-
I ce, yeterinden de yeterince, yeterince, yeterince kı

sıtlanmış durumdadır. Lütfen daha fazla bizi, işçile-
I ri, demokrasinin varlığında varlığını kabul eden, Ata

türk idealine sonuna kadar bağlı 3,5 milyon artı 15 
milyon aileyi fazla rahatsız etmesinler. 

Kendileri, mikrofonda söyledikleri kötü örnekle
rin kesinlikle muhatabı değil, değinmek bile istemi
yorum. Onlara her zaman karşı durduk, onların her 
zaman karşısında demokrasiyi savunduk ve savunma-

I ya da devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. 
Bu nedenle sendika kurma hakkının dünyadan 

j arınılarak, demokrasilerde izne bağlandığının, bağlan-
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masının gerektiğine dair bir önergenin görüşülmesi- | 
ni bile bir talihsizlik kabul ediyor ve önergeyi ciddi- | 
ye almamanızı, oy vermemenizi diliyorum. 

Onun dışında, disiplinli bir sendikacılık, 24 işko
luna bağlı (Arkadaşlarımın söylediği gibi) güçlü bir 
sendikacılık için tedbirleri varsa önersinler, katılaca
ğız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Gözübüyük, lehte konuşmak üzere buyu

run efendim. 
RECAÎ BATURALP — Lehte söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
IBAŞKAN — Hayhay Sayın Baturalp. 
Buyurun Sayın Gözübüyük.: 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlar; 

Yüksek müsaadeleriyle Büyük Atatürk'ün ıbir sö
zü ile konuya değineceğim1: «Yurtta sulh, cihanda 
sulh»; buyurmuşlardır. Bunun tabiî manası, tatbikatı, 
maksadı hepimizce maltım ve 112 Eylülden önceki 
demeklerim, sendikaların, Devlete ortak olma yo
lundaki gayretleri de malûm. 'Ben bununla herhangi 
bir kesimi kastetmiyorum. O kesimin kimler olduğu 
bellidir. 

Bunun dışında, hukuk demek, düzen, nizam de
mektir. Sayın Paşamız askerî bir tabir kullandılar, 
«Disiplin»; aynı manada kabul edilebilir; ama hu
kuk kavramı, bir topluluğun, 'bu isterse aile olsun, 
Devlet olsun, millet olsun, hatta milletlerarası te
şekküller olsun, onun yaşama düzeni demek olduğu
nu takdir buyurursunuz. İBunun da bir manası şu
dur: Herkes müspet hukuk kurallarına kesinlikle uy
mak mecburiyetindedir. Halbuki dernekler, sendika
lar, bunları çiğnemişlerdir. Bunun da sebebi, Ana
yasanın ve diğer temel kanunlarla özel, hususî ka
nunlardaki boşluklar ve aksaklıkların kötüye kulla
nılmasıdır. 

Hiç şüphesiz, hiçbir Türk vatandaşı, hiçbir Türk 
işçisinin hiçbir teşebbüs sahibi işverenin mağdur ol
ması gibi basit, iptidaî bir düşünce, bir zihniyet ta
şıyamaz. Bunu şiddetle reddederim; ama işçi kesi
mi ve işveren kesimi arasında âdil, hakka dayalı, da
yanışmaya dayalı bir dengenin de sağlanması bir 
zarurettir ve bu aynı zamanda da hukuk devletinin I 
en tabiî neticesidir, 

Bu sebeplerle, tarihî hadiselerin ışığı altında, 
gerek sendikalar olsun, gerek işverenler sahasında i 
olsun, denge sağlayacak hükümler konulmalıdır. Bu 1 
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bir fırsattır. Bu defa çalıştığımız Anayasa metinleri, 
maksat ve gayeye 12 Eylül Harekâtının felsefesine 
mutabık şekilde gerçekleştirilemezse daha nice ihti
lâller olur 've bu da memleketin zararına olur, 

Biz tarih içinde yaşamış arkadaşlardanız ve bu
nu çok defa tahminde de güçlük çekmedik. 

Bu maruzatımın ışığı altında, Sayın emekli Kor
general Göksel'in teklifi bazı değişikliklerle kabul 
edilmelidir. Bu hususu yüksek takdirlerinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü

yük.. 
Sayın Baturalp buyurun efendim, 

ıRECAt BATURALP — Sayın Başkan ve sayın 
üye arkadaşlarım; 

Emekliye ayrıldıktan sonra 5,5 sene Makine Kim
ya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü yaptım. 
Malûmunuz; ama burada birçok malum olan husus
lar tekrar edildiği için, ben de bunu tekrar etmiş bu
lunuyorum1. 

II'2 bin işçi (fabrikalarımızın mevcudunu meydana 
getiriyordu, işçimizle karşı karşıya geldiğim zaman 
ihislerimıi zor tutmuşumdur, onların aktif çalışmaları 
bize her an huzur getinmiştir. Orada yapabildikleri
mizi, şimdi burada tekrar etmeyi zait addediyorum. 

!Şu kadar söyleyeyim1: Amerikan Ambargosu 
konduğu zaman, hiçbir sıkıntı çekmedik; işçilerimiz 
ısayesinde.v. (Alkışlar) 

Kıbrıs Harekâtı olurken fabrika müdürleri bana 
geldi, «Fabrikamız çatlıyor» dedilerf Ben bunlara 
verebileceğimi verdim; ama benim bünyemin içeri
sinde işçilerimizin bu isteğini yerine getirmek için 
sendikalara da büyük ihtiyacımız var. Bunu da ka
bul ediyorum; ama oradan buradan toplanmış da 
bünyeye girebilen sendikalara da biraz karşı olmak 
lâzım geldiğine, disiplin altına almak lâzım geldiğine 
de o kadar inanıyorum. 

îŞimdi, sendikaların kurulmasının bir izne bağlı 
kalması, bir disiplin altına alınması karşısında niye 
bu kadar hassasiyet gösteriyoruz?... «Sendika kurul
masın» demiyoruz, kurulsun; ama ne fikirle geliyor, 
ne tüzükle geliyor?.. Bunu bilmeden efendim, kurul
masının manası var mı?.. 

