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TUTANAK DERGİSİ 

94 üncü Birleşim 

17.4.1986 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11. — GELEN KAĞİTLAR 

III. — YOKLAMA' 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

LA SUNUŞLARI 
GENEL KURU-

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Devlet Balkanı A. Mesut Yılmaz'ın, 

ABD tarafından Libya'ya karşı girişilen ha
rekâtla ilgili olarak 15 ve 16 Nisan 1986 ta
rihli 'birleşimlerde yapılan gündem dışı ko
nuşmalara cevabı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — içel Milletvekilli Durmuş Bikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan söziltü soru önergesi (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal--
ban'toğlu'mun, danışmanlık için yabancı fir
malarla 'anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/622) 

3. — Erzurum Mıillefcvekili Hilmi Nal-
bantöğlu'nun, Uçak Servisti A.Ş.'ndekıi bazı 
yöneticilerin gıda alımlarımda usulsüzlük yap-

Sayfa 
589 

590 

591 

591 

591 

591.593 

593,654 
593 

593 

593 

tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/576) 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin b.'.r açık hava toplantısında 
halka «(imparator» olarak takdim edıilmesine 
ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Anıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılt 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/651) 

6. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve 'Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/652) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

8. — Edirne MıiUetvefcili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
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593 
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594 
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1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/654) 

9. — Edirne Mlıllletvekiili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/659) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından siözlü so
ru «önergesi (6/660) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yıları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/670) 

12. — Edirne Mıilletveklill Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine illi skin Devlet Ba
kanı ve Başibakan Yardımcısından «(özlü soru 
önergesi (6/697) 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

14. — BdirRf Milletvekilli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu* 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişiklin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvi'k Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başibakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/673) 

16. — Edirnef Milletvekili Türkân Turgut 
Arııkan'ın, Faıiz Farkı ladesi Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Delvlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/674) 

17. — Edirne Miillıetvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/675) 
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595 

— 586 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arılkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişiklin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 

20. — Erzurum 'Milleltveklh' Hilmi Nal-
baıntoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlat'tırıtan projelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 

22. — Erzurum MillettveklLi Hilmi Nal-
baritoğlu'nun, T. C. .Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banıtoğiu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

24. — Erzurum iMilletlveikili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişlkün Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 

26. — Diyarbakır Millerve'kili Kadir Nıa-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve 'öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 

27. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
m, Sümerbank Defterdar FabrikasındaM iş
çilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/683) 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Dev-
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Sayfa 
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
'Soru önergesi ((6/686) 595 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla 'haklarında işlem 
yalpıdan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önerges'i (6/688) 595 

30. — Edirne Millet'vek'ili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine lilişkin Dev
let Bakanı ve Başlbakan Yardımcısından söz-
!ü soru önergesi (6/689) 596 

31. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüke'bim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları 'gelir ve giderlerine ilişkin 
'Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 596 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Tungut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun .1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 596 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 596 

34. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağ- ' 
lar'ın, DJP.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) . 596 

35. — Tekirdağ Milletvekili Salih Aban' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı İddiasına ilişkıin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/601) 596 

36. — Adana Mille'rvek'ili Metin Üstüne!' 
in, (Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrİka-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
lişteri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 596 

37. — Hatay 'Mdlle'tvekiii Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 596 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek -

[ Sayfa 
I teme ve Fiyat İstikrar Fonuna etkisine ilişkin 

Devlet Bakanı ve Başlbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 596 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, .Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana '.geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 596 

40. — Hatay Milletvekili Mustâfa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcü'sünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesÜ (6/612) 597 

41. — Samsun Milletvekili Hasan Al-
tay'ın, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi 

J elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 

I ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesü (6/614) ' ; 597 

42. — Balıkesir Milletvekili 'Davut Abacı-
giTin, Balıkesir Merkez Koeaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde igölet yapılıp yapılma
yacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 597 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banltoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 597 

44. — Erzurum Milletvekili Himi Nal-
Ibantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 597 

45. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 597 

46. — Edinre Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 'tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatına 

I ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/703) 597 

47. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
j Şaihin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 

yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 597 

48. — Adana ıMllletvekili Nuri Korkmaz' 
{ m, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
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dl'işkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
06/624) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

50. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
SiVas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 

51. — Uşak. Milletvekili Yusuf Demircin, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köylşleri 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

52. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
m, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen -olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

53. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Er
zurum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/6'3*6) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

' 55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum* 
ıın, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 

56. — Zonguldak .Milletvekili Muhteşem 
'Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı. İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
ısözlü soru önergesi (6/667) 

57. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadro
larına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler araismdak'i gelir dağılıımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 

59. — 'Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
m, Yatağan Termik Santralından zarar gören 
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üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

'60. — 'Muğla Milletvekili idris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak Ihafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/695) 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, 
IBaıvyera Televizyonunda (gösterilen bir filme 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
tbantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 

Sayfa 

598 

598 

598 

599 

654 B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantt-

oğlu'nun, Erzurum'da Mareşal Çakmak Has
tanesi yerine yaipturılmakta olan yeni hastane 
inşaatına il'işkin Başbakandan sorusu ve Millî 
SaVunnıa Bakanı Zeki YaVuztürk'ün yazılı 
cevabı (7/1062) 654:655 

2. — Erzurum Milletvekili 'Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, deprem nedeniyle 1984 ve 1985 yıl
larında Erzurum'da yapılan konutlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safla Öiray'ın yazılı cevabı (7/1083) 655:657 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 599 

1. — 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret (Komisyonu Raporu 
ı(l/753) (S. Sayısı : 426) 599:619 

2, — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 
inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanunu
nun 87 ndi Maddesine İkişer Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 
427) 619:654 

»>•-<« M * . . 

— 588 — 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TB'MM Geneli 'Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Konya Milletvekili Salim" Erel, Konya'nın Ereğli 

ilçesinde bazı öğretmenlerle ilgili yapılan işlemler, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu, Ame-

fliıkıa Birtleşlik Devletlerinin Libya'ya saldırısı; 
Konularında gündem dışı ihirer konuşma yaptılar. 
Görüşmelerde 'bulunmak üzere İngiltere, Federal 

Almanya ve Romanya'ya gidecek olan Maliye ve 
Gümrük Balkanı Ahmet Kuritcelbe Alpfcemoçin'in dö
nüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 'Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ile, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için «iyasî parti (gruplarırioa gösterilen adaylara 
daıir Başkanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
TBMM'nin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünün v& 

Ulusal 'Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması 
ve günün önem ve anlamının Ibelirtillmesıi amacıya 
yapılacak görüşmeler için TBMM Genel Kurulunun 
23 Nisan 1986 Çarşamba ıgünü saat 14.30'da toplan
masına dair Danışma Kurulu önerisi ile, 

TBMM'nin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünü ve 
Uıhısal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutlamak ve 
günün önem ve anlamını Ibeîiırfcmek için 23 Nisan 
1986 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulunun ya
pacağı özel toplantıda başka 'bir konunun görüşülme
mesine ve konuşacaklar ile konuşma sürelerine dair 
Başkanlık önerisi ve 

Gündemin, «'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 6 ncı sı
rasına kadar olan kanun tasarı ve tekliflerinin gö-
rüşüknelerinin 'bir an önce tamamlanması amacıyla 
Genel Kurulun çalışma süresinin 17.4.1986 Perşem
be igünü için saat 21.00'e; görüşmelerin tamamlana-
maması 'halinde, Genel Kurulun çalışma süresinin 
22.4.1986 'Salı günü için hu tasarı ve tekliflerin biti
mine (kadar uzatılmasına dair ANASP Grubu önerisi; 

Kabul edildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), (6/647), 
(6/648), (6/684), (6/685) numaralı sözlü soruları geri 
aldığına dair önergesi okundu ve sözlü soruların 
Başkanlıkça geri verildiği açıklandı. 

Avrupa Konseyi 'Parlamenterler Meclisi Tünk Gru
buna 1 asıl, 1 yedek 'bağımsız üyelik için yapılan se
çim sonucunda; asıl üyeliğe Antalya Milletvekili Ümit 
Halûk Bayülken'in, yedek üyeliğe de Hatay Millet
vekili Abdurralhman Demiiftaş'ın seçildikleri açık
landı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstanbul İlin
deki vatandaşların su ve su parası sorunlarına ilişkin 
(6/626) sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
îbulut, 

Uşak Milletvekili Yusuf Demir'ıin, tapulama ça
lışmalarına 'ilişkin (6/638) sözlü sorusuna Devlet Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerimi açıkladılar. * 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalfoantoğlu'nun 
(6/622), (6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/682), (6/699), (6/700), (6/701), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'ıin (6/598), 

(6/610), 
İstanbul Mlletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), (6/612), (6/665); 

Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından, 
Konya Milletvekili Salim BreTiH (6/589), 
Eldirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/651), (6/652), (6/653), (6/654), (6/659), (6/660), 
(6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), (6/675), 
(6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), 
(/698), (6/703), (6/704), 

Uşalk Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milleitvekilıi Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Muğla Milletvekili ldri$ Gürpınar'ın (6/694), 

(6/695); 
'Sözlü sorulan, igili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından, 
Adana Milletvekili Nuri Konkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Tekirdağ MıiDletvekiİi Salih Alcan'ın (6/601), 
Adana Mlletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Samsun' Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
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Balıkesir Mlldtvekiti Davut AbacııgM'in (6/616), 
Trabzon Milletvekilli Osman Balhadır'ın (6/702), 
Denizli MMfâtVakıli Hallliil İbrahim Şahin'in (6/621), 
İçel MiUetvdkili Mdhmdt Kocabaş'ın (6/635), 
Kütahya Mtiıllotvöfciıli 'Albdurralhman Necati Ka-

ıra'a'nın (6/636), 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun (6/668); 
(Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Gendi Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
Tokat MMetvek't'i Enver Özcan'ın (6/631) sözlü 

sorusu, ısoru sahibi görevli olduğundan, 
îstan'bui Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696) sözlü 

«sorusu, soru sahibinin 'aynı Ibirleşimde görüşülmüş 
'başka soruları bulunduğundan; 

Ertdendıiier. 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/663), 

(6/664) sözlü soruları, soru sahibi ikinci cevap gü
nünde d© Gendi Kurulda hazır bulunmadığından düş
tü. 

Hazine 've Dışjtioaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/120, 1/525) (S. 
Sayısı : 420), 

(Remzi Gürikan, Hakkı Şenhür, Eımbiya Çavuş, 
Sabit Hafızoğkı, Mehmet Dığdığoğlu, Züffiye Ta-

Tasarı 
1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü

nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/761) (Millî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1986) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çev

re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1986) 
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bak ve Nadire Kafkaslı'ya Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/750) (S. Sayısı : 422) ve 

16.6.1983 Tarih ve 2846 'Sayılı Kanunun Geçici 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimin 
(2/171, 2/178) (S. Sayısı: 423); 

Maddeleri ve tümleri kalbul edildi ve kanunlaş
tıkları 'açıklandı. 

8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Elk 
ve Geçici Maddeler EMenmesiine Dair Kanun Tasarı
sı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/753) (S. Sayısı : 426) üzerinde bir süre görü
şüldü. 

17 Nisan 1986 Perşetmıbe ıgünü saat 15.00'te 'top
lanılmak üzere birleşime saat 19,00'da son verildi. 

Başkan 
öaşkanvekii'i 
Arif Ş. Bilgin 

Kâitip Üye Kâtip Üye 
Tokat Adıyaman 

Mehmet Zeki Uzun Arif Ağaoğlu 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in, Ke
çiören Belediyesince yapılan bazı işlemlere ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1091) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.4J986) 

2. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - olil ithalatına 
ve taşımacılığında ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1092) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 4 . 1986 Perşembe 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94 ünoü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

ıBAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- (Edirne Milletvekili Mulhittiin Yıldırım'a kadar 
pıiacalktır. yoklatma yapıldı) 

Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yük- BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
sek sesle belirtmelerini rica ederim. melere başlıyoruz. 

IV. — (BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın, ABD 

tarafından Libya'ya karşı girişilen harekâtla ilgili ola
rak 15 ve 16 Nisan 1986 tarihli birleşimlerde yapılan , 
gündem dışı konuşmalara cevabı. 

BAŞKAN — Genel Kurulda 15 ve 16 Nisan gün
leri yapılan gündem dışı konuşmaları cevaplandırımak 
üzere, Dışişleri Bakanı Vekili ve Devlet Bakanı Sayın 
Mesut Yılmaz söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Balkan. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir süreden 
beni Libya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında de
vam edegelen ve önceki gün Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından girişilen askerî harekâtla büyük bir 
tırmanma gösteren olaylarla ilgili olarak, 15 Nisan 
günü Sayın Erol Ağagil, 16 Nisan günü de Sayın Ke
mal Palaoğlu tarafından yapılan gündem dışı konuş
maları cevaplandırmak ve hükümetin bu olaylar kar
şısındaki tutumu konusunda yüce Meclise bilgi sun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

IBu konudaki açıklamıamızın gecikmesi, çeşitli kay
naklardan gelen ve çoğu kez birbiriyle çelişen haıberle-
rim, kendü diplomiatik temısilcilklerirrtiz kanalıyla teyidd 
zorunluluğundan ve yüce Meclisi yarım ve yanlış bil
gi vererek yanıltma endişesinden kaynaklanmıştır. 

Sayın mlilletvefcilleri, bilindiği gibi, Amerika Bir
leşik Devletleri uzun bir süredir dünyanın çeşitli yer
lerindeki birçok terör olaylarından Libya Lideri Mu

ammer Kaddafi'yi sorumlu tutmakta ve Abu Nidal 
gibi terör örgütlerini ülkesinde barındırmakla suçla
maktaydı. 

Başkan Reagan, 1985 Aralık ayında Roma ve Vi
yana havaalanlarında yapılan ve pek çok masum in
sanın can kaybına sebep olan şiddet olaylarından, 
Libya'nın desteklediği Abu Nidal grubunun sorumlu 
olduğunu tespit ettiklerini bildirerek, 7 Ocak 1986*da 
Libya'ya karşı siiyasî ve iktisadî yaptıranlar uygula
maya karar verdiğini açıklamış ve Türkiye dahil, 
NATO müttefiklerinden bu konuda yardım istemiş-

- tir. 

Bu münasebetle cereyan eden temaslarda, Türki
ye'nin, uluslararası terörizmden en fazla zarar gören 
bir ülke olarak, bu konuda son derece duyiarlı oldu
ğu, uluslararası terörizme ancak tüm ülkelerin ortak
laşa olarak girişecekleri etkin bir işbirliği ile son ve
rilebileceğine inandığımız ve terörizmle mücadelede 
selektif davranıimaimasına özen gösterdiğimiz vurgu
lanmıştır. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri yetki
lileri, diğer NATO müttefiklerinden de bu konuda 
fazla müzahir bîr davranış bulamamış ve Başkan Rea
gan, Libya'ya iktisadî tedbirleri tek başına uygula
maya koymuştur. Diğer müttefikler ye bizim de tah
min ettiğimiz gibi, bu tedbirlerden, Amerika Birleşik 
Devletleri, arzuladığı ve beklediği sonucu alamamış
tır. 

Bilahara Libya ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sındaki ikinci belirgin sürtüşme Sirte Körfezi olayları 
sırasında kendini göstermiştir. Sirte Körfezi ile ilgili 
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ihtilaf, karasularınım sınırı konusundan kaynaklan
maktadır. 

Malumları olduğu üzere, Amerika Birleşik Devlet
leri, karasuları genişliğinin, uluslararası alanda kabul 
edilmiş olmak kaydıyla, 12 mlile kadar olabileceğini 
savunmakta; Libyıa ise, Sirte Körfezini iç suları saya
rak, karasularının, körfezin ağzından itibaren hesap
lanmaya başlanacağını iddia etmektedir. 

Yine bilindiği gibi, uluslararası hukuka göre, ağız 
genişliği 24 mile kadar olan körfez suları iç sular sa
yılmaktadır; ancak, Sirte Körfezinin ağız genişliği 205 
mil olduğundan, bu körfezin suları iç sular sayılama-
maktadır. Amerika Birleşik Devletleri, esas itibariyle 
Libya'ya karşı son zamanlarda duyduğu rahatsızlığın 
bir uzantısı olarak, Akdeniz'de, Amerikan 6 ncı Fi
losuna mensup gemilerle Sirte Körfezi açıklarında tat
bikat düzenlemiştir. Bu durum Libya'da, Amerika 
Birleşik Devletlerine karşı duyarlığı artırmış ve adeta 
bir seferberlik hali ilan edilmiştir. Nitekim, 24 - 25 
Mart günleri Sirte Körfezinde sınırlı çatışma vuku 
bulmuştur. Libya kendi karasuları addettiği bölgeye 
giren Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerine ateş aç
mış ve üç uçağı düşürdüğünü iddia etmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri lise, bu çatışmalarda zayiat verme
diğini, Libya'nın saldırısı karşısında, Libya hücum 
botuyla, devriye botlarını batırdığını, ayrıca SAM-2 
ve SAM-5 füzelerini yönlendirmek için kullanılan 
radar istasyonlarını etkisiz kıldıklarını açıklamıştır. 

25 Mart günü, bu konuda tarafımızdan yapılan 
açıklamada, Sirte Körfezinde -vuku bulan olayları 
üzüntüyle izlediğimiz belirtilerek, ortaya çıkan bu 
nazik durumun, barış ve güvenlik açışımdan arz ettiği 
önem karşısında, tahrik edici ve olayları tırmandır
maya yönelik davranışlardan kaçınılmasını ve teenni 
içinde hareket edilmesini içtenlikle temenni ettiğimÜz 
vurgulanmıştır. Ayrıca, aynı gün Sayım Başbakanı
mız, Akdeniz'de sıcak bir çatışmadan endişe duydu
ğunu, Akdeniz'de sükûnet ve sulhun devamını arzuladı
ğı bildirilmiştir. Kendisi ayrıca biir soruya cevaben, 
Türkiye'deki NATO üslerinin Libya'ya karşı kullanıl
masının söz konusu olmadığını da kesin bir biçimde 
belirtmiştir. 

Amerika Birleşlilk Devletleri, 1 Nisana kadar sür
mesi beklenen Akdeniz'deki manevralarına, bu tarih
ten iki üç gün önce son vermiştir. Bu durum, Libya'da 
bir zafer olarak takdim edilmiştir. Libya ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasındaki en son bunalım, birkaç 
gün önce Berlin'de, daha ziyade Amerikalıların gitti
ği bir diskoteğe karşı girişilen şiddet olayından Lib

ya'nın sorumlu olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından tespit edilmesü üzerine patlak vermiş ve 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan, Libya' 
ya karşı askerî harekâta girişeceğini açıklamıştır. 

NATO ve Ortak Pazardaki yoğun danışmalar çer
çevesinde, bazı müttefikler, bir taraftan terörizmi şid
detle kınarken, diğer taraftan Amerika Birleşik Dev
letlerini askerî bir harekâttan vazgeçirmeye çalışmış
lardır. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuv
vetleri, 15 Nisan sabahı saat 02.00 sularında, Trablus 
ve Bingazi'de havaalanları ile teröristlerin eğitildikleri 
kışlaları ve ayrıca Kaddafi'nin ikametgâhı olam Azizi
ye karargâhını kapsayan beş hedefi bombalamıştır, 
siviller arasında da can kaybı olmuştur. 

Bu olay, 15 Nisan 1986 günü, hülkümetimizin ola
ğanüstü bir toplantısında ele alınmış ve yapılan hükü
met açıklamasında, üzüntü ve endişelerimiz tekrar or
taya konulmuştur. Bu açıklamada da belirtildiği gibi, 
uluslararası terörizm konusunda çok duyarlı olan ve 
bu hususta büyük ıstırap çekmiş olan Türkiye, terö
rizm ile mücadelenin, ancak ortaklaşa etkin çabalarla 
yapılması ve selektif davranılmarnası gerektiğine, ulus
lararası camianın dikkatini çekmiştiir. 

Dünyada terörizmin son bulması için bütün dev
letlerin etkin bir işbirliği içinde hareket etmeleri tek 
çıkar yoldur; ancak böyle etkin ve kolektif bir işbir
liği sayesinde terörizmin önlenmesi mümkündür. 

Yine bu açıklamada, Türkiye'nin, ihtilafların hal
linde, görüşmeler ve barışçı yolların ihmal edilmeme
si gerektiği vurgulanarak, Libya'ya yapılan hava akın
larının, devletler hukuku ilkeleriyle bağdaşmadığı açık
ça ifade edilmiş ve mevcut durumun daha büyük ve 
tehlikeli boyutlarla ulaşmadan sona ermesini içtenlikle 
temenni ettiği kaydedilmiştir. 

Dün, Ankara'daki Filistin Kurtuluş örgüttü temsil
cisi başkanlığında, Libya, Cezayir, Suriye, Ürdün ve 
Kuveyt Büyükelçilerinden oluşan bir grup, kendi ta
lepleri üzerine benli ziyaret ettiler. Libya Amerika Bir
leşik Devletleri bunalımıyla ilgili son gelişmeler hak
kında izahat verdikten sonra, bölgemizti yakından il
gilendiren bu konuda, tarafımızdan yapılan açıklama
dan duydukları memnuniyeti belirttiler. Dost ve kar
deş Türkiye'riin kendilerine daha müzahir olmasını te
menni eden büyükelçilere, Amerika Birleşik Devletle
rinin davranışımı devletler hukuku ilkeleriyle bağdaş-
tıramadığımızı sarih bir şekilde belirttiğimizi tekrar
ladıktan sonra, sivil halk arasımda vuku bulan can 
kaybından dolayı Libya'lı kardeşlerimize içten baş
sağlığı dileklerimizi ifade ettiim. 
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Gerek Trablus'taki Büyükelçiliğimiz ve gerekse 
BingazTdeki Başkonsolosluğumuz aracılığı ile alman 
haberlerden, oradaki büyükelçilik ve başkonsolosluk 
mensuplarımız ile işçi ve müteahhitferuimizin sağlık 
durumlarının iyi olduğu ve güvenlik içinde bulunduk
ları öğrenilmiştir. 

Hükümet olarak olayları yakından izlemekteyiz. Üç 
aşamada kendini gösteren bunalımın başından beri iz-
'kıdiğitniz tutumla tutarlı olarak, taraflara, olayları tır
mandırıcı davranışlardan kaçınmaları için telkinde bu
lunmaya devam ediyoruz. Bu yoldaki tutumumuzu 
ısürdürmeye de kararlıyız. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (ANAP, 
MDP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Şimdiye kadar neredeydi hükümet? 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Grup adına ce

vap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hükümet şimdiye kadar niye bilgi vermedi Sayın 
Başkan? (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Hükümet, İçtüzüğün 60 inci mad
desine göre, 15 ve 16 Nisan günleri yapılan gündem 
dışı konuşmalara cevap vermiştir; yoksa bugün 
gündem dışı konuşma istememiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kasıtlı hareket ediliyor Sayın Başkan. (ANAP sıra
larından gürültüler). \ 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bizi konuştur
mamakla ne kazanılacak efendim, onu-öğrenmek is
tiyorum. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Daha ne söyleye
ceksin? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Daha müzahir olmak nedir, açıklasın sayın bakan. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündeme geçtik, sözlü sorulara 
başlıyoruz efendim. 

1 inci sıradaki, İçel Milletvekilli Durmuş Ftükri 
Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli olması dolayı
sıyla ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 2 nci ve 3 üncü sıradaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'mın soruları, soru sa
hibinin izifnli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salım Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ere!?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın balkan?.. 

Yoklar, 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Edirne Milletvelfcili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine, ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'm, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arikan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, 

hepsM okumak meoburiyettinde nailsiniz? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, işimizi bize öğret

meyin. 
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıikan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardiır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertdenmiiştir. 

9. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskâıi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/659) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edime Milletvekili 
Türkân Turgut Arıikan'ın, Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkanı.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/670) 
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BAŞKAN — 11 linçi sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'm, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?., Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ari

kan'm, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri 
Düzenleme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'm, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelentnişltir. 
13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların* 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki, İçel Milletvekilli 
Durmuş Flilkri Sağlar'ıın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir, 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı* 
kan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardiımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, İhracatı Teşvik Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıikan'ın, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonunun 1984 - 1985 yılla
rı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 
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BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Tüılkân Turgut Arılkan'ın, Devlet Balkanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arılkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Aruıkan'ın, Bayındırlık ve İskân Ba
lkanından sorusu vardır. 

Sayın Arılkan?.. Buradalar. 
Cevap Verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-

kan'ın, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonunun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Tüıikân Turgut Arıkan'm, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayım Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'm, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'm, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/678) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabana 
danışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 
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23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 20, 21, 22, 23, 24 üncü sıralardaki 
Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu'nun sorula
rı, soru sahibinim izinli olması dolayısıyla ertelenmiş
lerdir. 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki, İstanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahibimin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki, Diyarbakır Millet
vekilli Kadir Narin'in sorusu, soru sahibinin izinli ol
ması dolaylısıyla ertelenmiştir. 

27. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, İstanbul Milletveki
li Bilâl Şişma'n'ın sorusu, soru sahibinin izini olması 
dolayısıyla ertelenmiştir. 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 28 inci sıradaki, İçel Milleftvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibimin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan firma 
ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/688) 

BAŞKAN — 29 umcu sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın balkan? 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

BAŞKAN — 30' uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakam?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine Viskin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 32 noi ısımda, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmıiştir. 
33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teş
viklerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/692) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Edirne Milletvekili , 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımaısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, içel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin •'izinli 
olmıaısı dolayısıyla ertelenmiştir. 

35. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, Ay* 
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 35 linçi sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Ulaştırma Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Ydklar. 
Soru ertelenmişltir. 
36. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstüneriln, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üs/tünel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Hatay MiHetvekili 
Mustafa Murat Sökmıenoğlu'nun, Tarım Orman ve 
Köyleri Bakanından sorusu, soru sahibinin 'izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve 
demir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İs
tikrar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 38 İnci sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği id
dia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Diyarbakır Mil
letvekilli Kadir Narin'in sorusu, soru sahlibinin izinli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 
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40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık 
sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (61612) 

BAŞKAN — 40 mcı sıradaki, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğiu'nun sorusu, soru sahi
binin tizini olması sebebiyle ertelenmiştir. 

41. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 41 indi sırada, Samsun Milletvekili 
Hasan Altiay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altay?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abaoigil'in, Tarım Orman ve Köyişleıli Ba-
kanunıdan sözlü Sorusu vardır. 

Sayuı Abaoıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, V es tel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/]700) 

BAŞKAN — 43 ve 44 üncü sıradaki, Erzurum 
Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, soru sa
hibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

45. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Trabzon Milletvekili 
Osman Bahadır'ın, içişleri Balkanından sorusu var
idin " 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Cevap verecek saıym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

46.. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında ger
çekleştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/703) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıfcan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arılkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 

in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 47 ndi sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman vet Köyişleri 
Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Soru eftetenmiişitir. 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında ger
çekleştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/704) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Ankan'ın, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıikan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Tokat Milletvekili Enver Özcanın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 50 noi sıradaki, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın sorusu, soru sahibinin görevli olması 
sebebiyle ertelenmiştir., 
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51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, İçel Milletvekilli Meh
met Kocabaş'ın, içişleri Bakanından sorusu vardiır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Kütahya. Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova -• Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Kütahya Milletve
killi Abdurrahman Necati KaraVnm, Bayındırlık ve 
İskân Bakamından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

54., — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

BAŞKAN — 54 üncü sıradaki, Hatay Milletve
kili Mustafa Murat Sökımenoğlu'nun sorusu, soru 
sahibi üzün! olduğundan ertelenmiştir. 

55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardir. 

Sayın Tutum?., Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar, 
Sofu ertelenmiştir. 
56. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 
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BAŞKAN — 56 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıff Yücel'in, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun, Devlet Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Koyuncu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın Balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin,, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin başba
kandan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemürtn, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?;. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Muğla Milletvekili 
İdrİs Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu Vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
ISoru eritelenmiştiir. 
60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-, 

ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu bulunm'aktadır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bav-
yera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 
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BAŞKAN — 61 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan? 
Yoklar, 

Soru ertelenmliştir. 

7. _ s Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 426) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasan ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bö
lümüne ıgeçiyoruz. 

8 Mart 1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Dünkü birleşimde, tasarının tümü üzerinde Milli

yetçi Demokrasi Partisi ve Anavatan Partisi grup
ları adına birer üye konuşmuştu; şimdi söz sırası 
SHP Grubu adına Sayın İsmet Turhaıngil'in; buyu
run efendim. O&HİP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMET TURHANGİL 
ıflManisa) — Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 
ıgörüşmeye başladığımız, 8 Mart 1950 tarihli ve 
5590 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçildi Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Sösyalde-
ımokrat Halkçı Parti Grubu adına, grubumun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz alimış bulunuyorum. 

'Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki ticaret ve sa
nayi odalarıyla borsaların ve bunların müşterek bir
iliğinin Türk ekonomisine yaptığı katkıları inkâr 
etmek hata olur. 

IBü oda ve borsa birliklerinin, diğer kurum, sen
dika ve dernekler gibi, sosyoekbınomim'ize katkıları 
büyüktür. 

5590 sayılı Kanun ile bu Kanunun bazı madde
lerini değiştiren 2567 sayılı Kanun üzerinde yapıl-

(1) 426 S. Sayılı Basmayan , 16.4.1986 tarihli 
93 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Personel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 62 noi sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin 
izinli olması nedeniyle ertelenmliştir. 

mak istenen değişiklik için, siyasal iktidar her ne 
kadar «reform» tabirini kullanıyor ise de, bu tasa
rı, reformdan ziyade, politik bir tuzak 'anlayışı içe
risinde hazırlanmıştır. Nitekim, maddeleri tek tek 
iıncelendiğinde, tasarının, oda, borsa ve bunun bir
lik üyelerinin seçme ve seçilme haklarına kısıtla
malar getirdiği gibi oda, borsa ve birilik yönetim
lerine müdahaleyi de esas aldığı görülür. 

Nitekim: ı 
1. 'Demokrasinin temel ilkesi ve insan yapısının 

temel hakkı olan, gücünü Anayasadan alan, fera
gat edilmesi de mümkün olmayan seçme ve seçil
me hakkı, bu tasarıyla »odalar, borsalar ve bunların 
üyeleriniın elinden alınmaktadır. 

2. Kişilerin, yönetim kurullarına hangi süre ile 
seçilecekleri ve görev yapabilecekleri hususu, seçen 
ile seçilen arasında cereyan eder ki, bu da seçim hak
kının esasını teşkil eder. 

3. Seçilen kişi, yeni adayla seçime girmiş, seçen 
ise, seçilenin yapmış ve yapacağı hizmetlerinin muha
sebesini yapmış ve sonucunda seçme kararını vermiş
tir. 

4. Kişinin seçilme hakkına sınır koymak, seç
men iradesine güvenmeme ve hatta onu cezalandır
mak demek olur ki, bu da seçmene ve seçime güven
sizliği gösterir. 

5. Uzun müddet seçilen yöneticinin bilgi ve tec
rübelerinden kurumlar ve onun üyeleri istifade eder
ler. 

Sayın milletvekilleri, yine bu tasarı, birlik yönetim 
kurulu başkanlığına seçilen üyenin, aynı zamanda, 
mensup olduğu oda veya borsanın, meclis ve yöne
tim kurulu başkanlığını yapamayacağı hükmünüde 
getirmiştir. 

Üye, mensubu olduğu odaların sadece birinde gö
rev yapmaya mahkûm edilmekte; yine aynı organca 
seçilen başkanvekilleri ise, tasarıda bu hükmün dı
şında bırakılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tasarıdaki başka bir mad
deyle de «oda ve borsa konseyi» adı altında beş kon-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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sey oluşturulmakta; ayrıca, bu konseylerin seçecek
leri yönetim kuruluyla da, bir üst yönetim getirilmek
tedir. Böylece; 

1. Genel kurul ile yönetim kurulu arasında, bu 
konseyler, birliğin çalışmasını zorlaştıracak ve aksa
tacaktır. 

2. Konseylerin faaliyet ve kararları istişarî ma
hiyette olmayacağından, altı ayrı platformda karar 
veren, zıtlaşan, fikirleri ve teklifleri telif edilemeyen 
bir durum meydana gelecek; bu da birliğin parçalan
masını başlatacak ve sonunda beş ayrı meslek kuru
luşu haline gelmesine neden olacaktır. Bu bölüp par
çalama taktiğinden de, oda ve borsaların üyeleri za
rar görecektir. 

3. Yönetim kurulunu konseyler seçeceğine göre, 
genel kurulun fiilen bir önemi kalmayacak; genel ku
rulun seçmediği bir yönetimi, genel kurul ibra ede
cektir. 

Sayın arkadaşlar, düşünün bir kere; sizin seçti
ğinizi ben ibra edeceğim veya benim seçtiğimi siz ib
ra edeceksiniz! 

4. Bu itişip kakışmaların sonucunda, millî eko
nomimiz zarara uğrayacaktır. 

5. Kısacası, yönetim kurulları genel kurulca se
çilmediğinden, konseylere vasi veya veli gözüyle ba
kılacak; böylece de, üyelerin, yönetime doğrudan doğ
ruya iştiraki mümkün olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Cahit Aral, komisyon toplantısında, esnaf ve sa
natkâr dernek ve kooperatifleriyle, bunların konfe
derasyonu için, bu tasarıya benzer bir tasarı çalış
masının yapılıp yapılmadığı konusundaki soruma ver
diği cevapta, hükümet ile konfederasyon yetkilileri 
arasında iyi ilişkilerin mevcut olduğunu ifade etmiş
lerdi. Demek oluyor ki, hükümet ile iyi ilişkilerde olan 
diğer federasyon ve konfederasyonların üst düzey yet
kilileri korunurken, bu tasarı ile son günlerde hükü
metin ekonomi politikasını eleştiren odalar, borsalar 
ve birlik yöneticilerinin cezalandırılmaları amaçlan
maktadır. 

Nitekim, 25.1.1986 tarih ve 86/10313 sayılı Karar
namede, kademeleri yüksek tutulmak suretiyle, fede
rasyon ve konfederasyon üst yöneticilerine gerekli im
kân sağlanmıştır. 36 yıllık bir mazisi olan ve uzun 
müddet yöneticilik yapanlarla dopdolu olan odalar, 
borsalar ve bunların birliklerine «tü kaka» demeye 
kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar 2709 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının, kamu kurumu nite

liğindeki meslek kuruluşlarını ilgilendiren 135 inci 
maddesinin âmir hükmü «... Amaçları dışında faali
yet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşları
nın sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği 
merciin istemi üzerine, mahkeme kararı ile son veri
lir...» demekte ise de, bu tasarıyla getirilen ve odalar, 
borsalar ve bunların birliklerine seçilecek başkan ve 
yönetim kurulu üyelerinin on yıl süre ile seçilmeleri 
şeklindeki sınırlandırma antidemokratiktir, keza, hu
kuk devletinin temel ilkelerine de terstir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki 
'tartışmalar sırasında, Sayın Bakan Aral, başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri seçiminin 10 yıl ile sınırlandı
rılması suretiyle, antidemokratik olan uygulamanın 
demokratikleştirildiğini ifade etmişler ve maddenin 
korumacılığını yapmışlardı. 

Şimdi soruyorum sayın milletvekilleri: Bundan bir 
müddet evvel Yüce Meclisten geçirdiğimiz ve yasalaş-
tırdığımız siyasî partiler ve seçim kanunlarının, mil
letvekilliği seçimiyle ilgili hükümleri, niçin 10 yıl ile 
sınırlandırılmamış!!? Eğer antidemokratik ise, biz bu
nu da burada sınırlandırmak mecburiyetindeydik. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla demokrasimiz 
hançerlenmekte, hukuk devletinin temel ilkeleri çiğnen
mekte, son günlerde siyasal gündemimizi meşgul eden 
kurumların yönetimlerini ele geçirme harekâtına bir 
yenisi daha eklenmektedir. Nitekim, il ve ilçe teşkilat
larınıza, belediye başkanlarınıza verilen talimatlarda, 
kurum yönetimlerinin ele geçirilmesi istenmiş ve mü
dahalelere başlanmıştır. 

Sayın ANAP yöneticileri, şunu iyi biliniz ki, ku
rumları ele geçirme işleminiz olumsuz sonuçlanacak
tır. 67 ilde mevcut oda ve borsaların miktarı 272'ye 
varmıştır. Bu kurumların üyeleri size gerekli dersi ve
recektir. 

Bu arada, ifade etmeden • geçemeyeceğim bir hu
susu da söylemekte bir mahzur görmüyorum. Sayın 
ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odala
rı, borsalar, deniz odaları ile, bu odaların birlik yö
neticileri, sizlere sesleniyorum: Yangın yerine dönen 
ülkeyi görmezken, kendilerini rahatsız eden bu olay
lar karşısında ayaklarına taş düştüğü zaman haykır
maları da ayrı bir hüzün kaynağımızdır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var 

mı? Yok. 

— 600 — 



T. B. M. M. B : 94 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler (Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ka
nunun 2567 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odaları; üye
lerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaat
lere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensupları
nın birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlü
ğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, 
ahlâk ve tesanüdünü korumak ve bu Kanunda yazılı 
hizmetleri görmek amacıyla kurulan Kamu kurumu 
niteliğinde tüzelkişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim; Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla eğişik 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına 
aşağıdaki bendler eklenmiştir. 