Benim bünyemde en kuvvetli sendika da vardı, 
kendisini ibra etmiştir, zayıf sendika da vardı. On
ların arasında yine güçsüz sendikalar 12 Eylülün 
gelmesine sebep olmuştur.. Bunların hepsini biliyo
ruz, bunların hepsinin içinde yaşadık; ama o sendi-
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kalar o atölyeye girdimi, huzur kayboluyor. «Ben 
sana daha çok para getireceğim, ben sana daha çok 
para 'getireceğim...» İşyerinde bu gibi huzursuzlukla
rın yapılmaması, aralarında yapılan anlaşmalara 
göre, toplusözleşmelerin gereği olarak hepsi varit; 
ama ıgelge'lelim; benim fabrika müdürlerimden atöl
yeye giremeyenler meydana gelmiştir; ama o, oda
sından sabırla işini takip edip, yaptırmıştır. 

İşçime ne verdirme belki az, diyorum, Devletin 
imkânları içerisinde; ama çok verdik, şimdi rakam
larla ifade edeceğim. 

©enim işçim karşısında duyduğum heyecanı, içi
min 'titreyişini kimse duymamıştır. O bir yere, bir 
tane vida koyuyor, o vidada biraz toleransını değiş
tirse 'ben 2 bin, 5 bin, 10 bin mermimin teslimatını 
yapaimıam. Onun bu şekilde hassasiyetle çalışması 
karşısında ben ona her şeyi vermeye hazırım. Bun
ların ihtiyaçlarını bana aksettirecek sendikanın da 
benimle beraber aynı yerde iş vermesine de hazırım; 
ama başıbozuk gelecek sendikayı da bir disiplin içe
risine almayı, 1'2 Eylül'ü yaşamış olan bizler düşün
meyelim mi?.. Sendikalar isteklerinde, kendilerini oto
rite haline getirmek için devamlı mücadele etmişler
dir. IBu mücadelenin neticesinde rakamları ifade ede
ceğim size şimdi: 

1977; memurum ayda 9 bin, işçi 10 bin, fabrika 
müdürü 1'5 bin, lira maaş. 

1978 : memurum 112 'bin, işçim 15 bin, fabrika 
müdürü 26 bin. 

1979 : memurum 18 bin, işçim 37 bin, fabrika 
müdürü 31 bin. 

IBu, fabrika bünyesindeki sendikaların birbirin
den daha fazla vereceğim diye vaatleriyle oturulan 
masa başında alınan neticelerdir. 

Antalya'da 212 ay grevde kalmıştır fabrika. Milli 
Savunma ihtiyaç diye bekliyor. Hammadde geliyor, 
tezgâh geliyor, fabrika sahasına alınmıyor. «Fabri
kaya gideceğim», diyorum; arkadaşlar, «Aman gitme, 
huzursuzluk çıkar» diyorlar. «Ben gideceğini» de
dim; «Gitme» diye beni göndermediler. «Ben İstan
bul'a gidiyorum» dedim; «Peki», dediler. Şoföre «Es
kişehir üzerinden gidelim» dedim. Afyona geldik, 
«İzmir'e epeydir gitmedik, İzmir'e doğru gidelim» 
dedim. Dinar'a geldim efendim, «Antalya'ya çek» 
dedim. Doğrudan kapıdan içeri dayandım ve girdim. 
Arkasından orada grev gözcüsü olanların hepsi de
ğiştirildi, fabrikaya beni soktular diye. Onların beni 
sokusu onlardan ayrı oluşundan değil, benim ani gi
dişimden. Böyle bir durumu bilmedikleri için, ka

pıyı «Genel Müdür geliyor» diye açtılar, ben de gir
dim; ama oradakilerin hepsi değişti. 

Arkadaşlar; 
İşçiye bir şey vermenin karşısında değiliz sureti 

kat'iyede., Sendikanın da lüzumuna katiyetle inanı
yoruz. İşçiyle benim aramda tercümandır o; ama 
usulsüz kurulmuş olan sendikaların faaliyetlerine de 
«Hayır» diyebilirler mi?.. 

(BAŞKAN — Sayın Baturalp, süre doluyor, ri
ca ediyorum. 

iRECAl BATURALP — Peki efendim, bitiriyo
rum. 

^Yine isteklerin artışıyla ilgili olarak rakamlar ve
receğimi; 1972'de taleplerinin !% 11 'i, 1973'te % 1'5'i, 
1977'de, !% 63 fazlasıyla, 1979'da (ki, 1980'in arife
leredir) ;% 144 fazla verilmiştir. Tabiî bunun mem
leket ekonomisine olan tesirini de sizler benden da
ha iyi takdir edersiniz. 

Takdir Yüce Meclisindir; saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
ISayın Komisyonumuzun önerge üzerindeki görü

şünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALIDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önerge sahibi İhsan Göksel paşa, Anayasa Ko

misyonunun değerli üyelerinden birisidir. Sekiz aylık 
çalışma süresince kendisinden büyük ölçüde yarar
landık ve kendisinin insancıl düşüncelerini, milliyetçi 
duygularını ve bu Anayasa hakkındaki fikirlerini 
paylaştık ve bu eseri yahutta bu Tasarıyı meydana 
getirdik. 

Elbetteki kendisiyle aramızda fikir ayrılıkları 
olacaktı ve olmuştur da. Bunlardan biri de işte bugün 
verdiği önergede bulunan sendika kurmada izne bağ
lı bir sistem meydana getirmek istemesidir veyahut 
bunun düşünmesiidir. 

Karşı olanlardan Sayın Erginay «Bunu okuyunca 
titredim» diyor. Sayın Erginay'ın titremesine gerek 
yok. İzin sistemiyle de memleketimizde bir düzen ku
rulsa ve bu düzen içerisinde Sayın ihsan Göksel gö
rev alsa, o düzen içerisinde işçilerimiz insan hak
larına bağlı, insan haysiyetine uygun bir hayat ya
şayacaklardır. Bundan emin olsunlar, hiç titremesin
ler. («Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Ancak ne var ki, Anayasamızın kurduğu düzen, 
derneklerin, sendikaların ve siyasî partilerin izin al
madan çalışmaları ilkesine dayanıyordu. Bunun için
dir ki, kendisinin bu görüşünü paylaşamadık ve kabul 
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etmedik. Sadece bundan dolayıdır ki, Sayın Başka
nım, bu önergeye katılamıyoruz. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Değerli üyeler, önergeye Sayın Anayasa Komisyonu 

katılmamaktadır. Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyen
ler.... önergenin dikkate alınması kahul edilmemiştir. 