«f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve sanayi mal
zemesi alım satımı yapan firmalar, bunker işiyle uğ
raşan firmalar, 

g) Marina ve liman işletme firmaları, 
h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar.» 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen var 

mı efendim? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiş
tir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5590 sayılı Kanunun 13 üncü mad

desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri tüzükte gös
terilir.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınızja sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler...! 3 üncü madde kabul 
edilmiştir.. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla değişik 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 14. — Oda meslek komiteleri, meslek grup
larınca seçilecek 5 ve 7 kişiden, üye sayısı 10 000'i 
aşan odalarda 5, 7 ve 11 kişiden kurulur. Ayrıca aynı 
sayıda yedek üye seçilir. 

Komite kendi üyeleri arasından 2 yıl için bir baş
kan ile bir başkanvekili seçer. Süresini bitirenler yeni
den seçilebilirler. 

Meslek komitelerinin süresi 4 yıldır. 
Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar 

ile meslek grupları üye sayılarının tespiti, Birlikçe ha
zırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak ede
cekleri toplantılar için bütçe imkânlarına göre Meclis 
tarafından tespit edilecek miktarlarda huzur hakkı 
verilebilir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Ka
nunla değişik 16 nci maddesinin birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Oda meclisleri meslek komitelerince seçilecek 
2'şer kişi ile kurulur. Ancak üye sayısı 10 000'i aşan 
odalarda meclisler; 5 ve 7 kişilik meslek komitelerince 
2'şer ve 11 kişilik meslek komitelerince seçilecek 3'er 
kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 
Meclis üyeliğine seçilenler, aynı faaliyet sınırlan için
de bulunan odalar ve borsaların meclislerinin ancak 
birinde görev alabilirler. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

5 inci madde üzerine verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı kanun tasarısı

nın 5 inci maddesiyle değiştirilen 5590 sayılı Kanu
nun 2567 sayılı Kanunla değişik 16 nci maddesinin 
birinci fıkrasının son cümlesindeki «Meclis üyeliğine 
seçilenler, aynı faaliyet sınırları içinde odalar ve bor
saların meclislerinin ancak birinde görev alabilirler.» 
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ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Kâzım İpek 
Amasya 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Gerekçe: Şahısların meslekî faaliyetlerini sürdür
dükleri ve aidatlarını ödedikleri halde, oda ve borsa
lardan sadece birine seçilebilmeleri, seçim hakkına 
müdahaledir Bir üye her iki mecliste de görev yap
ması, meclisler arasında koordinasyonu temin açı
sından faydalı olacağı kanısındayız. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye hükümet ve komisyon ka

tılmıyor. 
Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı? 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Önergemiz 

açık efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

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

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Ka

nunla değişik 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 

«Üyeler, yönetim kurulunda sürekli olarak en faz
la 10 yıl görev yapabilirler, aradan bir seçim devresi 
geçmedikçe yeniden seçilemezler.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen var 
mı? Yok. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge var, okutu
yorum : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı tasarının 6 ncı 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Gerekçe: Bu madde ile getirilmek istenen fıkra, 
seçme ve seçilme hakkını kısıtlayıcı ve meslek men
suplarınca beğenilen, başarılı yöneticilerin cezalan
dırılmasını öngören niteliktedir. 
A. Mazhar Haznedar Ertuğrul Gökgün 

Ordu 
Fehmi Memişoğlu 

Rize 

Aydın 
Haydar Koyuncu 

Konya 

A. Necati Kara'a Rafet İbrahimoğlu 
Kütahya Bitlis 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı kanun tasarı
sının 6 ncı maddesiyle değiştirilen 5590 sayılı Kanu
nun 2567 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesine 
ilave edilmesi düşünülen fıkranın madde metninden 
çıkarılmasını arz ve talep ederiz. «Üyeler yönetim ku
rulunda sürekli olarak en fazla 10 yıl görev yapabi
lirler.» 

Kâzım İpek 
Amasya 

Neriman Elgin 
Ankara 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Durcan Emirbayer 
izmir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Gerekçe: 
1. İnsan yapısının temel hakkı olan ve hatta fe

ragat edilmesi dahi mümkün olmayan seçme ve se
çilme hakkı, üyelerin elinden alınmaktadır. 

2. Yönetim kurullarına hangi süre ile seçilecek
leri ve görev yapabilecekleri hususu seçen ile seçilen 
arasında cereyan ettiği için, bu seçim hakkı elden 
alınmamalıdır. 

3. Kişinin seçilme hakkına sınır koymak, seçmen 
iradesine güvenmeme ve hatta onu cezalandırmak de
mek olacağından, seçmene ve seçime güvenilmelidir. 

4. Uzum müddet seçilen yöneticilerin bilgi ve 
tecrübelerinden Ikurum istifade eder. 

•BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Mazfoar 
Haznedar ile, Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ipelk 
ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeler aynı ma
hiyettedir; binlilk'te işleme koyuyorum. 

Bu önerigeileıre komisyon ¥e hükümet katılıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU IBAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — 
Katıılimıyoıruz efendim. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katimıyoruz. 

(BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is
teyen?.. 

Buyurun Sayın Haznedar. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; tasarının tümü 
üzerinde yapmış olduğum dünkü konuşmamda, bu 
konudaki (gerekçeleri açıklamaya çalışmıştın!; ama 
aradan zaman geçtiği için, bir defa daha tekrar et
mekte yarar görüyorum. 

Kanun tasarısının ibu maddesinde getirilmek iste
nen husus nedir? Ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
odaları, ticaret borsaları, deniz ticaret odaları ve 
bu odaların 'meclisleri var. Bu meclisler yönetim ku
rullarını seçiyor ve yönetim kuruları da, odaların 
veya '.borsaların yönetim kurulları oluyor 've kanuna 
göre 5, 7 veya 11 kişiden İbaret oluyor. 

Kondisyonda yapılan görüşmelerden edindiğimiz 
bilgilere göre, Türkiye'de şu anıda 272 adet oda var
dır. Odaların yönetim kurulu üye sayılarını ortala
ma 7 kişi kalbul edip, bu sayıyı 272 ile çarparsanız, 
takriben 2 bin civarında yönetim kurulu üyesinin 
'olduğu ortaya çıkıyor.. Madde b'iılalhara devam edi
yor bu konu, birlik yönetim kurullarını da kapsa-, 
yan bir husus.; 

Bu ımadde, yönetim kurulu üyelerinin, görev sü
relerinin fasılasız olarak 10 yıl devam edebileceğine 
ve mutlaka bir seçim dönerninıi geçirip, ondan son
ra tekrar 'seçilebileceklerine imkân tanıyan bir mad
de n'iıtd'iğtindedir. 

Yönetim kuruİ'arınıdaki üyelerin sayısı takriben 2 
bin (kişidir; ama bu üyelerin tümünün fasılasız ola
rak 10 yıldan beni hizmet eifciği söylenemez. Bu 10 
yıüık süre 1987 yılının Kasım ayında veya odalar bir
liği içlinde 1988 yılının Mayıs ayında bitecektir. O 
tarihte * kadar bu üyelerden yüzde 50's'Mn 10 yıllık 
'süreyi doldurduğunu kalbul ederseniz, takriben bin 
kişi oldukları ortaya çıkıyor. Şu anda getirilmekte 
olan düzenlemeyle, (bu bin kişimin seçilme hakları eti
leninden alınıyor ve kanunla, «Siz artık görev ya
pamazsınız, yerinizi (başkalarına bırakın» denilmek 
isteniyor. 

Simdir bu bin kişi? Üzerinde biraz düşünürsek, 
10 yıl »üreyle görev yapmış olan bir kişi, 2 yılda bir 
seçim yapıldığına göre, 5 seçimde de kazanmış olan 
kişi demektir. 5 seçimde de seçmenlerinin oyunu it
tifakla veyahut da ekseriyetle kazanmış olan bir ki
şinin, mutlak surette o meslek grubunun elit zümre

sini oluşturduğunun ve mesleğe yararlı faaliyetler
de bulunduğunun kalbul edilmesi mantık icabıdır. 

Getirilen tasarıyla «Siz ne kadar yararlı olursanız 
olunuz, bu işin ne kadar ehli olursanız olunuz, 
sıizin seçilmeniz artık mümkün değildir, siz görevi 
terk edin, başkaları gelsin» diyoruz. 

Bıi durum, kanımızca, mesleğin menfaatine bir 
tutum ve davranış değildir. Bunun fonksiyonel »hiçbir 
yönü mevcut değildir; daha çok, bir politik koku 
'sezilmektedir. Eskiden 'beri devam eden beşyüz ve
ya bin ikisinin, bir nevi, görevine nihayet vermek, 
onların yerine bir başka ekibin gelmesine imkân ha
zırlamak gibi oluyor. Bunu mesleğin yararına bulma
dığımız, Anayasanın 67 nci maddesinde ifade edilen 
seçme ve seçilme özgürlüğüne bir ölçüde ters düştü
ğünü düşündüğümüz için, bu maddenin metinden çı
karılmasını ve 10 yıllık sınırlamanın kaldırılmasını 
talep ediyoruz. 

Bu konuya daıir birtakım misaller verilebilir. Me
sela, bir sınırlama hükmü Anayasamızda da var; 
Oımnurbaşkanının görev süresi 7 yılla sınırlanmıştır. 
Buna 'benzer tarzda, zannediyorum Siyasî Partiler Ka
nununun 15, 19 ve 20 nci maddelerinde, parti başkan
larının, parti il başkanlarının ve ilçe başkanlarının da 
muayyen süre görev yaptıktan sonra, mutlaka görevi 
terk edecekleri ve belli bir süre geçtikten sonra tekrar 
seçilme 'hakkını kazanıacaklarını 'ifade eden hükümler 
vardır. 

Binaenaleyh, «Orada bu nevi hükümler olduğuna, 
hatta Anayasada Cumhurbaşkanı için 7 yıllık bir süre 
belirlendiğine, ayrıca Anayasanın 67 nci maddesinde 
seçme ve seçilme hakkının kanunun gösterdiğ şart
larla yerine getirileceği derpiş olunduğuna göre, 'bu
nun Anayasaya veya demokratik teamüllere aykırı bir 
yönü yoktur; emsaler'i vardır, b'inaenaeyh, burada da 
bu sistemi getiriyoruz, getirdiğimiz başka bir şey de-
ğidir» diye karşı çıkılması bize 'biraz zayıf görünü
yor. 

Nedeni şu : Çünkü, bir Cumhurbaşkanının veya 
bir siyasî parti başkanının Türkiye'nin mukadderatı 
üzerindeki, yönetimi üzerindeki etkinliği ile, bir oda
nın idare heyetinin etkinliğini bkbiryle mukayese 
etme gol bir duruma düşeniz ki, bunlar fevkalade 
yanlıştır, sureti katiyede birbiriyle kıyaslanmayacak 
iolan yetkilere ve öneme haiz olan kumluklardır. O ne
denle, bu kuruluşlarla mukayese etmek doğru de
ğildir, 

Kanunun öngördüğü şartlarla seçme ve seçilme 
hakkının kullanılacağını öngören 67 nci maddede, 

— 603 — 



T. B. M. M. B : 94 

«Kanunla olacak» dendiğine göre, bu çıkan da ka- I 
nundur; 'binaenaleyh kanunda böyle deniyorsa, «Bu -
halk ıbu şekilde kullanılır, Anayasaya aykırı telakki 
edilemez» gibi Mır görüş de kanımızca doğru değil
dir. Çünkü, bu görüş kalbul edildiği takdirde, siz 
isterseniz kanun yaparız 'burada ve «Seçme ve seçil
me hakkı altı aydır» deriz ve altı ayda bir insan 
değiştiririz. Olmaz böyle şey. Binaenaleyh, hakkın 
özüne dokunur nitelikte yoruma müsait bir tavrın, 
(bir tutumun içine -bu Meclisin girmemesi kanısında 
olduğumuz için, 6 inci maddenin ve buna müşabih. 
diğer maddelerin tasarıdan çıkarılması şeklinde öner
ge vermiş bulunuyoruz. 

Takdir yüce Meclisindir. j 
Saygılar sunuyoruz. (1MDP sıralarından alkışlar) i 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. ı 
«e r iki önerge aynı mahiyette olduğu için, bera

ber işleme koyuyoruz. 
'önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilmemiş
tir. " J 

Maddeyi oylarınıza sunuyoruz : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kalbul edilmiştir... I 

7 mci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 7. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı, I 

Kanunla değişik 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
«Ödenmiştir. 

«Türkiye 'limanlarında faaliyet gösteren ve Tür- | 
kiye'de herhangi bir odaya kayıtlı bulunmayan ya
bancı bayraklı gemilerin, Türk limanlarında «ağla
dıkları nalvlun hasılatından, uluslararası uygulama 
gozöniüne alımmak suretiyle, Oda meclisince tespit ve I 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığımca tasdik olunan orana 
<göre hesap edilecek meblağ, Bakanlıkça tayin edile
cek Ödeme süresi içinde, gemi kazancılarına ilişkin 
vergi beyannamesi vermek zorunda olanlar tarafın
dan ilgili liman bölgeslindeki deniz 'ticaret o'dasma 
veya bu oda teşkilatının henüz kurulmadığı yerlerde 
ise ticaret veya ticare't ve sanayi odalarına ödenir.» 

BAŞKAN — 7 nd madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı I 

Kanunla değişik 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. | 
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I «Ancak, il borsalarının çalışma alanı, Sanayi ve 
-I Ticaret Bakanlığınca Birliğin görüşü alınmak sure

tiyle daraltılabillr veya genişletilebi'lİr.» 
(BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
I 8 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 8 inci madde kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — 5590 sayılı Kanunun 39 uncu mad

desinin son fıkrası aşağıdaki sekide değişt'irilm'iştir : 
«Organları seçme ve seçilme nitelikleri tüzükte 

(gösterilir.» 
•BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 

edenler... Kalbul' etmeyenler.... 9 uncu madde kabul 
I edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum •: 
iMADDE 10. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla değişik 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

>«Madde 40. — Borsa Meslek Komiteleri, meslek 
«gruplarınca seçilecek. 5 ve 7 kişiden, üye sayısı 
10 OOÔi aşan borsalarda 5, 7 ve 11 kişiden kurulur. 
Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

Komite, kendi üyeleri arasından 2 yıl için bîr 
başkan ile bir ibaşkanvekİii seçer. Süresini bitirenler 
yeniden seçilebilirler. 

Meslek komitelerinin süresi 4 yıldır. Mesleklerin 
'gru'plandınlmasında uyulacak esaslar ile meslek grup-

| Darı üye sayılarının tespiti birlikçe hazırlanacak yö-
I netaıeliklerle düzenlenir. 

"Meslek komitesi başkanı ve üyelerine iştirak ede
cekleri toplantılar için bütçe kokanlarına göre Meclis 
taralından tespit edilecek miktarlarda huzur hakkı 
verilebilir.» 

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

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

11 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla değişik 42 nci maddesinün birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Borsa meclisleri meslek kolmitelerince seçilecek 
| 2'şer kişiMen kurulur. Ancak, üye sayısı 10 000'i aşan 

— 604 — 



T. B. M. M. B : 94 17 . 4 * 1986 0 : 1 

borsalarda meclisler; 5 ve 7 kişilik meslek komite-
lerince 2'şer ve 11 kişilik meslek kom'i'telerince 3'er 
kişi ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçi
lir. Meclis üyeM'ğine Geçilenler, aynı faaliyet sınırları 
içinde bulunan oda ve borsaların meclislerinin ancak' 
(birinde görev alabilirler.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
'Madlde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutu

yorum1 : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 426 Sıra Sayılı Kanun Tasa
rlısının 11 indi maddesi ile değiştirilen 5590 sayılı Ka
nunun 2567 sayılı Kanunla değişik 42 nci madde
sinin birinci fıkrasının son cümlesindeki «Meclis üye
liğine seçilenler, ayını faaliyet sınıriiarı içinde bulunan 
odalar ve (borsaların meclislerinin ancak birinde gö
rev alabilirler.» İbaresinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

ttsmet Turhanigil 
Manisa' 

'Neriman Bilgin 
Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kars 

İKazım Üpe)k 
Amasya 

iDurcan Emiribayer 
İzmir 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır1 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Gerekçe : Şahısların meslekî faaliyetlerini sür
dürdükleri ve aidatlarını Ödedikleri halde oda ve bor
salardan sadece birine seçilelbiimeleri seç'im hakkına 
müdahaledir. Bir üyenin her iki mecliste de görev 
yapmasının, meclisler arasında koordinasyonun temi
ni açısından faydalı olacağı kanısındayız. 

(BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

«BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

OAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
IBAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? 
İSMET TURHANÖİL (Manisa) — Önergemiz 

açılkitır efendim. 
'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

• 12 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 12. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla değişlik 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

«Üyeler, yönetim kurulunda sürekli olarak en 
fazla 10 yıl görev yapabilirler, aradan bir seçim dev
resi geçmedikçe yeniden seçilemezler.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

12 nci madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, 
okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı tasarının 12 nci 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Gerekçe : Bu maddeyle getirilmek istenen fıkra, 

seçme ve seçilme hakkını kısıtlayan ye mensuplannca 
beğenilen başarılı yöneticilerin cezalandırılmasını ön
gören niteliktedir. 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Fehmi Memişoğlu 
• Rize 

A. Necati Kara'a 
Kütahya 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Rafet İbrahimoğlu 
Bitlis 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 426 S. Sayılı Kanun Tasarısı

nın 12 nci maddesiyle değiştirilen 5590 sayılı Kanu
nun 2567 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinde 
yer alan «üyeler yönetim kurulunda sürekli olarak 
en fazla on yıl görev yapabilirler» cümlesinin tasarı 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kaırs 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Kâzım İpek 
Amasya 

Gerekçe : 
1. İnsan yapısının temel hakkı olan ve hatta 

feragat edilmesi dahi mümkün olmayan seçme ve se
çilme hakkı üyelerin elinden alınmaktadır. 

2. Yönetim kurullarına hangi süre ile seçilecek
leri ve görev yapabilecekleri hususu seçen ile seçilen 
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arasında cereyan ettiği için, bu seçim hakkı eltten 
alınmamalıdır. 

3. Kişinin seçilme hakkına sınır koymak, seçmen 
iradesine güvenmeme ve hatta onu cezalandırmak de
mek olacağından, seçmene ve seçime güvenilmelidir. 

4. Uzun müddet seçilen yöneticilerin bilgi ve 
tecrübelerinden kurum istifade eder. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Mazhar 
Haznedar ve arkadaşları ile Manisa Milletvekili Sa
yın tsmet Turhangil ve arkadaşlarının verdiği öner
geler aynı mahiyettedir; beraber işleme koyuyoruz. 

Komisyon önergelere katılıyor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKAN— FAHİR SABUNIŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, konuşmak istiyor 

musunuz? 

ALI MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 
Başkan, biraz evvel odalarla ilgili olarak gerekçeleri 
arz etmiştim, ilave edecek bir şey yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeleri beraber işleme koyuyoruz. 
Önergeleri kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Önergeler kabul edilmemiştir. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci madde kabul 
edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

kanunla değişik 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 61. — Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ti
caret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, odalar ve 

-borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin et
mek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliş 
meşini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının mes 
lekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirle 
riyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve gü 
veni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ah 
lakını korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetleri 
görmek amacıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde 
tüzelkişiliğe sahip bir meslekî üst kuruluştur. 

Birliğin merkezi Ankara'dadır. 
Birliğin kısa adı Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-

liği'dir.» 

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

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 13 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayıü 

kanunla değişik 62 nci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki (p) bendi ilave edilmiştir. 

«(p) Gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
izni ile yurt dışında temsilciler ve irtibat büroları te
sis etmek.» 

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

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Baş
kan, diğer maddelerde «eklenmiştir» diyoruz, bu mad
dede «ilave edilmiştir» diyoruz. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Topkaya. 
... Kabul etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 'inci maddeyi okultuyorurn : 
MADDE 15. — 5590 sayılı Kanunun 63 üncü 

maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştik. 
«Madde 63. — ©M'iğin organları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
h) Oda ve Borsa 'Konseyleri, 
c) Yönetim Kurulu»-
BAŞKA'N — 15 inci madde üzerinde söz-iste-

yan?.. Yok. 
15 inci madde üzer'inde verilmiş önerge vardır, 

okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülnıekite olan 426 S. Sayılı Kanun tasarısı
nın 15 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılması
nı arz ve teklif -ederiz. 

ismet Turhangil 
Manisa 

Ömer Kuşjhan 
Kars 

Duırcam Emirbayer 
izmir 

Neriman Eljg'in 
Ankara 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Kâzım ipek 
Amasya 

Hayıreltıtin Ozansoy 
(Diyaır'bakır 

Gerekçe : 'Biriliğin organları arasına foeş adet kon
seyi yerleştirmek, 'biriliğin çalışmasını zorlaştıracak 
ve aksatacaktur. Keza, Ibeş adet konsey, bir de yöne
tim kurulu olmak üzere 'altı ayrı yönetimde ıgorüşü-
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lem meseleler, sonumda zıtlafan fakirler ve teklifler 
birliğin parçalanmasına, biriliğin ayrı ayrı meslek 
kuruluşları hailine gelmesine neden olacaktır. Keza, 
odalar ve borsalar ile ıgenel kurul, yönetim kurulu 
ve konseyıler 'arasında fikir aynllıklarıyla birliğin in
sicamı bozulacaktır. 

(BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katıllıyorlaır mı? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU 'BAŞKANI FAHUR SAİBUNİŞ (Bursa) — 
Katılmıyoruz. 

ISANAYI VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katlamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 
Ikatimıyorllar. 

Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
İSMET TÜRHANG1L (Manisa) — Evet, Sayın 

Başkanım. 

IBAŞKAN — Buyurun 'Sayın Turhangil. 
İSMET TURHAiNOlL (Manisa) — «ayın Baş

kan, sayın mitöefcvekffieri; 'bizim, bu önergemizle bu 
maddenin metinden çıkanıimasını istememizin nedeni, 
organlar arasına bir de konseyin ilave ediılmıiş od-
masMır. Değişiklik 'önergemizin fgereikçesimde de açık
ladığımız üzere, bu 'beş konsey yeni bir yapıyı oluş
turacak, ayrı ayrı 'fikirler meydana çıkacak ve bu 
konseyler istişarî* mahiyette 'karar vermekten zJiyade, 
biriliğin bozulmasına ve insicamın dağılmasına neden 
olacaktır. IBiz, bu nedenle konseyleri kabul edemiyo
ruz; Ibu değişiklik önergemizi de bu amaçla verdik. 

Teşekkür edertim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

(Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 15 linçi madde kabul 
ediilhıişitiir. 

1)6 neı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla değişik 64 üncü miadldlesinlin başlığı ile madde 
metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

«Genel Kurul, oda ve borsa konseyleri 
Madde 64. — A) Genel Kurul : 
Birlik Genel Kurulu, odalar ve borsalar meclisleri

nin kendi üyelteni arasından 4 yıl için seçecekleri dele
gelerden teşekkül eder. 

Genel Kurulda her oda ve borsa birer delege ile 
temsil edilirler. Birlik Genel Kurulunun delege sayı
şımın en çok 1 000 olması esastır. Ancalk, Birlik Genel 
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Kurul delegelerine ait gelir kıstasının tespitinden son
raki tarihte kurulacak oda ve borsalar, 1 000 kişilik 
delege tavanına taba olmaksızın birer delege ile genel 
kurullara katılırlar. Ayrıca, odalar ve borsalar bir ön
ceki yıl gelirleri esas alınarak Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca seçimlerden önce tespit ve ilan edilecek ge
lir kıstasına göre ilave delegeleri seçerler. Seçilenlerin 
sayısı kadiar yedek delege seçilir. Ancak bir oda veya 
'borsanın Genel Kurula göndereceği delege sayısı 20*yî 
geçemez. 

Delegelerin oda ve borsalardan çıkması, çıkarıl
ması, ölümleri, istifaları veya meclis üyeliklerinden 
ayrılmaları hallerinde yerlerinle yedek üyeler, aldıkları 
oy sayışına göre Genel Kurula katılabilirler. 

Delegelerin Genel Kurula iştirak masrafları kuru
luşlarınca karşılanır. 

Genel Kurul, her sene mayıs ayı içlinde toplanır. 
Oda ve borsaların meclisleri herhangi bir sebeple 

feshedilerek yeniden seçim yapılırsa Birlik Genel Ku
ruluna gönderilecek delegeler yeniden seçillir. 

B) Oda ve Borsa Konseyleri-: 
(Birlik Genel Kurulunda, ilgili delegelerce kendi ara

larından 4 yıl için her biri 30 üyeden teşekkül eden 
Ticaret Odasi Konseyli; Sanayi Odası Konseyi; Tica
ret ve Sanayi Odası Konseyi; Denliz Ticaret Odası 
Konseyi ve Ticaret Borsası Konseyi olmak üzere 5 
ayrı konsey seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye se
çilir. Ancak Konsey üye sayısı, genel kurulda temsil 
edilen ilgili delege sayısının yarısını geçemez. 

Konseyler, her biri kendi üyeleri arasından 4 yıl 
liçin 1 başkan ve 1 başkanvek'iii seçerler. Konsey baş
kanları, kendi aralarından ilk 1 yıl için Birlik Genel 
(Kurulu Başkanını seçerler. Müteakip yıllarda konsey 
başkanları rotasyonla Genel Kurul Başkanı olurlar. 
Diğer konsey başkanları da genel kurul başkanvekili 
sıfatıyla genel kurul divanını teşkil ederler. 

(Konseyler, yılda en az 4 defa ve ihtiyaca göre her 
zaman başkanın veya yokluğunda başklanvekilinin da
veti üzerine toplanırlar.» 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzeriıîde söz isteyen?.. 
HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — Söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ozansioy, buyurun efendim. 
HAYRETTİN OZANSOY (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 1950 yılında ve o yılların 
tertemiz demokrasi havası iain>de hazırlanmış 5590 sa
yılı Kanunla kurulan Odalar Birliği 1970 yılına kadar 
(yirmi yıl) çok iyi işlemiş ve örnek bir kamu mes
lek kuruluşu çalışması göstermiştir. 
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'Bugün görüşmekte olduğumuz 426 sıra sayılı ta
sarının 16 ncı maddesinin (B) fıkrası ile getirilmek is
tenen konseyler fikri, 1970 - 1979 yılları arasında da 
denenmek istenmiiş ve birliğin iyi çalışmasını bozucu, 
sanayicilerin ayrılmasına neden olucu bulunmuş; sek
törler arasındaikli uyum ve sağduyu bir süre kaybol
muş, makro düzeyde düşünme sağlanamamış; ancak 
1979 yılından sonra birlik tekrar iyi çalışır hale gel
miştir. 

Kanımızca beş oda ve borsa konseyi ihdası, uyu
mu bozacaktır. Beş ayrı ses, hatta yönetim kurulu 
başkanının sesliyle de alttı ayrı ses ortaya çıkacaktır. 
Bu yüzden, (B) fıkrasıyla getirilmek istenen oda ve 
borsa konıseylerinli sakıncalı; sefctörlerdekli uyumu ve 
birliği bozucu buluyoruz. Bu şekilde meydana getiril
mek istenen mefhum, bütün demokriatik sistemli bo
zuyor; demokratik düzen çanağına bir damla sarmı-
saJk katarak, bütün sistemi sarmıısak kokutuyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarını. (SHP sıraLarından 
alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ozansoy. 
IBaşka söz isteyen var mı efendim?.. Ylok. 
Madde üzerinde veriilmiiş önergeler vardır, okutu

yorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı tasarının 16 ncı 
maddesi ile değiştirilen 5590 sayılı Kanunun 64 üncü 
maddesinin başlığının «Genel Kurul» olarak değiştiril
mesine ve birliğin organları arasına «Oda ve Blorsalar 
Kon®eylıeıü»nin dahil edilmesini öngören (B) bendinin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif öderiz. 

Saygılarımızla. 
Gerekçe : 
Organlar arasına konseylerin dahil edilmesi için 

makul bir neden gösterilemeyeceği gibi birliğin faa
liyetinde aksaklıklar yaratacak niteliktedir. 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Rafet tbrahimoğlu 
DiİiS 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Kadri Altay 
Antalya 

Vecihi Akın 
Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
TBMM Başkanlığına 

Oda ve borsa konseyleri, ihtiyaca göre başkanın 
veya yokluğunda başkanvekilinin daveti üzerine her 
zaman toplanabileceğinden tasarının 16 ncı maddesi 
ile değiştirilen kanunun 64 üncü maddesinin (B) 

bendinin üçüncü fıkrasıdaki «4 defa» deyiminin «2 
defa» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
TBMM Başkanlığına 

Birlik genel kurul delegelerinin genel kurula işti
rak masraflarının kuruluşlarınca karşılanacağına dair 
Kanunun 64 üncü maddesi hükmüne paralel olarak 
konsey üyelerinin toplantılara iştirak masraflarının 
da kuruluşlarınca karşılanmasını teminen, tasarının 
16 ncı maddesi ile değiştirilen Kanunun 64 üncü mad
desinin (B) bendinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilave
sini arz ve teklif ederiz. 

«Konseylerin başkan ve üyelerinin toplantılara iş
tirak masrafları kuruluşlarınca karşılanır.» 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak 

İsmail Saruhan 
Ankara 

Hazım Kutay 
Ankara 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 426 S. Sayılı Kanun Tasarı
sının 16 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılma
sını, 5590 sayılı Kanunun 2567 Sayılı Kanunla deği
şik şekliyle bırakılmasını arz ve talep ederiz. 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Neriman Elgin 
Ankara 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Kâzım İpek 
Amasya 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Gerekçe : 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Sanayi ve Tica

ret Odaları, Deniz Odaları ve Borsalar ve onun bir
likleri, birlik ve genel kurulları doğrudan doğruya 
birlik başkanını ve yönetim kurulunu seçemeyecek
tir. Şayet tasarı metninden bu maddeyi çıkarmaz isek, 
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seçileni beş adet konsey vasi ve veli. durumuna düşe
cektir. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre, 
tşkrar ayrı ayrı okutup işleme koyacağım. 

Buyurun efendim. 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve arkadaş

larının önergesi : 
Görüşülmekte olan 426 S. Sayılı Kanun Tasarısı

nın 16 ncı maddesinin tasarı metninden çıkarılması
nı, 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 
şekliyle bırakılmasını arz ve talep ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Turhangil, konuşmak ister mi

siniz? 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Efendim, öner

gemiz çok açık. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar

kadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı tasarının 16 ncı 

maddesi ile değiştirilen 5590 sayılı Kanunun 64 üncü 
maddesinin başlığının «genel kurul» olarak değişti
rilmesine ve birliğin organları arasına «Oda ve bor
salar konseyleri» nin dahil edilmesini öngören (B) 
bendinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
Bursa Milletvekili İlhan Aşkın ve arkadaşlarının 

önergesi : 
«... tasarının 16 ncı maddesiyle değiştirilen Ka

nunun 64 üncü maddesinin (b) bendinin üçüncü fık
rasındaki «4 defa» deyiminin «2 defa» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mul 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılıyoruz efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, komisyonun ekseriyeti var mı? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Var efendim, salondalar. 

BAŞKAN — itirazlarınız haklıdır efendim. 
M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ço

ğunluk yok; komisyon katılamaz efendim. Ekseriyetin 
salonda değil, komisyon sırasında olması lazım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun yeter sayısı 
var mı? Eğer yoksa, katılmamış telakki edeceğiz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA ŞAHIN (Kayse
ri) — Var efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
ANAP Grubuna içtüzüğü öğretemedik. (SHP sırala
rından «Çoğunluğu yok» sesleri) 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
7 kişiyiz Sayın Başkan, Komisyonumuzun ekseriyeti 
vardır. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Toplam mev
cudu 23'tür efendim, 7 kişi ekseriyeti teşkil etmez. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Komisyon yeterince 
temsil edilmiyor. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Toplam mevcudumuz 23 değil 21 kişidir. 7 kişiyle 
toplanabileceğimizi, içtüzüğü okursanız anlarsınız 
Sayın Turhangil. 

BAŞKAN — Efendim, 7 kişi olması lazımdı; o 
bakımdan komisyonu, önergeye «katılmamış» adde
diyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak isterler mi 

efendim? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın 

Başkan, zaten 15 inci madde kabul edilmekle, bu 
önergenin kabul şansı kalmadı, onun için konuşmak 
istemiyorum. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. I 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
ilhan Aşkın ve arkadaşlarının önergesi : 
«... tasarının 16 ncı maddesi ile değiştirilen Ka- j 

nunun 64 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın ilavesini arz ve teklif ederiz...» 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bir \| 
milletvekilinden nasıl iki önerge olabiliyor? 

«... Konseylerin başkan ve üyelerinin toplantı
lara iştirak masrafları kuruluşlarınca karşılanır.» 

BAŞKAN — Efendim, önerge okunurken niye 
müdahale ediyorsunuz; önergeyi anlayamadık. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, bir millet
vekili aynı maddede iki tane önerge nasıl verebilir? j 
Değişiklik istiyorlarsa, tek bir önergede birleştirsin- I 
ler. 

BAŞKAN — iki tane aynı önerge mi var efen
dim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — iki tane ayrı önergesi I 
var efendim. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, ne mahzuru var? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Olmaz efendim, iç

tüzükte böyle bir şey yok. Bir milletvekili bir konuda 
bir önerge verebilir. j 

BAŞKAN — Efendim, önergelerden birisi deği
şiklik, diğeri fıkra ilavesini öngörüyor. 

Önergeye komisyon ve hükümet katılıyor mu 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Çoğunluğumuz olmadığından katılamıyoruz efen
dim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.., önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önergelerle beraber oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 5590 sayılı Kanunun 65 inci mad

desinin başlığı ile madde metni aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseylerinin Gö
revleri 

17 . 4 . 1986 O : 1 

Madde 65. — A) Genel Kurulun Görevleri : 
a) Genel Kurulda ilgili delegelerce kendi ara

larından oda ve borsa konseylerinin üyelerini seç
mek, 

b) Muhasebe ye muamelat yönetmelikleriyle 
odalar ve borsalar tarafından hazırlanan hakem ve 
bilirkişi listelerinin düzenlenmesine ait yönetmelikleri 
tetkik ve tasdik etmek, 

c) Türkiye'nin iktisadî durumu hakkında yöne
tim kurulunca hazırlanacak raporları tetkik ve tasdik 
etmek, 

ç) Yabancı memleketlerdeki Türkiye veya Türk -
yabancı ticaret ve sanayi derneklerine yardım husu
sunda karar vermek, 

d) Genel Sekreterlerin yönetmeliğini tetkik ve 
tasdik etmek, 

e) Odalar ve borsalar arasında işbirliği kurmak 
ve bunların tekâmül ve inkişaflarını sağlamak husus
larında lüzumlu görülecek tedbir ve kararlan almak, 

f) Borsalarca tespit olunacak genel kaide ve hü
kümleri tetkik ve tasdik etmek, 

g) Oda ve borsaların bütçelerinin tiplerini ve büt
çelerin tanzim usullerini tespit etmek, 

h) Birlik gider bütçesini tetkik etmek ve karara 
bağlamak. 

B) Oda ve Borsa Konseylerinin Görevleri : 
a) Konsey başkan ve başkanvekillerini seçmek, 
b) Oda ve borsa konseylerinin müşterek toplan

tısında yönetim kurulunu seçmek, 
c) Konseylere bağlı oda ve borsalardan gelen ko

nuları görüşüp teklif ve görüş şeklinde Yönetim Ku
ruluna sunmak, 

d) Kendine bağlı odaların veya borsaların koor
dinasyonunu ve tekâmülünü sağlamak.» 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim? Yok. 

17 nci madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

TBMM Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı tasarının 17 nci 

maddesiyle değiştirilen 5590 sayılı Kanunun 65 inci 
maddesinde genel kurulun görevlerini düzenleyen (A) 
fıkrasına (a) bendi olarak aşağıdaki hükmün eklen
mesini, tasarıdaki (a) bendinin ve (B) fıkrasının tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Eklenecek hüküm. 
A/a) Yönetim kurulunu seçmek. 
Gerekçe : 
Getirilmek istenen düzenleme fonksiyonel değildir. 

A. Mazhar Haznedar Haydar Koyuncu 
Ordu Konya 

Rafet İbrahimoğlu Kadri Altay 
Bitlis Antalya 

Vecihi Akın Eşref Akıncı 
Konya Ankara 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, söz almak istiyor 

musunuz? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — İstemi

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkanım, 17 nci maddenin (A) bölümün
deki (ç) harfinin kaldırılarak, (ç)'nin yerine (d) har
finin yazılmasını ve diğer fıkraların da alfabetik sıra
ya göre devam etmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Yanij komisyon olarak (ç) harfinin 
kaldırılarak alfabetik sıranın devam etmesini istiyor
sunuz... 

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

BAŞKAN — Bu itibarla, maddenin (A) bölümü 
(i) fıkrası olarak bitmiş olacak. 