Sayın Özer Gürbüz'ün önergelerine sıra geliyor. 
Sayın Gürbüz, her iki önergeniz üzerinde rica 

edeyim; buyurun. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önergelerim dördüncü ve beşinci fıkralarla ilgili 

bir - iki ilave isteyen biçimde. Şöyle: 
Dördüncü fıkrada «İşçiler ve işverenler birden 

fazla sendikaya üye olamazlar» denmiştir. İlke ola
rak doğrudur. Ancak işyerinde birden fazla sendika 
olacaktır, bunlara da bağlı işçiler olacaktır. Bu uygula
mada karışıklık çıkarabilir. Ben şöyle bir değişiklik ge
tirdim bu fıkraya: «İşçiler ve işverenler aynı anda bir
den fazla sendikaya üye olamazlar.» Amaç budur sa
nıyorum, kastedilen amaç aynı anda olamaması. Yok
sa, bir işçi bir sendikadan ayrılıp sonra bir başka sen
dikaya da geçebilmelidir. Bu doğal hakkının bir de
vamı olmalıdır. 

Yine son fıkrada, «Sendikaların tüzükleri, yöne
tim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz» 
deniyor. Yukarıdaki birinci fıkrada sendikaların kuru
luşundan bahsedilirken, «Sendikalar ve üst. kuruluş
lar» olarak ikili bir ibare geçiyor. Aşağıda son fıkra
da yalnız «Sendikalar» denmesi, yine amaç anlaşıl
makla birlikte, uygulamada kolaylık olabilmesi için 
oraya da şöyle bir ilave düşünmüştüm: «Sendikalar 
ve üst kuruluşlar tüzükleri, yönetim ve işleyişleri de
mokratik esaslara aykırı olamaz.» 

Bu kadardı önergelerim; saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer Gürbüz. 
Sayın özer Gürbüz'ün önergesi üzerinde söz is

teyen sayın üyeler?.. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Efendim, Sayın Özer 

Gürbüz önergesindeki «Aynı anda» ibaresini «Aynı 
zamanda» olarak düzeltebilir mi?.. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, katılıyor musunuz? 
ÖZER GÜRBÜZ — Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen başka 

sayın üye?.. 
AYDEMİR AŞKIN — Lehinde söz istiyorum 

efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Sayın Özer Gürbüz'ün önerilerine tamamıyla ka

tıldığımı ifade etmek isterim; fakat bu güzel önerilerle 
beraber Sayın Özer Gürbüz'ün önerilerinin tamamla
nabilmesi için Türkiye'de sendikacılığın daha güçlü, 
daha derli toplu ve öngörülen imkânlar içerisinde da
ha rahat çalışabilmesi ve daha güçlü örgütlenebilmesi 
için işkolu sayısının da 24'ten fazla olmamak üzere 
kanunla belirlenmesinin dikkate alınmasını Komisyon
dan rica ediyorum. Sadece dikkate alınmasını. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim efendim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Başka söz isteyen sayın üyemiz?.. Yoktur. 
Her iki önerge üzerinde Sayın Komisyonun görü

şünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan ve aziz arkadaşlarımız; 
Sayın Özer Gürbüz'ün her iki önergesine de ka

tılıyoruz. Yani 55 inci maddenin 4 üncü fıkrasının 
«İşçiler ve işverenler aynı zamanda birden fazla sen
dikaya üye olamazlar.» şeklinde olmasını, fıkranın 
değiştirilmesini; ayrıca 55 inci maddenin 5 inci fıkra
sının da «Sendikaların ve üst kuruluşların tüzükleri, 
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı ola
maz.» tarzında konmasını istiyoruz. 

FEHMİ KUZUOĞLU — «Üst kuruluşlarının.» 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Üst kuruluşlarının.» evet efendim. 
Diğer taraftan, geçen, son toplantıda Sayın Vahap 

Güvenç'in önergesinde bulunan sendika kurma yönün
den işkolu sayısı 24'ü kabul etmemiştik. Arada mü
zakere ettik, bunu kabul etmenin yararlı olacağını 
düşündük. Bu bakımdan gerek Sayın Vahap Güvenç'in 
teklifi üzerine ve gerek Sayın Aşkın'm teklifiyle bir
likte şu fıkranın son fıkra olarak maddeye konmasını 
rica ediyoruz. 

«Sendikalar tarafından kurulacak işkolları sayısı 
24'ü aşmamak üzere kanunla düzenlenir.» 

VAHAP GÜVENÇ — «Sendikalar yönünden» 
olması lazım efendim, «tarafından» değil. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkan: «Sen
dikalar yönünden kurulacak işkolları sayısı 24'ü 
aşmamak üzere kanunla düzenlenir.» fıkrasının son 
fıkra olarak maddeye konmasını.... 
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BAŞKAN — Evet, o metni rica ediyorum. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, müsaade 

eder misiniz efendim? 
ıBAŞKAN — Sayın Hazer, ne hakkında? Bir soru 

soracaksınız herhalde? 
MEHMET HAZER — Efendim, teu 24 işkolu han

gileri olacak ve niçin 24 işkoluyla tahdit ediliyor? 
Komisyon niçin bu yanlış telkinin altında kalıyor? 
Onun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, sizin sorunuz? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

ben de aynı şeyi soracaktım. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bu soruları takip 
edebildiniz mi? (Takip edemediler, bir metin yazıyor
lar, bir dakikanızı rica edeyim. 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan; Komis
yondayız, bizim oyumuz alınmadan, muvafakatimiz 
olmadan bu şekilde bir muvafakat beyanı yapılmış
tır Başkanlıkça. Bunu belirtmek isterim. Anayasaya gi
recek, rakam olarak Anayasaya girecek bir hüküm 
değildir. Zaten biraz önceki oturumda aksi müdafaa 
edilmiştir ve Sayın Genel Kurulca da aksi benimsen
miştir. Bu durumda bu şekildeki bir şeye katılmıyo
ruz, onu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sorulara sıra ile vereceğim. 
DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan.... 
ATALAY PBKÖZ — Sayın Başkan.... 
RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Müsaade edermi-

siniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın Hazer 
sordular, Sayın Haznedar, tekrar soracaksınız. Sayın 
Tartan, Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Soyer. 

Başka soru sormak isteyen?.. Sayın Alpdündar, 
işaret buyurmuştunuz, soru muydu? 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim, bir kısa 
bilgi vermek istiyorum, bir yanlışlığa varmamak için. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim efendim. 
Sayın Peköz, sizin de sorunuz var? 
ATALAY PEKÖZ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erdem, sizin de sorunuz var? 
SADİ ERDEM — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı; evvela soru sormak 

isteyen sayın üyelere sıra ile sorularını sorma imkânı 
vereceğim, ondan sonra da süzin Komisyon olarak, 
Sayın Komisyon üyelerinden, muhalefet eden sayın 

üyeler var, onunla ilgili ya siz kendi aranızda bir gö
rüşme yapıp bir cevap lütfedeceksiniz, veyahut tak
diri size bırakıyorum, kendi hareket tarzınızı kendiniz 
tayin edeceksiniz. 