Yapılan bu düzeltme ile birlikte 17 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı 

Kanunla değişik 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Madde 66. — Birlik Yönetim Kurulu, 64 üncü 
maddede sözü edilen konseylerin kendi üyeleri arasın
dan 2 yıl için seçecekleri 15 üyeden teşekkül eder. 
Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. 

15 üyenin sektörlere göre dağılımı Genel Kurul
daki delege sayısına orantılı olarak tespit edilir. An
cak her konseyin asgarî bir delegesinin Yönetim Ku
rulunda bulunması şarttır. 

Birlik Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından 
2 yıl için bir başkan ile 4 başkanvekili ve bir muha
sip üye seçer. Başkanvekilleri, başkanın dahil bulun
duğu konsey dışındaki her bir konseyin temsilcileri 
arasından seçilir. Bu seçimde .Genel Sekreter oy sahi
bi değildir. 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen üye 
aynı zamanda mensup olduğu oda veya borsanın 
meclis ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yapa
maz. 

Birlik Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve ih
tiyaca göre her zaman başkanın veya yokluğunda 
başkanvekilinin çağrısı üzerine toplamr. 

Birlik Yönetim Kurulu üyeleri sürekli olarak en 
fazla 10 yıl görev yapabilirler, aradan bir seçim dev
resi geçmedikçe yeniden seçilemezler.» 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

18 inci madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; 
geliş sırasına göre okutuyorum : 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Birlik Yönetim Kurulu seçimleri ile ilgili olarak, 

tasarıdaki kesin temsil oranları yerine, bir taraftan 
gerekli elastikiyetin sağlanabilmesini ve bir taraftan 
da temsilde tereddütlerin muayyen bir seviyede tuta
bilmesini teminen, tasarının 18 inci maddesi ile tadil 
edilen Kanunun 66 ncı maddesinin 2 nci fiknasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Seçimlerde Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ti
caret ve Sanai Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ti
caret Borsalarının temsili gözönünde bulundurulur. 
Ancak, (30)'ar delegeli konseylerin asgarî (2) ve (30) 
dan az delegeli konseylerin ise asgarî (1) delegesinin 
yönetim kurulunda bulunması şıarttır.» 

ilhan Aşkın ismail Saruhan 
Bursa Ankara 

Mümtaz Güler Hazım Kutay 
Uşak Ankara 

Engin Cansızoğlu Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak Zonguldak 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 426 sıra sayılı tasarının 18 inci 
maddesiyle değiştirilen 5590 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin ilk iki fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti-
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rilmesini ve son fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

A. Mazhaır Haznedar Haydar Koyunsu 
Ordu Konya 

Rafet İbrahimoğlu ismet Tavgaç 
Bitlis Bursa 

Bbubekir Akay 
Erzurum 

Madde 66. — (Değiştirilen fıkralar) 
Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunun 

kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçecekleri 15 üye
den teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye se
çilir. 

15 üyenin sektörlere göre dağılımı Genel Kurul
daki delege sayısıyla orantılı olarak tespit edilir. 
Ancak, her oda ve borsa Meclisimin en az bir delege
sinin Yönetim Kurulunda bulunması şarttır. 

Gerekçe : 
Tasarıda gösterilen düzenleme ile Genel Kurul, 

Yönetim Kurulu üzerindeki ağırlığını tamamen kay
betmekte, yönetim tabandan kopmakta ve mahdut 
sayıdaki Konsey üyelerinin hâkimiyetine girmektedir. 
Ayrıca, seçme ve seçilme hakkı kısıtlanmaktadır. 

BAŞKAN,— Diğer önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 426 S. Sayılı klanun tasarısının 
18 inci maddesi ile değiştirilen 5590 slayılı Kanunun 
2567 sayılı Kanunla değişik 66 ncı maddesinde yer alan 
«Birlik Yönetim Kurulu üyeleri sürekli olarak en fazla 
on yıl görev yapabilirler.» cümlesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmet Turhangiil Kâzım ipek 
Manisa Amasya 

Neriman Elgin Abdullah Çakırefe 
Ankara Manisa " 

Durcan Emirbayer Ömer Kuşhan 
İzmir Kars 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Gerekçe : 
1. İnsan yapısının temel hakkı olan ve hatta fe

ragat ©dilmesi dahi mümkün olmayan seçme ve seçil
me hakkı üyelerin elinden alınmaktadır. 

2. Yönetim kurullarına hangi süre ile seçilecekleri 
ve görev yapabilecekleri hususu seçen ile seçilen ara
sında cereyan ettiği için, bu seçim hakkı elden alın
mamalıdır. 

3. Kişinin seçilme hakkına sınır koymak, seçmen 
iradesine güvenmeme ve hatta onu cezalandırmak de
mek olacağından, seçmene ve seçime güvenilmelidir. 

4. Uzun müddet seçilen yöneticilerin bilgi ve 
tecrübelerinden; kurum istifade eder. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sıralarına göre 
ayrı ayrı tekrar okutup işleme koyacağım. 

Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşlarının önergesi : 

«...Tasarının 18 «inci maddesiyle değiştirilen 5590 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ilk iki fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve son fıkrasının ta
sarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Madde 66. — (Değiştilen fıkriaiar) 
Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunun 

kendi üyeleri arasından 2 yıl için seçecekleri 15 üye
den teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye se
çilir. 

15 üyenin sektörlere göre dağılımı Genel Kurul
daki delege sayısıyla orantılı olarak tespit edilir. An
cak, her oda ve borsa Meclisinin en az bir delegesinin 
Yönetim Kurulunda bulunması şarttır.» 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

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

BAŞKAN — Hükümet?.. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak istiyor mu 
efendim? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Konuş
mak istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangiil ve arkadaş

larının önergesi : 

«...Tasarısının 18 inci maddesi ile değiştirilen 5590 
sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla değişik 66 ncı 
maddesinde yer alan «Birlik Yönetim Kurulu üyeleri 
sürekli olarak en fazla on yıl görev yapabilirler.» cüm
lesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge siahibi olarak, Sayın Turhan-

gil, konuşmak istiyor musunuz efendim? 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Efendim, 
önerge çok açıktır; bu bakımdan konuşmak istemi
yorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Bursa Milletvekili İlhan Aşkın ve arkadaşlarının 

önergesi: 

«...Tasarının 18 inci maddesiyle tadil edilen Kanu
nun 66 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Seçimlerde Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Tica
ret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Tica
ret Borsalarının temsili gözönünde bulundurulur. An
cak, <(30)'ar delegeli konseylerin asgarî (2) )ve (30)'dan 
az delegeli konseylerin ise asgarî (1) delegesinin Yö
netim Kurulunda bulunması şarttır.» 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bursa) 
— Sayın Başkan, komisyonun 7 üyesi vardır, eğer 
ekseriyet olarak kabul ediyorsanız katılıyoruz ekse
riyet kabul etmiyorsanız katılmıyoruz. 

BAŞKAN ~~ Önergeye komisyon katılmıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
SANAYt VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, hü
kümet katılıyor. 

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

Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişiklikle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kialbul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 5590 sayılı Kanunun 68 inci mad

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde degiştirilmiş-

«Birliğin yönetim kurulunca tayin edilen ve birli
ğin muamelatım tedvirle görevli bir genel sekreter ile 
lüzumu halinde yeter sayıda genel sekreter yardımcısı 
bulunur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — 5590 sayılı Kanunun 85 inci mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«iç Yönetmelikler, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin onayı ile yürürlüğe girer.» 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul 
edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum:. 
MADDE 21. — 5590 sayılı Kanuna 2567 sayılı 

Kanunla ilâve edilen ek ikinci madde aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 2. — 5590 sayılı Kanunun 14, 25, 40, 
54, 56, 65, 67, 68 ve 74 üncü maddelerinde yer alan 
yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı 
ile yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul 
edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 5590 isayıllı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler ila've edilmiştir., 

«<EK 'MADDE 4. — Odaılar, borsalar ve (Birik 
kuruluş amacıları dışında hiçbir (faaliyet gösteremez
ler, kendilerime Kanunla verilen görevlerin yerine ge-
ıtiriılmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamazlar, gös
teri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamaz
lar; siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak 
hareket edamezileır, siyasî partilere maddî yardım ya
pamazlar, onlarla siyasî ilişki ve işbirliği içinde (bu
lunamazlar, milletvekili ve mahallî idareler seçimle
rinde belli adayları destekleyemezler. 

Yukarıdaki fıkrada 'belirtilen yasaklamalara uy
mayan odalar, borsalar ve B'idİğin sorumlu organ
larının görevine son verilmesine ve yerlerine yenile
rinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının; Sanayi ve Ti-
oaret Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğru
dan doğruya (isteği uyarınca bu kuruluşların bulun-
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duıkılaırı yer Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava 
üzerime, o yerdeki yetikili Asiliye Hukuk Mahkemesin
ce karar verilir, yargılama basit usule ıgöre yapılır ve 
en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Görevlerine son verilen organların yerine en geç 
1 ay içimde yenleri seçilir. Yenli seçilenler, ©skilerin 
süresini tamamılar, 

Mgili Bakanlığın bu Kanun uyarınca odalar, bor
salar ve 'Birliğin karar ve işlemleri hakkındaki tasar
ruflarına, Birliğin, odalar ve borsaların görevli or
ganları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık ta
sarruflarını yasal bir neden olmaksızın yerine ge'tir-
mıeyen ve eski karanda direnme niteliğimde yeni bir 
(karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlem
leri Bakanlığın uyanışına rağmen yerine getirmeyen 
Birlik, oda ve borsalar iorganları hakkında da yuka
rıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine ıson 'verilen organ üyelerinim Kanun-
Ida yazılı cezaî sorumlulukları saklıdır. Bu organların 
yukarıdaki fıikra gereğince görevlerine som verilme-
sine neden olan tasarrufları hükümsüzdür. 

Türk Devletinin varillik ve (bağımsızlığımın, ülke
min ve milletim (bölünmez «bütünlüğünüm, 'toplumun 
huzurunun korunması ve Devletin Anayasa/da belir
tilen 'temel niteliklerimi ıtdhıdİlt edici faaliyetlerimin' 
Önlenmesi ibaikımımdam, gecikmesinde sakınca bulu
nan ıhalerde, mahallim en (büyük mülkiye amiri, se
çimle ıgelem organları geçici olarak görevden uzak-
laştıraıblir. 

Görevden uzalklaştmma (kararı, ıdayanaklaırt ile 
'biriıilfcte 3 'gün içinde 2 mci fıkrada «Sözü edilen mah
kemeye (bildirilir. Mıahlkeme igörevden uzaklaştırma 
kararının, yerimde olup olmadığını dosya üzerinde 
inoeleyerefc 'bu konudaki kesin kararımı em ıgeç 10 
'güm içinde verir. Görevden uzaklaştırimanım yerinde 
olduğuma mahkemece karar verilmesi halimde üçün
cü fıkra (hükümleri uygulanır. 

Görevlerine kes'im veya geçici olarak som veri
len organların yerine yenileri seçilinceye 'kadar bu 
organlarım görevleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
atanacalk 3 ila 5 kişilik 'bir kurulca yürütülür.» 

BAŞKAN — Ek 4 üncü madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Ek 4 üncü madde üzerinde verilmii'ş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Yüksek (Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 426 S. Sayılı Kanun Tasa

rısının 22 nci maddesi (ilave edilen Ek 4'ün 'bi
rimci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif edeniz. 

Kâzım İpek 
Amasya 

'Neriman Elgin 
Ankara 

Ömer Kuşhan 
Kars 

ismet Turhangil 
Manisa 

Abdullah Çakırefe 
'Manisa 

Durcan Emiribayer 
İzmir 

Hayrettim Ozansoy 
(Diyarbakır* 

EK MADDE 4, — Odalar, borsalar ve birlik 
kuruluş amaçları dışımda hiçbir faaliyet gösteremez
ler, kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine 
getirilmesiyle ilgili olmayan toplantı yapamazlar, gös
teri yürüyüşü düzenleyemezler, siyasetle uğraşamaz
lar, siyasî partiler, sendikalar, vakıflar ve dernek
lerle ortak hareket edemezler, siyasî partilere maddî 
yardım yapamazlar, miile'tvekili ve mahallî idareler 
seçimlerinde belli adayları destekleyemezler. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bur
sa) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet?... 
(SANAYİ VE TİCARET (BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL ((Ankara) — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Önerge sahibi söz isliyorlar mı? 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Evet efen-, 

dim. 
BAŞKAN — Buyurum efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayım Baş

kan, sayın milletvekilleri; biz önergemizde, Anaya
samızın 135 inci maddesinin hilafına konmuş bir 
cümleciği çıkardık. Siyasî Partiler Yasası olsun, 
Anayasamız olsun bu cümleciğe yer vermez iken, 
ne hikmet ise.... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Cümlecik ne de
mek, cümle var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.v. 
İSMET TURHANGİL (Devamla) — Okuyaca

ğım efendim, cümleciği okuyacağım. 
Birinci fıkranın içerisinde şöyle bir cümlecik 

geçiyor; «Siyasî partilere maddî yardım yapamaz
lar», Anayasamızın 135 inci maddesinde de bu hü-
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küm var; fakat bir de «omlarla siyasî ilişikli ve iş
birliği işinde bulunamazlar» cümleciği yer alıyor 
ki, Anayasada böyle bir şey yok. 

İLHAN AKÜZİÜM ıtfKars) — Cümleciği!... 
İSMET TURHANÖİL ıtfDevamla) — Cümleciği, 

yani cümle uzuyor, virgüller var. 
'Bizim, ne Siyasî Fantiler Yasasında, ne de Ana

yasamızın 135 inci maddesinde huiummayan böyle 
bir talbiri kabul etmemiz de mümkün değil. Düşü
nüyorum, «AcaJba hükümetin, Sanayii ve Ticaret 
Bakanlığınım daha büyük sıkıntıları mı var?» diye. 

'Ben ve arkadaşlarım 'bu önergeyi verirken bunu 
esas aldık. 

Yüce Meclise teşekkürler edenim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Efendim, önergeyi oylarınıza sımuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Ek 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka-

Ibul edenler.;. Etmeyenler... Ek 4 üncü madde ka
bul edilmiştin 

Ek 5 inci maddeyi okutuyorum: 
«EK MADDE 5. — Odalar, Borsalar ve Türki

ye Odalar ve Borsalar Birliği organlarının seçimleri, 
bu Kamunda yazılı esas ve usullere göre gizli oyla 
ve yargı gözetimlinde yapılır. 

A) Olda ve Borsaların Organ Seçimleri : 
Oda ve Borsa organlarının seçimleri Ekim ayı 

başında başlar Kasım ayı içinde Ibiter. 
a) Groplandırma işlemleri ve meslek komiteleriı 

seçimi :' 
Meslek komiteleri seçimlinden1 en az 15 gün ön

ce oda ve borsaların yönetim kurulları, seçme ve se
çilme hakikına haiz olanlarla, yalnız seçme hakkına 
haiz olanlarım meslek gruplarına' göre listelerini ha
zırlayarak 'bir yazı ekinde 3 nüsha olarak kurulu
şun bulunduğu yerdeki İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
olan hâkÜme tevdii ederler. 

Bir yerde birden ıfazla İlçe Seçim Kurulu bulun
duğu takdirde, görevli hâkim Yüksek Seçim Kuru
lunca 'belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirip listeleri seçim sandık kurularıma incdettirir 
ve varsa noksanlarını tamamlattırdıktan sonra onay
lar. Onaylanan listeler ve seÇinjıin yapılacağı tarih 
ve yer üle düğer hususlar, oda veya borsanın girişim
deki ilan yerlerinde asılmak suretiyle 3 tam iş günü 
ilan ediBir. İlçe Seçim Kurulu Başkanınca gerekli gö
rülen hususlar mahallî gazetelerle veya radyo ara
cılığı ile ilgililere duyurulur. 
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İlan süresi içinde oda veya borsa üyeleri tara
fından listelere yapılacak itirazlar, liÇe Seçim Ku
rulu Başkanı taraflından incelenir ve en geç 2 gün 
içinde keşlin olarak karara bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen üstelerle seçfime diğer hu
suslar onaylanarak ilgili oda veya borsaya gönde
rilir. 

Hâkim, listeleri incelemek ve seçimleri yapmak 
üzere Kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler 
arasından bir başkan 'ile 2 üyeden oluşan bir seçim 
sandık kurulu atar ve aynı şekilde 3 yedek üyeyi 
de belirler. Seçim Samdık Kurulu Başkanının yok
luğunda kuruHa yaşlı üye başkanlık eder. Seçim Sam
dık Kurulu seçimlerim Kanunun! öngördüğü esaslara 
göre yürütülimesli, yönetimi ve oyların tasnifli ile görev
li olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye ka
dar aralıksız olarak devam eder. 

ilılçe Seçim Kurulu Başkanı, oda ve borsanın üye 
ve meslek grubu sayısına göre Seçim Sandık Kuru
lu ile seçüm sandıklarının mahal ve adedini belir
ler. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe 
seçim kurulundan sağlanır. 

Oy verme işlemi saat 9'dan 17'ye kadar gizli oy, 
açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi so
na erdiği halde sandık hasında oylarım vermek üze
re bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede 
adı yazılı olmayan1 üye oy kullanamaz. Oylar, oy ve
renin kimliğinin oda veya borsa veya resmî kuruluk
ça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki is
minim karşısındaki yerim imzalanmasından sonra kut
lanır, Tüzelkişi temsilcisi gerçek kişilerin seçim ta
rihinden en çok 1 ay önce düzenlenmiş temsil bel-
gelerinli oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gere
kir. 

Oylar, her türlü şekilde düzenlenen oy pusulala
rınım üzerinde 'İlçe Seçim Kurulu mülhürü bulunan 
ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başka
nı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı veri
lecek zarflara konulması. suretiyle kullanılır. Bunla
rın dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir. 

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tuta
nakla tespit edilir, seçim kurulu başkam ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutamakların birer örneği se
çim yerimde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçla
rı, 2 tam iş günü ilan edilir. Kullanılan oylar ve di
ğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte 3 ay sü
re ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlı
ğına tevdii edilir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan 
süresi içinde seçim sonuçlarıma yapılacak itirazlar, 
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görevli hâkim tarafından aynı gün incelenir ve ka
rara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların 
karara 'bağlanmasından hemen sonra hâkim yuka-
•rııdaki hükümlere göre Ikesin sonuçları ilan eder ve 
ilgili oda veya borsa ile Türkiye Odalar ve Bor
salar Biriliğine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bil
dirir. 

Haklim herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu 
veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüz
lük veya Kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçim
lerdin iptaline karar verdiği takdirde, süresi 1 ay
dan az ve 2 aydan fazla olmamak üzere seçimin 
yenileneceği günü tespit ederek ilgili oda veya bor
sa ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına bildirir. 

/Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçtim tiş-
lemlleri ıbu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hü
kümlere uygun olarak yürütülür. 

Seçimlerin tamamının iptali halinde, seçiniıter ye-
nileniinceye (kadar geçen sürede, oda ve borsanın mec
lis ve yönetim kurulu görevini yapmak üzere Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca 3 ila 5 kişilik ıbir ku
rul atanır. 

İlçe Seçlim Kurulu Başkanı hâkime ve seçim san
dık kurulu •başkan ve üyelerine Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen. Kütükleri Hakkında Kanunda 
'belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücretlerle, di
ğer seçim giderleri oda ve borsaiarca karşılanır. 

iSeçÜrnler sırasında sandık kurul 'başkan ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına kar
şı işlenmiş gÜbi cezalandırılır. 

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yü
rütülmesi larnaeıyk, nakiımin ve seçim sandık kuru
lunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlı
ğına göre Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir. 
Yeni kurulacak oda ve borsalarda meslek grupları
na ait listeler gruplandırma yönetmeliklerinde göste
rildiği şek/ilde ve mahallin en 'büyük mülkiye amiri 
veya onun. görevlendireceği yetkili memur tarafın
dan seçilecek 5 - 1 0 üyeden oluşacak bir gruplian-
dırma kurulunca yapılarak, fsteler meslek komitesi 
seçimleri için görevli hâkime verilir. 

b) Oda ve borsaların meclis selimleri : 
Meslek komiteleri, seçimlerin kesünlteşmesini ta

kip eden en geç 5 gün içinde toplanarak giizli oyla, 
oda veya borsa meclisleri için asıl ve yedek üyeleri 
seçer. Seçimler bu maddemin (a) bendindekli usul 
ve esaslara göre seçim sandık kurulu tarafından 
yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim kurulu 
başkanına tevdi edilir. 
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c) Oda ve borsaların yönetim kurulu ve birilik 
delegesi seçimleri i 

Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en 
geç 7 gün içinde toplanarak gizli oyla yönetim ku
rulu ile birlik genel kurul delegelerinsin asıl ve ye
deklerini seçer. Seçimler bu maddenin (a) bendin-
defci Usul ve esaslara göre seçkim sandık kurulu tara
fından yürütülür ve seçim tutanakları ilçe seçim ku
rulu başkanına tevdii ©dür. 

Bu tutanakların hâkemce onaylanmış birer nüs
hası Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliğine ve Sana
yi ve Ticaret Bakanlığınla gönderilir.; 

IB) Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliğinin Oda 
ve Borsa Konseyleri ile Yönetim Kurulu seçimi : 

a) Birilik oda ve borsa konseyleri seçimi : 
İlçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanan liste

lerde yazılı delegelerden oluşan birlik genel kurulun
da, 'ilgili ıdelegeleree kenldi aralarından gizli oyla oda 
ve borsa konseylerinin asıl ve yedek üyeleri seçilir. 

b) Birlik yönetim kurulu seçimi : 
ilçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanan liste

lerde yazılı oda ve borsa konsey üyeleri en geç 5 
gün (içerisinde müştereken toplanarak gizli oyla bir
lik yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini seçerler. 

Seçimler, bü maddenin (A/a) bendindeki usul ve 
esaslara göre merkez ilçe seçh'm kurulu başkanı ta
rafından kamu görevlileri veya aday olmayan dele
geler arasından bir başkan ile dört üyeden oluştu
rulan bir seçlim sandık kurulunca yürütülür. 

Seçiim sandık kurulu için aynı şekilde 5 yedek 
üye belirleniir. 

Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, ku
rula en yaşlı üye başkanlık eder. 

ISeçim tutanakları merkez ilçe seçim kurulu baş
kanınca onaylanır ve bir nüshası, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına gönderilir. 

İlçe seçim kurulu başkanı ile seçim sandık kuru
lu başkan ve üyelerine ödenecek ücretler ve seçim 
giderleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Biriiğli bütçe-
slinden karşılanır. 

Odalar, borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği organlarının seç'imlerinde siyasî partiler, sen
dikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremez
ler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette 
bulunamazlar ve propaganda yapamazlar. 

BAŞKAN — Ek 5 inci madde üzerinde söz is
teyen var mı? Yok. 

Ek 5 inci madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

6Î6 -
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TBMM Başkanlığına I 
Odalar, borsalar ve Biriliğin organ seçimlerine I 

aıit seçim usulleri bu kanun tasarısı ile düzenlendi- i 
ginden, tatbikatta tüzelkişi temsilcilerinin belirleme j 
şeklinli tereddütlere mahal bıra'kmayaoaık bir şekilde j 
ortaya koyabilmek amacıyla tasarının ek 5 inci ] 
maddesikiji! (A/a) bendinin iseiküzüınci fıkrasının son 
cümlelinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve j 
teklif ederiz. I 

«Tüzelkişii temsilcisi' gerçek kişilerin, temsil et
tikleri tüzeJkişlinin müseccel mukaveleleri gereğince ı 
temŝ Ll Ve ilzam yetkisine sahip olduklarıma dair en j 
çok 1 ay önce düzenlenmliş ve ilgiili ticaret sioil me-
murlluğunoa tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma ı 
sırasında İbraz etmeleri ıgerekir.» 

'İlhan Aşkıtf İsmail Samban | 
Bursa Ankara j 

Mümtaz Güler Hazım Kutay I 
Uşak Ankara 

'ıPeritev Aşçıoğtu Eniğin Oansızoğlu 
Zonlgüldalk Zonguldak 

'BAŞKAN — önetrigeye komisyon katılıyor mu 
efendim?... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU 'BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ (Bur
sa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Önergeye ıkorriisyon 'katılmıyor, hü-

ıkümet katılııyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler..., 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Ek Madde 51i, ıkabuil ettiğimiz önergeyle birlikte i 

oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... Kabul et- \ 
meyenler... Ek Madde 5 kabul edilmiştir. 

22 neft maddeyi, kabul buyurduğunuz ek 4 ve j 
elk 5 inci maddelerle beraber oylarınıza sunuyorum1: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci madde 
(kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 23. — 5590 sayılı Kanunun 45 inoi 

maddesinin (ç) bendindin iıklinci cümlesi He (ı) bendi, 
51 inci maddesi, 76 ncı maddesinin iki ve üçüncü • 
fıkraları yürüdüıkten kaldırılmıştır. I 

•IBAIŞKÂN — 23 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok., 

23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler... Kabul dtmeyenler... 23 üncü madde kabul 
edilmiştir. ' * 

| 24 üncü maddeyi okutuyorum: 
I MADDE 24. — 5590 sayılı Kanunda geçen 

«Uzuv» deySmi «Organ»; «genel kâtip» ibaresi «ge-
j nel sekreter»; «Ticaret Balkanlığı» ve «Ekonomi ve 

Ticaret Bakanlığı» deytaîeıii «Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı» olarak değöştirilmiştİr. 

IBAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?... Yok., 

24 üncü maddeyi oylarmıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde kabul 
edliltaiştliır. 

Geçici Madde Ti okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükteki tüzük ve 

yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 1 yıl içinde Kanuna uygun hale getirdik. Ge
rekli değişiklikler yapılıncaya kadar mevcut tüzük 

i ve yönetmelikterîn bu kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

'BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz is
teyen?... Yok; 

Geçidi madde İli oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 1 kabul 
ediilmliıştir, 

Geçici madde 2'yi okutuyorum: . 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Andık 1983 - 31 Ma

yıs 1984 tarihleri arasında oda ve borsalarda yapıl
mış bulunan organ ve birilik delege seçimleri, Ka
sım 1983 ayında yapılmış sayılır ve bu organların 
kanunî süreleri buna göre hesap edÜlk. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen?. Yok'. 

EROL AÖAGIİL ((Kırklareli) — Sayın Başkan, 
j bir sorum var efendlim. 

! fi AŞKİ AN — IBuyurun'Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

I bu değişiMiğe netten gerek görüldüğü hususunun hü
kümet tarafından açıklanmasını istirham ediyorum. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İ3ANAYÎ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BALKANI FAHİR SABUNÜŞ (Bursa) 
— Efendim, müsaade edersenüz, geçici 2 nci mad-
•deyi okuduğumuz takdirde, idi tarih verM'iğinii gö-

I rürüz. Maddede «... 1 Aralık 1983 - 31 Mayıs 1984 
I tarihleri arasında oda ve borsalarda yapılmış bulu

nan organ seçimleri...» deniliyor ve «... Kasım 1983 
ayında yapılmış sayılır ve bu organların...» şeklinde 
devamı ediyor. 

Buradakü seçimler, organ ve bliriik delege seçîım-
• lerildir. Onun için, madlde metnindeki, «Bu organla-
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rın» ta'biri yerine «bunların» şeklinde b'ir ifade kul-
llanılmasını öngörecek bir değişiklik önergesi verile-
•bÜir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzeninde verilmiş 

'bir önerge var, okutuyorum. : 
Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 

1 Aralık 1983 - 31 Mayls 1984 tarihleri arasında 
yapılan ve (Kasım 1983 ayında yapılmış sayılacak 
olan oda ve 'borsa organları ile Birlik delege seçim
lerine ait tasarının geçildi 2 nc'i maddesinddkü «(bu or
ganların» deyiminin delegeleri de kapsamasını temi-
nen, «Ibunların» şeklinde değiştirlılımes'ini 'arz ve tek
lif ederiz. 

ilhan Aşkın ismail Saruhan 
Bursa' Ankara 

Mümtaz Güler Hazım Ku'tay 
Uşak Ankara 

Engin Cansızoğlu Pertev Aşçıoğlü 
Zionigüldak Zonguldak 

İSMİET TURHATSGİIL »(Manisa) — Efendimi bir 
şey anlatmıyoruz. Demin Ibir konuda Sayın Ağagll'in 
sorduğu soruyu da izah ettiler; fakat 'bir şey anlaya
madık, 'bu da aynisi efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayhn Turhangil, 
dikkât ddel'im efendim. 

Efendim, komisyon önergeye katılıyor mu?. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI FAHİR SABUNİŞ {Bursa) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜBEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) —• Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye, komlısyon kaitılmıyor, hü

kümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi kabul edilen önerge doğrul
tusunda oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Ka
'bul dtmeyenler... Geçici 2 neti ımadde kalbul edimiş-
Itir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — IBu Kanun yürürlüğe gir

diği tarihte halen yöndüm kurulu seçimlerini yapma
mış olan odalar ve 'borsalar 1 ay İçinde tou seçimlerini 
tamamlarlar. Sedimler hanlgi tarihte yapılmış olursa 
olsun Kasım 1985 ayında yapılmış »ayılarak organla
rın kanunî süreleri 'buna göre hesap edilr. 
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BAŞKAN — Geçlici Madde 3 üzerinde söz 'iste
yen?. Yok. 

Geçici Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum : Ka-
bu lledenler... Kalbul etmeyenler... Geçidi madde 3 ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 4'ü dkutuyorum : 
GEÇİCİ 'MADDE 4. — Bu Kanuna göre seçile

cek ilik oda ve 'borsa 'konseyleri üyeleriniin görev süre
leri Mayıis 1988 ayında yapılacak seçimlere kadar de
vam eder. 

BAŞKAN — Geçici Madde 4 üzerinde söz iste
yen?. Yok. 

Geçidi Madde 4'ü 'oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler.. Geçici Madde 4 kabul 
eilmıişjtir. 

Geçici Madde 5*i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun 4, 5, 6, 10, 

11 ve 12 ndi maddeleri 1987 yılında yapılacak seçim
lerden, 18 inci maddesÜnin 4 ündü ve son fıkraları ise; 
1988 yılında yapılacak seçimlerden itibaren uygula
nır. 

BAŞKAN — Geçici Madde 5 üzerinde söz 'isteyen?. 
Yok'. 

Geçidi Madde 5'i oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Geçici Madde 5 kalbul 
edilrnlişltir. 

25 indi maddeyi okutuyorum : 
MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz (isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Ma'dlde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Madddyli oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştik. 
Efendim, kanun tasarısının bazı maddelerinin 

«çerçeve» bölümlerinde, «ilave edilmiştir» ve «eklen
miştir» tabirleri var. Birliği sağlamak yönünden, «ila
ve edilmiştir» ibarelerini, «eklenmiştir» şeklinde dü
zeltiyoruz. 

Genel Kurulun ıttılaına arz olunur.. 
Tasarı üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen var mı 

efendim? 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Aleyhinde... 
BAŞKAN —Buyurun efendim. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

görüşülmekte olan kanun tasarısı bir vesayet kanu-
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nu tasarısıdır; bir kamu kuruluşunu vesayet altına al
maya, sanayici ve esnafı memur hüviyetine bürün-
dürmeye matuftur. .Bu bakımdan aleyhte oy verece
ğim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Vok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır.. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

(1) 427 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

' Yüce Meclise sunulmasında yapılacak işlem, bu tasa
rıyı Anayasa Komisyonuna havale etmek iken, böyle 
yapılmamış, Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edil-
miştiı. 

Komisyondaki müzakereler sırasında, tasarının 
Anayasa Komisyonuna gönderilmesinin uygun olacağı 
ileri sürülmüşse de, bu husus, Plan ve Bütçe Komis
yonunca kabul edilmemiştir. Biz bu konuyu Yüce 
Meclise bazı gerekçelerle arz edeceğiz ve ümit ederim 
ki, Yüce Meclis, bu tasarıyı Anayasa Komisyonuna 
havale etmekle vazifesini yapmış olur. 

Huzurunuza gelen bu metin, daha önce Yüce Mec
lisçe çıkarılmış bulunan 26.8.1984 tarih ve 3029 sayılı 
Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olma
sı üzerine, aynı mahiyette bir tasarının Plan ve Büt
çe Komisyonunca kabulünden ibarettir. 

Komisyon müzakerelerinde, hükümet adına sayın 
bakanın verdiği izahatta, kanunun Anayasa Mahke
mesinde 4'e karşı 7 oyla iptal edildiği; tekrar Anayasa 
Mahkemesine gidildiği takdirde, davanın mahiyetinin 
değişebileceği, icabında reddedilmeyebileceği mülaha
zası yer almıştır. Ben bunu devlet anlayışıyla kabili 
telif görmüyorum. 

Mahkeme kararlarına, yasamanın ve yürütmenin 
uyması gerekirken, yürütme, hiçbir surette bu yasa
ma kararını benimsememiş, bu yasama kararını hiçe 
sayarak, tekrar aynı mahiyetteki bir kanun tasarısını 
yüce huzurunuza getirmiştir. Anayasanın 138 inci 
maddesi, doğrudan doğruya buna manidir. 

Anayasa Mahkemesinin kararı şu iki noktada 
vurgulanmıştır : 

1. Mütekabiliyet esası, 
2. Yasama yetkisinin bakanlar kuruluna devre

dilmesi. 
Muhterem arkadaşlar, mütekabiliyet esası çok mü

himdir. Osmanlı devrinde bilirsiniz, Kudüs toprakları 
Yahudiler tarafından satın alınmak istenmiş; fakat o 
devrin padişahı Sultan Hamit, «Onun her karışına al
tın verseler vermem» demiş ve vermemiştir. Gün gel
miş, ikinci Cihan Harbinden sonra, Kudüs toprak
ları İngilizlerin eline geçmiş; Araplara devredilmiş 
ve onlar da bu toprakları Yahudilere satmıştır. Bu
gün o facia orada devam etmektedir. Bu memleketin 
topraklarını da o şekle sokmayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti üç şeyine 
sahiptir: Irzına, dinine, toprağına. (SHP ve MDP sı
ralarından alkışlar) Bugün kati hadiseleri, bu mem
lekette toprak yüzünden işlenmektedir. Hududundaki 
bir karış toprağını başkasına vermek istemez. 

2. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı: 427) 
(1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
bölümünün ikinci sırasında, 2644 sayılı Tapu Kanu
nunun 35 inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanunu
nun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım: 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz alan üyeleri okuyo

rum : MDP Grubu adına Sayın Rıfat Bayazıt; şahıs
ları adına, Sayın Onural Şeref Bozkurt, Sayın İlhan 
Aşkın, Sayın İsmail Saruhan, Sayın Turan Bayezit, 
Sayın Fikret Ertan ve Sayın Ayhan Fırat'tır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Grup adına ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Cahit Tu
tum konuşacaklardır. 

MDP Grubu adına Sayın Rıfat Bayazıt, buyurun 
efendim. 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok muhterem millet
vekilleri; 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Madde
sine ikişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde grubumuzun görüşlerini arz edeceğim. 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir kanunla 
aynı mahiyette olan bu tasarının, hükümet tarafından 
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Muhterem arkadaşlar, dedelerimizin, ceddimizin 
kanlarıyla alınan bu toprakları, dolar karşılığında ya
bancılara peşkeş çekmeye hiçbir vatandaşın razı ol
mayacağına kaniim. Parmaklarını kaldıracak millet
vekillerinin de buna razı olmayacaklarına imanım var
dır; öyle biliyorum. 

Anayasa Mahkemesinin kıymetli üyeleri bunu gö
rerek, bu kanunu bunlardan dolayı iptal etmiştir. Bu
rada Anayasa Mahkemesinin kararını, eleştirmek, yar
gının kararını tenkit etmek istemem. Ben daima o 
yüce mahkemenin kararlarına boyun eğmeye mecbu
rum. Çünkü, yasamanın onlara saygı göstermesi ve 
onların da yasama kararlarına saygı göstermesi ge
rekir. Nitekim, bunu göstermiş ve kanunu iki noktadan 
Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sayın hükümet komisyon
da izahat verirken, biz bunları tenkit ettiğimiz zaman 
sükût ettiler ve «Biz, kanun çıkıp, Anayasa Mahke
mesince tekrar incelenip karara bağlanıncaya kadar, 
bu kanunu uygulamayacağız» dediler. Sayın hüküme
tin bu sözüne güveniyor ve bunu buradan da tekrar et
mesini kendisinden hassaten rica ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN. (Kars) — Niye getiriyorlar o 
zaman? 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Getirmesi bir 
hatadır, o hatayı demin de arz ettim. Getirmemesi la
zımdı ve yargı kararlarına saygı göstermesi icap eder
di. 

ÎSMET TURHANGIL (Manisa) — Söz verdi de 
ondan... 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu işi oylarınızla halledeceksiniz. Bu ta
sarıyı Anayasa Komisyonuna gönderin, orada bir in
celensin. Şimdi arz edeceğim gibi, Anayasanın muhte
lif hükümlerine aykırıysa, icabında bunu orada redde
dersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak, devletin vazge
çilmez temel unsurudur; egemenlik ve bağımsızlık bu
nunla kaimdir. Anayasamızın, «Cumhuriyetin nitelik
leri» başlıklı 2 nci maddesiyle, başlangıçtaki dört ve 
yedinci paragraflarını sizlere okumak istiyorum. 