Şimdi, Sayın Hazer sormuşlardı, Sayın Hazer'i ge
çiyorum. Yalnız dinleyemediniz siz, o sırada bu metni 
yazıyordunuz. Sayın Hazer, tekrar edeyim mi ben?.. 

Bu 24 rakamı üzerinde durdular ve dediler ki, bu 
24 rakamını neye istinaden, hangi işkolları şeklinde so
ruyorum, lütfen bir açıklasınlar, dediler. Birinci bu. 

Sayın Haznedar aynı şeyi tekrar edeceklerdi gali
ba.... 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Aşağı yukarı 
Sayın Başkan, Biraz sonra bu 55 inci maddenin oy
lanması bahis konusu olacak. Sayın Komisyon verilen 
bir önergedeki iki hususa iştirak ettiklerini ifade et
tiler, sonra da bu 24 sayısı ortaya çıktı. 

Şimdi oy kullanırken, oyun isabetli olabilmesi açı
sından, tabiî sayın üyelerin bu 24 sayısının nereden 
çıktığını, niçin 24 olduğunu, neden 30 veya 20 olma
dığını bilmeleri iktiza eder. 

İkincisi.... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 

Sayın Alpdündar bir açıklama yapsınlar efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Haznedar konuş

malarını tamamlasınlar, o yola başvuracağım. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — İkinci husus 

şu Sayın Başkanım : Eğer yeni bir işkolu yapılması 
zorunluluğu ortaya çıkarsa, sanayide her an gelişme
ler oluyor, o zaman 24'ün neresine sığacak, onu da 
öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Şimdi diğer söz alan sayın üyeler : Sayın Tartan, 

Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Soyer, Sayın Peköz ve Sa
yın Erdem, hep bu 24 işkolu üzerinde mi sorularını
zı tevcih edeceksiniz?.. Eğer böyle ise, bir açıklama 
yapmak istiyor Sayın Alpdündar; Sayın Alpdündar 
açıklamasını yapsın, ondan sonra sizlere söz vereyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
bir ufak açıklama yapayım, ondan sonra diğer arka
daşlar konuşsunlar. 

BAŞKAN — Evvela siz açıklama yapmak istiyor
sunuz, sonra Sayın Alpdündar'a söz vereyim. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Vahap Güvenç'in teklifi bi
ze geldiği zaman efendim, gayet doğal olarak bizim 
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metnimizde böyle bir şey yoktu ve aynı soruyu ben 
de burada yönelttim, ihtisasım değildi; «24 sayısı ne
reden çıktı?.. Hatırlayacaksınız, Almanya'da 16 oldu
ğunu söylediniz, neden böyle 24 dendi?» diye?.. Ken
dilerine göre bir cevap verdiler. Bu cevap aslında be
ni tatmin etmedi ve çevremdeki Komisyon arkadaş
larımla görüşerek kabul etmedim. 

Arada, çıktığım zaman, şimdi muhalefet ettiğini 
söyleyen Sayın Feyzioğlu da beni gördü, «tyi yap
tın» dedi... 

FEYZt FEYZİOĞLU — iyi yaptın mı dedim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Evet, dedi ki; «Turhan Esener'le gö
rüştüm, Bakan beğenmiyor» dedi. Bunun üzerine Ba
kanı aradık, bulamadık; fakat bu arada diğer arka
daşlarımla görüştüm ve çoğunlukla bu 24 sayısının 
kabul edilmesine ayak üzerinde orada kabul ettik, 
konuştuk; getirdim, size sundum. 

Mesele bundan ibarettir. Gündeme alınarak tartış
ma yapılmamıştır; ama Anayasa Komisyonunda ço
ğunlukla arkadaşlarla görüşüp bu işi yapmışımdır. 
Kendileri ve Kemal Bey muhalif kalmışlar, belki bir 
arkadaş daha kalmıştır, bu kadar kişi içerisinde efen
dim. 

Mesele bundan ibarettir. Eğer... 

FEYZt FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, rica edeyim, söz 
vereceğim gayet tabiî. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Eğer Sayın Feyzioğlu çok fazla 
ısrar ederse, Başkan olarak değil, bir Meclis üyesi, 
Orhan Aldıkaçtı olarak teklifi benimsiyorum ve ge
tiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, kısa bir... 

FEYZİ FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, izin ve
rirseniz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu söz vereceğim, rica 
ediyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
oraya gelmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Yerinizden rica edeyim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım;... 
MEHMET HAZER — Bir dakika, bu konu... 
BAŞKAN — Sayın Hazer, söz vermedim. 
MEHMET HAZER — Alpdündar'a söz veriyor

sanız... 
BAŞKAN — Sayın Hazer söz vermedim, rica ede

rim. 
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MEHMET HAZER — Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Hazer söz vermedim. 
MEHMET HAZER — Efendim... 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, eski tecrübeli 

bir parlamentersiniz. Söz almadan söylemeyin, söz 
vermedim efendim. 

MEHMET HAZER — Nasıl aldı?.. 
BAŞKAN — Sayın Hazer söz vermedim, lütfen 

buyurun. 
MEHMET HAZER — O ne sıfatla... 
BAŞKAN — Sayın Hazer, size buyurun söyleyin 

dersem, o zaman konuşursunuz. Rica ediyorum, lüt
fen, rica ediyorum. 

MEHMET HAZER — Sayın... 

BAŞKAN :— Söz Vermedim Sayın Hazer, lütfen. 
MEHMET HAZER — Peki nasıl... 
BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum, Alpdündar'a 

sözü verdim, Alpdündar konuşsun, ondan sonra size 
söz veririm, rica ederim. Bakın Sayın Feyzioğlu söz 
istediler, «Rica ediyorum» dedim, oturdular. 

MEHMET HAZER — Ona ne sıfatla veriyorsu
nuz?.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, beni başka şekil
de hareket etmeye mecbur etmeyin. 

Değerli üyeler; bu Yüce Mecliste Başkan olarak, 
kesinlikle Tüzüğün üyeler hakkındaki disiplin hüküm
lerini uygulamayı bir an olsun hatırımızdan geçirme-
mişizdir. Binaenaleyh böyle bir şeye mecbur bırakıl-
mamamızı bilhassa rica ediyorum. 