Anayasanın, «Cumhuriyetin nitelikleri» başlıklı 2 
nci maddesi, «Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzu
ru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
lâik ve sosyal bir hukuk devletidir» der. 

Şimdi ise, Anayasanın «'Başlangıç» kısmımın dört 
ve yedinci fıkralarını 'arz edeceğim. 
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«Başlangıç» teminin dördüncü fıkrasında, «Dün
ya milletler ailesinin eşüt haklara, sahip şerefli 'bir 
üyesi olarak; Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet var
lığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu le çağdaş 
medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde...» deni
liyor. 

Muhterem arkadaşlar, «Çağdaş devlet» diyoruz; 
'biz, 'burada, mütekabiliyet esasını Lozan'dan beri 
devam ettiriyoruz. Bu vatan Türk İkam ile alındı, 
keyifle alınmadı. Bizim bunu ilelebet yaşatmamız 
'lazırrid'ir. Burada bir gedik açtığımız takdirde, yann 
«En ziyade müsaadeye ırnazhar devlet muamelesi» 
deyip, «Şuna verdiniz, ıbana da verin» diyecekler; 
icabında başlka ımilletler dıe isteyece'Mer. Ben burada 
milletlerin is'imılerini açıklamak istemiyorum, hepiniz 
takdir edersiniz. 

«Başlangıç» kısmının yedinci fıkrasında da, «Hiç
bir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatleri
nin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmez
liği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerleri
nin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inikıllaplıarı ve me-
deniyetçüliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve 
laiklik ilkesinin gereği, (kutsal din 'duygularının, Dev
let işlerine ve politikaya (kesinlikle karışltırılmayaca-
ğı...» deniliyor. 

Anayasa Mahkemesi, bu 'konuyu, bu üç madde 
üzerinde enine boyuna incelemiş- Anayasa Mahkeme
si kararının tarihini de arz edeceğim, zabıtlara da 
igeçsin; komisyon metninde de yoktur 1984/14 esas, 
1985/7 karar sayılı, 13.6.1985 tarihli iptal kararı ile 
neticelendirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sayın hükümetlin işaret bu
yurdukları gibi, bu karar 11 üyeden 4 üyenin muha
lefeti ve 7 üyenin ekseriyetiyle çıkmıştır. Şimdi, bu 
karar ekseriyetle cılktı diye -onların muhalefeti doğ
rultusunda- ondan cüret alarak böyle bir kanunu ye
niden aynı şekilde igetinmek, beniım bükük anlayışı
ma hiçbir surette sığmıyor. Takdirini de sizlere bı
rakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Anayasanın «Mül
kiyet ba'kkı» başlığını taşıyan 35 inci maddesini, 
müsaade ederseniz, sizlere okumak istiyor um. Biz. 
burada mülkiyet hakkını Balkanlar Kurulunun kara
rına bırakıyoruz; Anayasa Mahkemesi, zaten o nok
tadan hareketle önceki kanunu iptal etaıişltk. 

«Mülkiyet hakkı» başlığım ıfcaşıyan 35 inci madde 
şöyle demektedir : «Herkes, mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir, 

Bu haiklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 
sınırlanabilir. 

620 — 



T. B. M. M. B : 94 17 , 4 . 1986 Ö : 1 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına 
aykırı olamaz» 

Yani, kanunla sınırlayacaksınız. 'Sen mütekabiili-
yöt esasını kaldırıyor, Türlk topraklarının veriyorsun; 
bu olmaz. Geçen kanunda, tarım arazisi istisna edil
diği halde, o kanunu Anayasa 'Mahkemesi iptal et-
ırriişti. IBiz şimdi tarım arazisıkıin bu istisnasını da 
getiriyor, -bu 'tasarının arasına sokuşturuyoruz; o da 
istisnanın dışında kalıyor ve onu da vereceksin. Biz 
b'ir (taraftan «Topraksız çiftçiye toprak vereceğiz» di
yoruz; bir taraftan da, kalkıyor, dolar karşılığında, 
fon karşılığında !bu toprakları yabancılara satıyoruz. 
Bu olmaz arkadaşlar, olmasına da imkân yoktur. 
Yine yüksek mahkemenin kıymetli hâkimleri, gün ge
lecek, bunları da nazara aılacaktır. 

IBen daha fazla konuşamayacağım. 'Hepinizin hu
zurunda bunları arz etmeyi bir Ibarç "bildim. Hepi
nize saygılar sunarım. CMDP, SHP «ıralarından 'al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşelfckür ederim Sayın Rıfat Ba-
yazıt. 

SHP Grulbu adına Sayın Cahit Tutum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Tutum. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke

sir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ikti
darın hukuk anlayışını, millî ekonomli anlayışını, kısa
ca, devlet anlayışını sergileyen bir talihsiz yasa tasa
rısıyla karşı karşıyayız. (SHP ve MDP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Sdze gö
re talihsiz olmayanı yok ki... 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın üyeler, so
runa soğukkanlı yaklaştığımızda, iki önemli yönün 
mevcut olduğunu kolaylıkla tespit edebliliriz. Bininci
si; sorunun hukukî, yani Anayasayı ilgilendiren yö
nü; ikincisi; siyasî, yanıi yerinldelik dediğimiz, sorunun 
sliyasal tercih yönü. 

Şu soruları sorarak konuyu vuzuha kavuşturmak 
mümkündür : 

1. İktidar ne yapmak İsıtedü, Anayasa Mahkeme
si neyi kalbul etmedi? 

2. İktidar bu kez ne yapmak isliyor? 
Sanıyorum, hukuk açısından bu iki sorunun ceva

bını arayacağız. 
Hükümet, yabancıların ülkemizde mülk edinme

lerini kısıtlayan mevzuatı gevşetmek istedi ve bu amaç
la iki önemli değişükİk getirdi. Bunlardan birincisi, 
mütekabiliyet şartına istisna getirme yetk'islinin Bakan

lar Kuruluna verilmesidir. Buna göre, Bakanlar Kuru
lu bazı ülkeler için mütekabiliyet şartını arayacak, ba
zılarında ise aramayabilecdktiir. İkindi değişiklik, say
gıdeğer üyeler, yabancıların mülk edinmelerine ilişkin 
uygulama esiaslarının, Bakanlar Kurulunca tespiti ile 
ilgilidir. Buna göre Bakanlar Kurulu, alım ve satım
larda alınacak fon miktarını (oranı) istisna tanınacak 
ülkeleri, bu ülkelerin mülk edinebileceği bölge ve il
lerin tespitini ve öteki esasları belirleyebilecektir. 

Peki, Anayasa Mahkemesi ne dedi? İki şey söy- • 
ledi : 

1. Mütekabiliyet şartından, bazı ülkeler lehine, 
tek taraflı vazgeçemezsünliz. 

2. Baklanlar Kuruluna, kanunla düzenlenmesi 
gereken hususları düzenleme yetkisini devredemezsi
niz. 

Anayasa Mahkemesi bu konuda neler söylüyor, 
hatırlamanızı sağlamak bakımından, satırbaşları ha
linde değinmek istiyorum : 

«1. Ülkede yabancıların arazi ve mülk edinmesi, 
salt, bir mülkiyet sorunu olarak değerlendirilemez. 
Toprak, devletin vazgeçilmıesli olanaksız temel unsu
ru, egemenlik ve bağımsızlığın simgesidir» 

'Saygıdeğer üyeler, bu yargıları, kendimin değil, 
Anayasa Mahkemeslinlin yargıları olarak sunuyorum. 

«2. 'Mütekabiliyet esası, uluslararası ilişkilerde 
eşitliği sağlayan bir denge aracıdır. Bu esiaıston tek ta
raflı olarak vazgeçmek, eşitlik ilkesini benimsememek 
olur. Kendi vatandaşına yabancı ülkede aynı hakkı 
sağlamadan, ülfceslinde yabancıya hak tanınması ko
laylıkla savunulamaz.» Sayın hükümet, az sonra kür
süye gelecek ve bunu kolaylıkla savunabülecekt/ir. 

'Devam ediyorum : 
«3. Vatandaşımızın, kendi ülkesinde mülk edin

mesine katlanamayan bir devlet uyruğundan, herhal
de bu hakkın esirgenmesi gerekir.» Bunu ben demiyo
rum, Anayasia Mahkemesi diyor. 

Okumaya devam ediyorum : «Aksine bir durum, 
yabancıya tanınmış bir (imtiyaz sayılır. Kaldı ki, ya
bancıya satılmış toprakların, yasal yollardan, yerline 
göre, geri alınabilmesi olanağının varlığına da güve-
nilemez. Yabancının edindiği mülk, her zaman için 
bendi devletinin himayesinde olduğu dikkate alındığın
da, böyle bir yola başvurrnlanın, devletlerarası çetin 
sorunları davet etmesi kaçınılmazdır.» 

Nihayet, «Kendi olanaklarımızla gerçekleştirebiile-
ceğîimfe konut sorununa, önemsliz bir kaynak yarat
mak maksadıyla, ülke topraklarının yabancı unsurlar 
eline geçmesine imkân sağlayan 3029 sayılı Yasa, Ana
yasaya aykırıdır.» 
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(Saygıdeğer üyeler, Anayasa Mahkemesinin söyle
diği ikinci husus şudur : «Yasama yetkisi devredile
mez.» 

Balkınız, devamla, ne diyor : 
«1. ©akanlar Kuruluna tanınan yetkli son dere

ce sınırsızdır ve açık değildir. 
2. Yasa ile düzenlenmesi gereken hususlar, Ba

kanlar Kuruluna bırakılmıştır, örnek : Yabancının 
alacağı arazinin azamî miktarı, emlak türü, adadi, 
alınma amaçları, arazı ve emlakin yerii, satın alma 
koşulları ve benzeri... 

3. Yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yürütme
nin sübjektif halkları etkileyen bir talkım kurallar koy
maya yetkisi yolktur. Bu konuda yasa ile yetkli veril
miş olması, sonucu değiştirmez. Bu durtum, açıkça bir 
yetkli devridir.» 

Şimdi, saygıdeğer üyeler, bu sarahat karşısında hü
kümet ne getirdi, ona bakalım. Hükümet, mütekabili
yet şartı konusunda yine eskisi gibi, fazla blir değişik
lik getirmedi; mütekabiliyet şarttı, yine, bazı ülkeler 
için aranabilecek, bazıları için arianmiayabileceıktlir. Yi
ne, köylerde mülk edinme kısıtlamaları, birkısım ül
kelere uygulanabilecek, bazılarına da uygulanımayabi-
ieoektir. Ne var ki,* hülkümet bu kez, gerek mütekabi
liyet şartından, gerekse mülk edinme kısıtlamaların
dan istisna halinin, hem ülke, hem de uyruk bazında 
olabileceğini öngörmektedir. 

2. İstisna tanıma, millî ekonomiye ve millî men
faate faydalı olma hallerine bağlanmıştır. • 

3. Uygulama esasları yine Bakanlar Kuruluna 
bırakılmıştır. 

4. 'Bu kez, önceki metinde mevcut olan, köylerde 
yabancıların tanımsal amaçla arazi edinme imkânını 
önleyen hükmü metinden çıkararak, bunu, inanılmaz 
bir gafletle, yabancıların mülk edinmesine açmıştır. 

Bu konu koımiiısyonda görüşülürken, sorularımıza 
sayın hükümet birtakım cevaplar vermiştir, üzülerek 
ifade edeyim ki, bu cevaplar, hukuk literatüründe ve 
siyasî alamda, yeni ve herhalde çok, ama çok tartışı
lacak bir yaklaşımı simgelemektedir. 

Böylesine önemli, kendisi açısından oldukça talih
siz bir konuyu savunma mecburiyetinde kalan saygı
değer bakan, hükümet adına, komisyonda kısaca şun
ları söylüyor : 

«1. Anayasa Mahkemesinin bu kararı 7'ye karşı 
4 oy ile alınmıştır ve mütereddittir. 

2. Biz, hülkümet olarak, azınlık görüşünü benim
siyoruz. 

3. Anayasa Mahkemesi, bir defa daha iptal eder
se, o zaman bu defteri kapatırız.» 
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Sayın arkadaşlarım, cumhuriyet tarihinde bundan 
daha vahim, daha fedi hukukî bir yargıya, daha doğ
rusu siyasî bir yargıya rastlamadım. Çünkü, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının elbette lazırnül infaz ve icra 
olduğunu biliyorlar; ama kenidileni açısından geçerli 
olalbilmesi için, herıhalükârda Anayasa Mahkemesinin 
ikinci bir defa daha iptal kararı vermesi gerektiğini 
lîma ediyorlar. Bu nasıl bir hukukî yaklaşım, bu nasıl 
bir siyaset anlayışıdır, buna cevaz verebilir miyiz? 
i(SOP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Balkınız sayın bakan, «Anayasa Mahkemesinin 4'e 
7 karar alarak iptal ettiği bu tasarıda, oyların iptal 
gerekçelerini ortadan kaldıracak değişiklikler yapmak 
suretiyle gidebilmek imlkânı acaiba var mıdır; bu şansı 
deniyoruz» diyor. Eğer, şans bu şekilde denemeye de
vam edilirse, Anayasa Mahkemesinin saygınlığı or
tada kalabilir mi? Kaldıki, dikkatle kullandıkları ifa
delerin de, iptal gerekçelerini ortadan kaldıracak hiç
bir şey söylemedikleri halde, sadece bahane ileri sü
rerek, Anayasa Mahkemesinde bir kez daha bunu gö
rüştürmek istemlini realize etmek için, bu tür bir ifa
de kullanarak -gerekçede hiçbir değişiklik görülmediği 
halde- böyle bir yola gitmelerini, hukuk hayatımız ba
kımımdan fedi bir talihsizlik addediyorum. 

Şimdi, sorunun kısaca siyasal yönüne, yani yerin-
delik yönüne değineceğim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, belli ki, hükümet, iptal 
edilmiş olan yasada direnmektedir. Bu ısrarın nedenli 
ne olabilir; bunu teşlhis ederek, burada sergilemekte 
yarar var. 

Hükümet bu yolda niçin ısrarlıdır? Bunun cevabı
nı nerede bulabiliriz? tki yerde bulabiliriz : Birincisi, 
kanun tasarısının gerekçesinde; ikincisi ise, sayın hü
kümetin komisyonda yaptığı konuşmalarda. Ben de bu 
iki noktaya baktım... 

Gerekçede ne diyor? Gerekçede yuvarlak kelimeler 
kullanılarak, «Mevcut yasaklayıcı hükümler -yani Ta
pu Kanununun 35 indi maddesi ve Köy Kanununun 
87 inci maddesindeki hükümler- bugünkü Türkiye'nin, 
özellikle ekonomik alandaki münasebetleri ve dışa 
açılma politikası dolayısıyla, ihtiyaçlara cevap vermez 
hale gelmiştir» deniyor; yani, ekonomik alanda çok 
geliştik, münasebetlerimiz girliftieşti, artık mevcut kı
sıtlamaları kaldırmalıyız demek istiyor. 

İkinci olarak, hükümettin söylediklerinin arkasına 
bunları da ekleyerek, bir gerekçe arayalım. Bakınız 
-şimdi bütün söyleyeceklerim, sayın bakanın kendi ifa
deleridir- «Efendim, birtakım şartlarla bu imkânın ba
zı ülkelere ve o ülke vatandaşlarına verilmesinde, biz 
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millî menfaatimiz ve millî efconomlimliz bakımından 
son dereoe büyük faydalar ümit ediyoruz. Kanunun 
çıkarılmasındakıi asıl espri, toplu konuta kaynak bul
mak değildir, çünkü bazı arkadaşlar bu hususu soru
yorlar. Memleketimize, özellikle ekonomimize son 
derece faydalı olacağına inandığımız için bu kanunu 
getiriyoruz» diyorlar. 

Yani, dikkat ederseniz, hep «Millî menfaati düşü
nüyoruz, sayın Meclisimiz bize güvensin, biz kötü 
düşünmeyiz hükümet olarak. Bunda millî menfaati
miz vıardır. iBaşka şey sormayın bize. Neden fazla 
şeyler soruyorsunuz, neden ısrar ediyorsunuz? Millî 
menfaati elbettekli biz koruyacağız. Biz bu devletin, 
bu cumhuriyetin hükümetli değil miyiz, neden bizden 
kuşku duyuyorsunuz?» diyorlar. 

Saygıdeğer bakanımıza, turizm hizmetlerinden so
rumlu olan balkan olduğuna göre, «Efendim, bunu tu
rizm maksatlı olarak mı getiriyorsunuz? Eğer öyle 
lise, bunu tasrih ediniz ve biz de kolaylık gösterellim» 
diye soruyoruz. Sayın bakanın bu soruya verdikleri 
cevap ise şöyle : «Turizm maksatlı olması için yeni 
bir kanun tasarısına lüzum yoktur. Turiizmi Teşvik 
Kanunu, sarahaten, turizm maksatlı arazilerin tah
sisli ve satışına izin veriyor. Yabancı Sermaye Teşrik 
Kanununda da, bazı şartlar dahilinde, arazi satışı ko
nu olabilir. O halde, bizim bu tasarıyı getlirrnekten 
maksadımız, sadece bu şarta bağlanmamak gerekir...» 
Cümle biraz düşük; ama anlayabilirsiniz. 

Peki, bu kanunda hiç mi turizm amacı yok diye 
sorduğumuz zaman, sayın bakan şaşkın bakışlarımız 
arasında, «İşte meselenin ağırlık noktası burada...» di
yorlar. Arkadaşlarımız ısrarla, ağırlık noktasının ne 
olduğunu soruyorlar ve sayın bakan cevap olarak, 
«İspanya'da Marmella Bölgesi, İtalya'da Sardunya 
Bölgesi var; buralarda ne mütekabiliyet şartı aranmış 
me de kapitülasyon düşüncesinden korkulmuştur» söz
lerinin ardından da «bakın nereden nereye geliyor; 
«Turizm ile alakası yoktur» diyor, ama arkasından; 
bu kanun turistik maksatlarla da kullanılabilir» di
yorlar. Fakat komisyon üyeleri bu cevaplarla yetün-
miyorlar, «Neden getiriyorsunuz bunu? Mademki bu 
kanunlarda, bahsettiğiniz Turiizmi Teşvik Kanununda 
böyle imkânlar var; o halde, neden mütekabiliyet şar
tını dilediğiniz zaman kayıtsız şartsız kaldırmak sure
tiyle özel mülk edinme hakkını getiriyorsunuz?» diye 
soruyorlar. Cevap : «'Bir insanın ikinci konutunun bu
lunduğu yer, aynı zamanda o insanın bir anlamda ikin
di vatanıdır. -Yeni bir hukukî ve siyasî vecize- Bir in
sanın malının ve mülkünün bulunduğu yerdeki istik-
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rar, sulh, sükûn ve oranın dalıma müreffeh olabilme
si, biraz da orada ikinci konut edinmiş olan kimsienin 
tabiî istemlidir. Eğer sizin bugün Londra'da bir ma
likâne satın alabilecek kadar kurdetiniz varsa, Ingil-
tere'nlin başına bir şey gelmemesi içlin şahsen çalışır
sınız.» 