Sayln Alpdündar buyurun. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım; 

Bugün için Türkiye'mizde İş Kolları Yönetmeliği 
uygulanmaktadır. Bunun tespiti tamamen Çalışma Ba
kanlığının uhdesine bırakılmış durumdadır. 

Türkiye'nin en bol sanayilerinin paramparça oldu-
' ğu zaman 36 olarak tespit edilmiştir. 36 ncı işkolu, 
millî savunma işkoludur malumuâliniz. Bütün dünya
da normlar Dünya Birleşmiş Milletler Çalışma Teşki
latı normları, mesleklerin tümü olmak kaydıyla 16'dır. 
Hâlâ Türk ekonomisi toparlanmamış, sanayisi düzel
memiş varsayımıyla 24 olması değerli arkadaşlarımın 
önerileri arasında sendikacılığın disipline edilmesini 
kapsadığı için bu tarihî sorumluluğu kabul ediyor ve 
bu teklife katılıyoruz. Yasaldır, Anayasa girmiş ol
ması doğru olur, kanunla daha aşağı olabilir; ama 24 
olarak çok doğru bir karar olur. 

Bu açıklamayı yapmak ihtiyacını duydum, teşek
kür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru soracak sayın üyelere soruları için sıra ile 

söz vereceğim. 
Sayın Tartan, siz baştasınız, buyurun. 
FEYZt FEYZtOĞLU — Sayın Başkan, istirham 

ediyorum, beni de... 
BAŞKAN — Vereceğim efendim, söz vereceğim. 
FEYZt FEYZtOĞLU — Üyelerden sonra anlamı 

kalmaz. 
BAŞKAN — Hayır kalır efendim, Sayın Feyzi-

oğlu, rica ediyorum lütfen. 
Sayın Tartan, buyurun efendim. 
RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Az evvel Sayın Alpdündar'ın ifade ettiği gibi bu

güne kadar işkolu adedi daima yönetmeliklerle tes
pit edilmiştir. Bu konu kanun mevzuu dahi yapılmaz
ken Anayasada yer almasının sebebini kabul etme 
olanağını bulamıyorum. (Alkışlar) 

Bir hususa daha değinmek istiyorum. 
Türk - tş bildiğim kadarıyla 1963'lerden beri iş

kolu adedinin daima çok daha düşük rakam ifade et
mesini, daha düşük adette tespit edilmesini istemek
tedir. Elimde Profesör Metin Kutal'ın bu konuda iki 
adet yazısı mevcuttur. Bilahara Türk - İş bu raka
mın daha yüksekte olabileceği şeklinde biraz daha 
yeni bir değerlendirmeye tabi tutmuştu ve nihayet 
bu rakam 36 olarak tespit edilmiştir. Bu konuda sanı
yorum ki, Danıştayın 8 inci Dairesi de bir tarihte 
36 rakamını benimsemek suretiyle bir karar vermiş 
bulunmaktadır. Ancak, Türk - tş'in görüşü olarak bu 
Mecliste ifade edilen bu rakam, 24 rakamı Anaya
saya girerse Türk - tş'in dışında daha birçok sendi
kanın üst kuruluşu vardır, bunların görüşü alınma
mış olacaktır. Bu yönden de konunun Anayasada adet 
olarak yer alması sakıncalıdır arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; söz alan sayın üye
ler soru sormak için almışlardı; fakat gördüğüm ka
darıyla sorunun dışına çıkmışızdır. O itibarla bu ko
nuda müzakere açmış bulunuyorum. Sayın Tartan' 
m görüşmesi bu şekilde hareket etme mecburiyetin
de bulunduğumu ilham etmiştir. 

Sayın Tartan aleyhte konuştular. Bu itibarla bun
dan sonra söz alacak sayın üyelere soracağım, (Söz 
Sayın Kantarcıoğlu'ndadır) bu mevzuuda iki lehte, 
iki aleyhte söz vereceğim. 

Sayın Kantarcıoğlu, lehte mi, aleyhte mi? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aleyhteyim efen

dim. 

BAŞKAN — Aleyhte buyurun Sayın Kantarcıoğ
lu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Teşkilat rehberinde 1 000'e ya
kın sendikanın adı yazılı. Şimdi Türk - tş bir görüş 
getiriyor, 24 işkoluyla bunu tespit etmek istiyor. Han
gi hakla... 

VAHAP GÜVENÇ — Türk - tş'in rolü yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Güvenç çok rica 
ediyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Temsilci ola-
- rak her zaman aramızda bulunan ve belgeleriyle her 
ı şeyi ikmal eden arkadaşlarımın, diğer sendikaların gö
rüşlerini almadan 24 rakamını; işkolu 36 olduğunu 
söyledikleri halde 24'e indirmenin sebebi nedir? Ana
yasa Komisyonu buna nasıl katılıyor? 24 rakamı gün 
24 saat olduğu için mi alınmış diye merak etmişimdir 
daha önce. 

Ayrıca, biraz önce Sayın Bakanlar bir kaç arka
daşımızla beraber görüştüğümüz zaman, Sayın Bakan 
bizim bu hareketimize gülmüşlerdir. Nasıl oluyor 
da Anayasa Komisyonunun Başkanı Bakandan aldığı 
bir talimatı bize empoze etmek istiyor, bu soruyu so
ruyorum? 

BAŞKAN — iki lehte söz verebilirim iki sayın 
üyeye... 

SADİ ERDEM — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte konuşulmuştur Sayın Er

dem. 
VAHAP GÜVENÇ — Lehte söz istiyorum Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Güvenç buyurun. 
VAHAP GÜVENÇ — Efendim, bir defa sayın 

üyelerin dediği gibi bu Türk - tş'in bize empoze et
tiği bir konu değildir. Ben bir üye olarak kendi tecrü
beme dayanarak üyelik hakkımı kullanıp böyle bir 
önerge verdim. Bunu böylece açıklamak isterim. 

ikincisi; Sayın Başkan 24 rakamı şuradan çıkmış
tır : Mustafa Alpdündar arkadaşım anlattılar. Ger
çekten 36 olarak işkolunun kabul edildiği sırada sa 
nayimiz henüz gelişmemiş, çok geri bir sanayie sa
hiptik. Ta 1936'larda 36 olarak tespit edilmiştir tş 
Kanunu çıktığı sıralarda. 1947'de Sendikalar Kanu
nu çıktığında da, sendikaların bu 36 işkolunda teşki
latlanabileceği hükme bağlanmıştır. Gerçekten bu bir 
tüzükle tespit edilmektedir, bir yönetmelikle tespit 
edilmektedir; ama görülmüştür ki, geçtiğimiz dönemde 
siyasî iktidarlar kendilerinden olmayan sendikaları par-
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çalamak için sendikanın bir kısmını almış başka iş
koluna koymuş, işkolunun bir tanesini öbür taraftan 
çıkarmış başka yere nakletmişlerdir. Siyasî iktidar
lar da kendilerine oy verilebilmesi için bu yönetme
liğin bu maddesiyle oynayagelmişlerdir. 

Bu bir devlet politikası olmadığı sürece bunlar 
yapılacaktır. 

24'e gelmesinin sebebi de Türk - tş bu konuda bazı 
çalışmalar yapmıştır. Türk - îş Hür Dünya İşçileri 
Konfederasyonu üyesidir. Hür Dünya İşçileri Konfe
derasyonu da almış olduğu bir kararla ülkelerdeki sen
dika sayılarını azaltarak daha disiplinli, daha güçlü 
sendikalar yaratmak kararı vardır. Bu karara uygun 
olarak Çalışma Bakanlığıyla beraber çalışmıştır ve an
cak Türkiye'nin içinde bulunduğu sanayii ortamı içe
risinde işkallarının 24 olabileceği tespit edilmiştir. Ya
ni daha da aşağı indirme imkânı aranmış ama bulu
namamıştır. Bu Çalışma Bakanlığı ile müşterek yapıl
mıştır. Sayın Bakanın buna gülmesi mümkün değil
dir. Sayın Bakan kendisi bu çalışmanın içinde ol
muştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Efendim; ben söz hak-

kımdan vazgeçiyorum Sayın Gürel lehine. 
: BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, usulle mi ilgili? 
TÜRE TUNÇBAY — Evet Sayın Başkanım. 

Usulle ilgili, bu konuşmadan sonra söz istiyorum. 
BAŞKAN — «Usulle ilgili» diyorsunuz, hay hay. 
Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlarım; 
20 küsur senesini işçi ve işveren münasebetleri 

içerisinde geçiren bir arkadaşınız olarak karşınızda
yım. Bir hadiseyi naklederek konuşmama başlamama 
müsaade buyurunuz. 

Bir zamanlar İktisadî Devlet Teşekküllerinin biri
sinde çalışırken bir toplu sözleşme konusunda sendi
kayla çok sert bir ihtilafa düştük. Bir türlü anlaşma 
mümkün olmadı. Bakanlık kademesinde çeşitli top
lantılar yapıldı, yine anlaşma mümkün olmadı. Bir 
bakandan iki bakana çıktık yine anlaşma mümkün ol
madı. Zamanın başbakan yardımcısı devreye girdi; 
üç bakan, Türk - İş üst kademesinde bulunanlar ve 
bizler, büyük bir masa etrafından günlerce süren tar
tışmaların içerisine girdik; fakat öyle bir zaman gel

di ki, çözülmesi mümkün olmadı. Sendika greve git
ti. Grevin bir an evvel kaldırılması, politik bir se
beple kaldırılması gerekti; fakat haklılığımız vardı, 
işveren temsilcileri, işveren tarafı olarak haklılığımız 
vardı. Bize de bakanlığın taviz vermesi gerekiyordu, 
haklılığımızı kabul ettikleri için. Bize zamanın Sayın 
Çalışma Bakanı dedi ki, «Hiç merak etmeyin. Hakkı
nızı teslim ediyoruz, doğrudur; ancak bu sendikadan 
sizi kurtarmak için ben işkolunu parçalayacağım ve 
sizi bir başka işkoluna vereceğim.» dedi. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Bu konu hem işçiler yönünden mühimdir, hem iş

verenler yönünden mühimdir, hem de Hükümet ka
nadı yönünden çok mühimdir. 

Bugüne kadar 36'ya çıkışı hiç münasebeti olma
yan bir rakamdır. Avrupa ülkelerini devamlı surette 
önümüze getiriyoruz. Orası 16 tespit etmiş, biz 36 
tespit etmişiz. Neden? Biraz evvel arz ettiğim sebep
lerden dolayı. 

Hele son devrelerde partiler devreye girmek sure
tiyle yeni sendikalar kurmuşlar. Türkiye gelişmekte 
olduğu için yeni işkolları ortaya atılmış. İşte bu iş-
kolları içerisinde partiler işçilere sahip olmak bakı
mından işkollarını parçalayarak; çünkü belli bir işko
lunda belli bir partinin hâkimiyeti vardı. Nasıl yapa
caksınız? O işkolu içerisine giren bazı konuları ikinci 
işkoluna ayıracaksınız, oradan yeni bir sendika kur
durmak suretiyle siz ona hâkim olacaksınız. Bugün 
bir misal verelim : Kimya işkolunun içerisinde atom 
işkolu vardır, boya işkolu vardır, gübre işkolu var
dır, petrol konusu vardır. Bunları parçalarsanız; eğer 
petrolda hâkimseniz, o işkolunun o kesiminde çalışan 
işçilerine hâkim olabilirsiniz. 

Arkadaşlarım; 
İşte bugüne kadar 36'ya çıkışının sebebi politiktir. 

Sendikalar istemişlerdir, yeni sendikaların, işkolu se
viyesindeki sendikaların hâkim olabilmesi için yeni 
sendikalar parçalanmak suretiyle işkollarını devret
mek suretiyle, işkolundaki yetkisini diğer sendikalar 
alabilmek için orada çalışan işçileri bir başka işko
luna aktarmak suretiyle meseleyi 36'ya kadar yük
seltmişler ve bugün karşımıza büyük problemler çık
mıştır. 

öyle ümit ediyorum ki, Danı,şma Meclisi vazife
sini bırakır yeni partilerle iktidar kurulursa, hiçbir 
iktidar bu konuya bizim kadar el uzatmayacaktır. 
Onun için getirilen tavan, 24 tavanı katî rakam de
ğildim. Gelen iktidar indirebilirse 16'ya indirir; ama 
indiremediği takdirde 24'te bırakacaktır. Ama şu an-
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da çok fazladır. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bün
yesi, işçi kesimi bunu kaldıracak kadar güçlü değil
dir. Hele bundan sonra çift sendika, tek sendika ol
mayacağı için mutlak ve mutlak işkollarının birleştiri
lerek güçlü sendikanın kurulması sağlanmalıdır. Arz 
ederim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Değerli üyeler; Sayın Feyzioğlu... 
TÜRE TUNÇBAY — Usul hakkında söz istiyo

rum. 
MEHMET HAZER — Usul hakkında söz istiyo

rum. 
BAŞKAN —• Sayın Feyzioğlu; bir de usul hak

kında Sayın Tunçbay'a söz vereyim. 
Usul hakkında Sayın Hazer, size de söz verece

ğim. 
Buyurun Sayın Tunçbay. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım; 
Her zaman belirttiğimiz gibi, Danışma Meclisi de

ğişik mesleklerden gelen kişilerden oluşmaktadır. Bir 
aydır Önümüzde olan Anayasa Tasarısında bilmediği
miz şeyleri öğrenerek buraya geldik ve pek çoğumuz 
değişik konuları incelemek imkânını bulduk. 

Burada, diyebilirim ki, yarım saat önce yepyeni bir 
konu ortaya atıldı ve netice olarak da maddeye ka
tılması istenildi. 

Anayasa Komisyonu kabul etti. Ben, herhalde bi
lerek kabul etti diye düşünüyorum. Bence, acele 
edilmesin; bu hüküm veya bu bilgiler bir parça araş
tırılsın ve bu konudaki oylama yarma kalsın diye dü
şünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tunçbay. 
Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, Sayın Alpdün-

dar'a söz verirken hiçbir hukukî, kanunî sebep yok
tu; çünkü ne önerge sahibiydi, ne bir teklifi vardı. 
Ben bunu zatı âlinize anlatmak istedim, burada lü
zumsuz bir tehevvür gösterdiniz; bir. 

ikincisi; Sayın Komisyon Başkanı bir yanılgının, 
hatta bir tesirin altında bunu kabul etmiştir. Bu
rada belli mesleklerin müdafaası yapılmaz. Bir mes
leğin, bir federasyonun, bir sendikanın insanları bü
tün bu Meclise kendi fikirlerini empoze etmesin diye 
dikkatli olmaya mecburuz. Sonra, tahdit ettiğiniz 
24'ü 16'ya indiren bakan da kendi istemediği sendi
kayı alıp bir başkasına bağlayacaktır. Binaenaleyh, bu 
Anayasa meselesi değildir, bu tüzük meselesidir. Ko

misyonu da bu noktada bir kere daha uyarmayı vazi
fe sayıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Feyzioğlu'nun söz hakkı var zaten bu mad

de üzerinde. 
Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
FEYZt FEYZİOĞLU — Sayın Başkan, aziz ar

kadaşlar; 
Maruzatım iki noktaya yönelik olacaktır. Birincisi; 

Komisyonumuzun Sayın Başkanının bana izafeten 
söylemiş olduğu bir sözle ilgilidir. Bundan önceki 
Oturumda yapılan oylamadan sonra verilen arada fil
hakika kendileriyle bu konuyu görüştüm; ama şunu 
ifade edeyim ki, sonradan bu 24 adedini kabule mü
temayil olduğunu öğrenince, kesinlikle konuşuyorum, 
«iyi yapmışsın» demedim. Aksine, benim biraz önce 
bir tesadüf neticesi Bakanla görüştüğümü, onun dahi 
bunun bir anayasa hükmü olması gerekmediği görü
şüme katıldığını, bir kanun hükmü olarak düzenle
nebileceğini söyledim. Tereddüde düştüler, iki cami 
arasında kalmış bînamaz durumuna girmiş olmamak 
için, müştereken vardığımız çözüm yolu şu olmuş
tu : «O halde, bu maddeyi geri alalım Komisyon ola
rak, aceleye getirmeyelim, üzerinde görüşelim, ondan 
sonra karar veririz.» Bu mutabakat içinde Meclis 

' Salonuna girdik; ama ondan sonraki görüşü hep be
raber izledik. 

Bu itibarla ben hayatımda hakikatin dışında bir 
şey söylememişimdir. Söyleyemeyeceğim bir şeyi de 
zaten söylemem. Söylediğim aleyhimde de olsa her 
zaman her yerde ikrar ederim; bu bir. 

ikincisi, tekrar söylüyorum; bu rakamın 24, 36, 
16 olması üstünde durmuyorum ben. Ben Anayasa
mızda böylesine rakamla ayrıntriı bir hükmün yer al
masının anlamı bulunmadığını ifadeye çalışıyorum. 
En nihayet bu bir kanun hükmüdür. Düzenlenecek ka
nunda bu yer alabilir; falkat Anayasaya bu şekildeki 
bir hükmü yerleştirmek; o zaman, işte asıl Anayasa
nın sistemini de, anlamını da tamamen bir çıkmaza, 
karmaşaya sokmak olur. 

Takdir Yüce Meclisinizindir. Saygılarımla arz ede
rim. (Alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Evet, Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Gerçekten, galiba gecenin geç saatinde bir anlaş

mazlık var. Ben, Sayın Feyzioğlu'nun bana «îyi yap
mışsın dediğini» söylemedim, Bakan Feyzioğlu'na söy-
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lemis dedim. Bakan, Feyzioğlu'na; «Bunun Anayasada 
yeri ydk, yani bu anlama gelir söylemiş» dedim, za
bıtlardan lütfen bu çıkartılabilir. Yoiksa hiçbir zaman 
demedim ki, Feyzioğlu bana «İyi yapmışsın...» Hayır, 
katiyen böyle bir şey söylemedim; kendisi yanlış an
lamıştır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır, bitmedi daha Sayın Başkanım 
Ondan sionra da, buraya geldikten sonra gerçekten 

kendisiyle görüşmedim; diğer arkadaşlarımla görüştüm; 
ama gerçekten bunun bir Anayasa Komisyonu kararı 
lolarak kalbul edilmeyeceğini anladığım için, biraz evvel 
de yaptığım açıklamayla sadece kendi adıma teklifi 
benimsediğimi ve desteklediğimi de ilave ettim efen
dim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Bu konuyla ilgili müzakereyi yaptık; fakat bunun 

oylamasını yarına bırakıyorum, bir. 
İkincisi, süratle hallettiğimiz bir konu var.. («Oy

lanmadı» sesleri) 
Müsaade buyurun, Sayın Gürbüz'ün iki önertgesüne 

Komisyon katılmıştır .Bu itibarla Sayın Gürbüz'ün bu 
önergelerini kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Sayın Gürbüz'ün iki önergesi 
kabul edilmiştir. 

...>.. 

Değerli üyeler; 
Maddeyi oylamıyoruz. Çünkü maddenin oylanma

sı için Kom'isyonun bir önergesi var, bir ilave yap
mak istiyorlar. Bunu, maddenin oylanmasını yarına 
bırakıyoruz ve bugünkü, bu 24 işkolu konusundaki 
yaptığımız müzakere sonundaki oylamayı da yarına 
bırakıyoruz. 

DÜNDAR SOYER — Soru sormak istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Artık yarın soralım; çünkü vakit kal
madı. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Numara, numara... 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, bu Mecliste söy

lenmeyecek sözleri söylemeyelim. 

Değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonumuz bu gece toplanmamızı 

ve çalışıp yarına, kendilerine iade ettiğimiz maddeleri 
hazırlayıp getirmeleri için, yarın da 10.00'da toplan
mamızı istemektedirler. 

Bu itibarla, bu gece toplanmamız hususunu, yarın 
10.00'da toplanmamızı oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
25 Ağustos 1982 Çarşamba günü saat 10.00'da 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 20105 

....... 
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Birleşim 

Adı Soyadı 

Harndi AÇAN 
Eşref AKINCI 
Ertuğrul ALATLI 
Mustafa ALPDUNDAR 
Yavuz ALTOP 

İsmail ARAR 

Aydemür AŞKIN 

Yıldırım AVCI 

Ethem AYAN 
Nurettin ÂYANOĞLU 
Fuat AZGUR 
Remzi BANAZ 
Muhsin Zekâi BAYER 

Necip BİLGE 
AbdüHbaUei CEBECİ 
Ender CİNBR 

Orhan CİVELEK 
İ. Hakkı DEMİREL 
Fikri DEVRİMSEL 

Ali DİKMEN 
Recai DİNÇER 
Muzaffer ENDER 

- 30.6.1982) 
: 61 - 113 
II 

Genel Kurul ve Komisyon 
Devamsızlık Günleri 

29.6.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 
11.3:1982 
31.5.1982 
11.3.1982 
3.6.1982 

29.4.1982 
17.5.1982 
22.3.1982 
17.5.1982 
24.6.1982 
11.3.1982 
7.4.1982 

11.3.1982 
5.4.1982 

29.3.1982 
12.4.1982 
17.5.1982 

31.5.1982 
11.3.1982 
8.3.1982 

22.4.1982 
28.4.1982 
29.4.1982 
17.5.1982 
10.6.1982 
24.6.1982 
28.6.1982 

11.3.1982 
26.4.1982 
28.4.1982 
11.3.1982 
4.3.1982 

29.4.1982 

11.5.1982 

4.6.1982 

22.3.1982 

1.6.1982 
11.5.1982 

8.3.1982 
28.4.1982 
29.4.1982 
28.6.1982 

8.6.1982 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 

30. 
31. 

32. 
33. 

34. 

35. 

36. 
37. 

Adı Soyadı 

Abdülkadir ERENER 

Hamza EROĞLU 
Siyami ERSEK 

Azmi ERYILMAZ 

Ayhan FIRAT 

Necdet GBBOLOĞLU 
A. Ali GİRMEN 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
İ. Doğan GÜRBÜZ 

Hayati GÜRTAN 
Vahap GÜVENÇ 

Mehmet HAZER 

A. Asım İĞNECİLER 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Rahmi KARAHASANOĞLU 

Genel Kurı 

11.3.1982 
12.4.1982 
3.5.1982 

10.5.1982 
17.5.1982 
31.5.1982 
7.6.1982 

14.6.1982 
21.6.1982 
29.6.1982 
11.3.1982 

12.4.1982 
3.5..1982 

29.6.1982 
11.3.1982 

11.3.1982 
27.5.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 
29.6.1982 
10.3.1982 
11.3.1982 
12.4.1982 
27.5.1982 

1.3.1982 
10.5.1982 
8.4.1982 

11.3.1982 
18.3.1982 
1.4.1982 
8.4.1982 

22.4.1982 
29.4.1982 
27.5.1982 
10.6,1982 

LÜ ve Komisyon 

27.4.1982 

1.6.1982 
22.6.1982 

2.3.1982 
9.3.1982 

20.4.1982 
27.4.1982 

1.6.1982 
15.6.1982 
22.6.1982 

1.3.1982 

20.4.1982 



3 — 

Adı Soyadı 
Dovarmızlık Günleri 

G^nel Kurul ve Komisyon 

38. Cevdet KARSLI 
39. Nihat KUBİLAY 
40. Enis MURATOĞLU 

41. .Adli ONMUŞ 

42. Turgut ORAL 
43. Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

44. E. Zekâi OKTE 

45. Nazmi ÖNDER 
46. Tülay ÖNEY 
47. Hamdi ÖZER 
48. Necrni ÖZGÜR 

49. Zeki KAYA 

50. Fahri ÖZTÜRK 

51. Atalay PEKÖZ 

52. Hilmi SABUNCU 
53. Talat SARAÇOĞLU 
54. Dündar SOYER 

55. ismail ŞENGÜN 

56. [brahim ŞENOCAK 

57. M. Ali Öztürk TEKELİ 

58. Tandoğan TOKGÖZ 
59. Türe TUNÇBAY 

60. Şadan TUZCU 
61. İsa VARDAL 

11.3.1982 
12.4.1982 
25.3.1982 

4.3.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 
5.4.1982 

29.4.1982 
14.6.1982 

11.3.1982 
29.3.1982 
26.4.1982 

31.5.1982 
23.6.1982 
23.6.1982 
14.6.1982 
29.6.1982 
11.3.1982 

1.4.1982 
29.6.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 

4.3.1982 

11.3.1982 
19.4.1982 
25.3.1982 
26.4.1982 
11.3.1982 
22.3.1982 
26.4.1982 
22.3.1982 
29.3.1982 
22.4.1982 
26.4.1982 

12.4.1982 
25.3.1982 
18.5.1982 

29.3.1982 
30.3.1982 
6.4.1982 

20.4.1982 
26.4.1982 
27.4.1982 

29.3.1982 
30.3.1982 
22.4.1982 

25.5.1982 
22.6.1982 
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Adı Soyadı 

62. Şerafettin YARKIN 
63. Turgut YEĞEN AĞ A 
64. Zeki YILDIRIM 
65. Fuat YILMAZ 
66. Namık Kemal YOLGA 

67. Halit ZARBUN 

Genel Kurul ve Komisyon 
Devamsızlık Günleri 

11.3.1982 
11.3.1982 25.5.1982 
11.3.1982 8.6.1982 
11.3.1982 
11.3.1982 
24.6.1982 
11.3.1982 