Demek ki, artık garantideyiz ve 6 Arap ülkesine 
bu imkânı vermek suretiyle Türkiye, bu sayede düş
manlarına karşı da çelik bir kale gibi ebediyen koru-
naaa!k(!) (SHP sıralarından alkışlar) Böylesine saf bir 
iddia olabilir mi arkadaşlarım? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Söz verdi-
lerse olur canım (!) 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Okumaya devam 
ediyorum. 

Saygıdeğer Bütçe Komisyonu üyeleri, «Lütfen bi
raz daha ayrıntıya girin» diye ısrar ediyorlar; sayın 
balkan devam ediyor : «Bu yalnız turistik maksatlı de
ğildir. Bu, bir kere, satın aldıkları gayrimenkuller için 
ödeyecekleri paradır -ki, o önemli, ne kadar olduğunu 
bilmiyoruz. 169 arazli satmışlar; ama kaç liraya, kaç 
dolara satmışlar bilmiyoruz, söylemediler, ben de tes
pit edemedim- her sene, sanki bu ülkede yaşıyormuş 
gibi, kendilerinin buraya gelmesi veya kendileri gele-
mezse, kendilerinin yerine yollayacakları kimselerlin bir 
turist gibi getirecekleri para. Ayrıca -parasal değil- bir 
kimse bir ülkede gayrimenkul edindiği zaman, o gay-
rfımenkulün heba olmaması ve bir yerde de kendi men
faatimi koruyabilmesi için, bir nevi o ülkenin ikinci 
vatandaşı gibi hareket eder, onun en samimî dostu 
olur.» 

Umuda bakın; kimsenin sırtı, bir başka yerdeki 
araziyi sırtlayacak kadar kuvvetli değildir. Bu, fizik 
olarak da mümkün değildir. Kim demişse bunu, han
gi memlekette gayrimenkul alınıp da, başka bir yere 
götüröleblflımliştir? İşte bu, böyle bir zihniyeti sergile
yen ilginç bir ifadedir. 

Saygıdeğer üyeler, okumaya devam ediyoruz : 
«IMillî ekonomi diyorsunuz; bunun yararı ne ola
bilir?» diye soruyorlar, «Siz, parasal bir tahmin is
tiyorsunuz benden. Tabiî, bunun hesabını yapmak çok 
zîordur; her ticarî teşebbüste olduğu gibi, bir plan 
ve program yaparsınız; çabanızın başarısının ölçü
süne göre de onun karşılığını alırsınız» buyuruyor-. 
lar. 

Programsız ve plansız mı yola çıktılar; nedir, ne
yi amaçlıyorlar? O zaman, bütün bu sözlerin dışında, 
başka gerekçeler aramak zorundayız demektir. 

623 — • 



T. B. M. M. B: 94 17 . 4 . 1986 0 : 1 

Saygıdeğer üyeler, ortada bir realite vardır, o da 
şudur : Bu kanun iptal edilmezden önce bir yönet
melik çıkarılmış, bir 'kararname çıkarılmış; bazı ül
kelere, özellikle 6 ülkeye, mütekabiliyet (şartından is
tisna imkânı sayılmış ve buna göre de, bazı ülkeler 
uyruklularına birtakım imkânlar tanınmıştır. Bu ko
nudaki başvuruların sayısını da sayın bakan verdiler 
ve 3 Arap ülkesinden, Suudi Arabistan, Kuveyt ve 
Birleşik Arap Emirlikleri uyruklularının toplam ola
rak aldıkları arazi miktarının da, 169 dönüm olduğu
nu söylediler. 

Arikadaşlarımız, «(Genellikle münasebetlerin iyi 
olduğu ülkelere bu hakkı tanıyorsunuz. Yarın, mü
nasebetler bozulduğu zaman ne yapacaksınız?» de
dikleri zaman, «Canım, o zaman mevzuat ne ise onu 
yaparız» buyuruyorlar. 

Şimdi, burada şu akla geliyor; açıkça hükümet 
şunu söyleyelbiilmeliidir : «(Biz, birtakım vaatlerde bu
lunduk; hükümet etme sanatının icabıdır; bunu açık
lamak zorunda değiliz.» 

BAŞKAN — Sayın Tuturaı, sözlerinizi lütfen to
parlayınız efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Saygıdeğer Baş
kanım, bitiriyorum. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, konuşmacı çok önemli bir 
konuda konuşuyor efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kırk elli da
kika oluyor Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Saruhan, lütfen efen
dim... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, «Bu 
yolla biz, Meclis olarak değil, hükümet olarak, millî 
menfaate yararlı bulduğumuz, millî ekonomiye ya
rarlı bulduğumuz için, bazı ülkelere ve o ülke uyruk
lularına gayrimenkul satabiliriz; bundan endişe et
meyin» denmektedir. Bu yol geçerli ise, o zaman 
saygıdeğer hükümete şomu söylüyorum : Hükümetin 
sübjektif takdirleriyle, millî menfaate millî çıkarlara 
ve millî ekonomiye katkı getirdiği iddiasıyla, ülke 
'topraklarınım bir kısmını serbestçe dağıtma imkânı 
geçerli ise, o zaman, biz de aynı yola geri alacağız 
diyoruz. Buna ne diyorsunuz? (SHP sıralarından al
kışlar) 

Saygıdeğer üyeler, sözlerimi bağlıyorum : Bu yol, 
hukuku zorlamadır; bu yol, siyaseti zorlamadır; bu 
yol, aklıselimi zorlamadır. Bu nedenle, yasaya kesin
likle karşı olduğumuzu; yine aynı niteliklerle çıka
rılırsa, elbetteki Anayasa Mahkemesine .gitme hak

kımızın mahfuz olduğunu arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ayhan Uy- -

sal, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA AYHAN UYSAL (Ça

nakkale) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35 inci Maddesi 
ile, 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı üze
rinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınızdayım; bu vesile ile yüce 
Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Görüşlerimizi açıklamaya başlamadan evvel... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evvela 

Çanakkale'de ölenlerin sayısını öğrenelim. 
'BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen öf endim; ha

tibe müdahale etmeyin. ^ , 
AYHAN UYSAL (Devamla) — .... Sayın Bayazıt 

ve Sayın Tutum'un benim ide talihsiz addedebilece-
ğinv birkaç ifadelerinden bahsetmek işitiyorum. 

Elvvela Sayın Bayazıt, «Topraklarımızın yabancı
lara peşkeş çdkileceğinden» bahsettiler, yanlış anla
madıysam... 

ÖMER KOŞMAN (Kars) — Yanlış anlamışsınız. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Umarım yanlış 

anlamrşumdır. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Doğru anla

dın, doğru. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Bu yüce kürsü

den böyle bir laf m sarf edilmesini büyük bir talihsiz
lik olarak görüyor ve kendilerine iade ediyorum. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Doğru an
ladın, doğru. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bu arada, Sa
yın Tutum'un da, sözlerinin başında belirttiği bir ifa
de dikkatimi çekti. (SHP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Lütfen .sayın üyeler, dinleyelim; 
siz de söz alır konuşursunuz. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — «Hükümetin hu-
'kuk anlayışını beğenmediklerinden» bahsettiler. 

iBen, bugüne kadar, sayın muhalefetin, hükümeti
mizin hukuk anlayışı içerisinde (getirdiği kanunların 
hiçbirinin huîkukla bağdaştığını ifade ettiklerini gör
medim. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Huîkuk
la bağdaşmıyor ki... 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ama, buna rağ
men 'görüyoruz ki, memleketimizde işler iyi gidiyor. 
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Çıkan kanunları siz beğenseniz de, beğenmeseniz de, 
vatandaşımız beğeniyor. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

'SALİM EREL (Konya) — Araplar beğeniyor, 
Araplar... 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etimeyin. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — İşte, İmar Affı 
Kanunu; işte, Servet Beyanının Affı Yasası... Say
makla bitmez. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Ortadi-
reğe nıe verdiniz?.. Seçimlere gidin... 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bundan şu yo
rumu yapmak İstiyorum : inşallah, bundan sonra da, 
muhalefet, hükümetimizin hukuk anlayışını beğen
mez; zira, beğendiği takdirde, memleket gitmiş de-
mekDir. (SHP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Seçim
lere gitsenize... 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen dinleyelim. 
Sayın Sağesen, lütfen dinleyelîm. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — «Hükümetin bu 

kanun üzerindeki ısrarını merak ettiklerini» belirti
yorlar. 

Hükümetimizin kanun üzerindeki ısrarının sebelbî 
memleketiıriizin kısa sürede gelişmesi, kalkınması, 
çağdaş uygar toplumilar seviyesine en kısa sürede 
ulaşmasından başka bir şey değildir. 

Bu arada, konuşmalarda dikkat çeken ikinci, hu
sus, daha var : Sayın Tutum, acaba kanun tasarı
sının lehinde mi konuştu, aleyhinde mi? Bunda bi
raz tereddüt doğuyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Anla
yamazısınız ki... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anlayış meselesi... 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Zira, sayın ba

kanımızın, kanunu savunmak için belirttiği ifadele
rini birer birer okudular. Bunların hepsi vatandaş 
nezdinde müspet karşılanacak olan hususlardır; bil
gilerinize arz ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Görece
ğiz... 

SALIM EREL (Konya) — Partinizin görüşü ne
dir, onu açıklayın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdâhale etme
yin; Sayın Erel, ikinci defadır rica ediyorum. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Açıklıyorum 
efendim. 
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Görüşülmekte olan tasarı, daha önce değişik bir 

ifadeyle kanunlaşmış; 28.6.1984 tarihli Resmî Gaze
tede 3T29 sayılı Kanun olarak yayınlanmış ve yürür
lüğe girmiş. Bilahara, o günlerin anamuhaîefet par
tisinin Anayasa Mahkemesine vaki müracaatı üze
rine 4'e karşı 7 oyla iptal edilmiş idi. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Yine 
edilecek, merak etme. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Sayın milletve
killeri, gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüş
meleri, gerekse Meclis müzakerelerini birlikte müta
laa edecek olursa, muhalefet, sanki ilk defa yaban
cıların ülkemizde mülk edinmeleri olayıyla karşı kar-
şıyaymışız gibi bir izlenim yaratmaktadır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Böylesi 
görülmedi. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Efendim, sabır
la dinleyiniz lütfen, bizler sabırla dinledik. 

Yabancıların ülkemizde mülk edinmeleri, evvelce 
nasıl oluyordu, şimdi bu durumu hangi hale getir
mek istiyoruz; bunu burada mukayeseli olarak açıkla
makta yarar vardır. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde 16 Haziran 
T8'd8 tarihli Tebaayı Ecnebiyyenin Emlake Mutasar-
rır Olmaları Hakkında Kanuna göre, sadece, ya
bancı gerçek kişiler ülkede mülk edinebiliyor, ya
bancı tüzelkişilere bu hak verilmiyordu. Daha sonra 
Osmanlı imparatorluğunun ekonomik ve siyasî çö
küşüyle beliren ve memleketin çöküşünde rol oyna
yan kapitülasyonlara rastlıyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Onu mu 
kendinize örnek aldınız? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bunların ardın
dan, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşmasının 28 
inci maddesiyle kapitülasyonları kaldırıyoruz. Aynı 
antlaşmaya ekli ikâmet ve Selahiyeti Adliye Hakkın
daki Mukavele ile, yabancıların ülkemizde, ahdî mü
tekabiliyet esasıyla, mülk edinmelerine imkân veril
miştir. 

'Bu aritfaşjmadan yedl-sekiz ay sonra, 1924'te 442 
sayılı Koy Kanununu çıkarıp, 87 nci maddesi ile, 
yabancıların -gerçek veya tüzelkişi de olsa- köylerde 
mülk almalarını yasaklamışız. 

SALIM EREL (Konya) — Siz yasaklamadınız. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Lozan Antlaş

masına taraf olimayan devletler bakımından ahdî mü
tekabiliyet, Tapu Kanunu ile 1934 yılında kanunî 
mütekabiliyet esasına bağlanmış ve yeni birtakım 
sınırlamalar daha getirilmiştir. 2644 sayılı Tapu Ka-
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nunu ile, 1934 yılında, sadece yabancı gerçek kişi
lere mülk edinme hakkı tanınmıştır. 

Zamanla değişen ve gelişen ekonomik şartlar ve 
'dünya görüşü muvacehesinde mesafeler kısalmış, ül
keler yakınlaşmış ve münasebetleri artmıştır. Buna pa
ralel olarak, 7 Mart 1954 tarihli ve 6326 sayılı Pet
rol Kanunu, 5 Nisan 1973 tarihli 1702 sayılı Petrol 
Reformu Kanunu ve 12 Mart 1982 tarihli 2634 sayılı 
Turizmi Teşivik Kanunumda da, bazı şartlarla, yaban
cı şirketlere, sınırlı olarak mülk edinme imkânı sağ
lanmıştır. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
'Meclisi de satacaksınız. 

M A N NURİ TOPKAYA (Ordu) — Meclis sa
tılır mı, o ne biçim laf? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Demek ki, de
ğişen şartlar muvacehesinde, konulan yasaklarda da 
birtakım gevşemeler oluyor, ama bunlara uymayı bil
mek ıgerekİr. 

M. TURAN BAYEZİİT (Kahramanmaraş) — Sü-
leymariiye'yi de satarsınız hu gidişle. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ayrıca, imzala
nan ikamet ve ticaret anlaşmaları ile, taraf ülke uy
ruklusu şirketlere mülk ed'inme hakkı verilmiştir; 
ancak bu hakkın kullanılmasında 'bulunduğu ülke 
mevzuatına uyulması, şirketin faaliyeti için mülk edi
nilmesi zaruretinin bulunması şartı da vardı. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, evvelce yaşa
nan sıkıntıların etkisi ile, tahu durumunda mütalaa 
edilen yabancılara mülk satışı hususu, değişen ve 
gelişen şartlarla bazı toleranslara muhatap olmuştur. 
IBügün de, Anavatan Partisi, programında ve seçim 
(beyannamesinde belittiği hususlarla yüce milletimi
zin teveccühünü kazanmış ve böylece yüce milleti
mizden aldığı iktidar görevi ile, parti ve hükümet 
programım özdeşleş'tirerek, uygulaması ile, ülkemizi 
yeni bir kabuk değiştirme aşamasına sokmuştur. 

HÜSEYİN AVNtt SAÖBSEN (Ordu) — Derisini 
yü2fdünüz, kalbuğunu değiştirtmedİniz. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bu gelişme için
de, yabancı ülkelerle millî menfaat ve ekonomimiz 
bakımından faydalı görülmesi ve millî güvenliğimize 
ters düşmemesi kaydıyla, daha yakın olma, ekono
mik ve kültürel mübadelelere girme zorunluğu doğ
muştur. 

Zira, inanıyoruz ki, kabuğumuza çekilirsek, yaban
cıların ülkemize gelmesinden korkarsak, millî zen
ginliklerimize aktivite kazandırmazsak, bir yere va
ramayız. 
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£AlJM EREL (Konya) — Avantalardan da fay
dalanamazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ersi... Niye müdahale 
ediyorsunuz?. 

AYHAN UYSAL ((Devamla) — Yine inanıyoruz 
ki yabancıya imülk sialtaırls'alk, yabancı -her ne kadar Sa
yın Tutum istihza ile karşılamış dia olsa, ben tdkrar 
ediyorum- bu mülkü sırtına vurup ülkesine götüre
mez; tam tersi, yabancının yurdumuzda kuracağı te
sis veya konut, ülkemiz için altın yumurtlayan tavuk 
olur. 

Sayın milldtjvekiılleri, burada espriyi iyi kavramak 
gerekir. 1983 seçimleri sırasında, «Keban Barajını, 
köprüyü satacağız» dediğimiz zaman, sanki satın alan, 
bunları siöküp 'götürecek sandınız. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Satama
dınız ki, millete avuç açtınız, iane topladmiz. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Olayı, pazarda 
domates satışıyla karıştırdınız. (SHP sıralarından gü
rültüler.) İkaz ediyorum; burada da aynı hataya dü
şüyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ ıSAÖESEN (Ordu) — îane top
ladınız, iane. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Yabancı gerçek 
veya tüzelkişiler ülkemizde mülk satın alırlarsa, bu
rada askerî üs kuramazlar, korkmıayınız; sadece tica
rî veya sınaî yahut da turistlik tesis kurarlar, bel'kli de 
kendilerine mesken yaparlar. Müsterih olunuz, aldık
ları mülkü koloni gibi kullanamazlar. Velhâsıl, unu
tulmaması gerekli husus, yabancıya satılan mülk do
layısıyla verilen haklar, kendi vatandaşlarımıza veri
lenden farklı olmayacaktır. 

KENAN NURt NBHROZOĞLU (Mardin) — 
Amerikan tesisleri gibi. 

HÜSEYİN AVNl SAÖESEN (Ordu) — Bu top
rakların kazanılma'sı için ne verdiler?. Nasıl milliyet-
çiısiniz siz?. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Türkiye demok
ratik bir ülkedir, kanunlar çerçevesinde, yani hukuk 
düzeni içinde yönetilir. Nasıl ki, kendÜ vatandaşımız 
mülkünde suç işlediğinde, kanunlar çerçevesinde İş
lem yapılıyorsa, yabancıya satılan mülkte de, herhan
gi bir suç üslenirse aynı işlemler yapılacaktır. Zira 
devletimizin polisi vardır, devletiımiiziin jandarması 
vardır. (SHP «ıralarından 'gürültüler.) 

•KENAN NURİ NEHROZOĞLıU (Mardin) — 
Vergi ide alacaksınız. 
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Ermeniler bu durumları telin etmişler ve aksi yön
de yanımızda yer almışlardır. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Harran 
Ovasını da satın aldılar. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Ermenilere de satalım da, bizıimle iyi geçinsinler. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Adalar da elimiz
den öyle gitti. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ayrıca, şu hu
susu da iyi bilmek gerekir: Yabancılar şu anda cep
lerinde dolarlaır, marklar, riyallerle kapımıza dayan
mış değillerdir. Ülkemizli satun akmak tçtin bu Ka
nunun çıkmasını sabırsızlıkla beklediklerini sanma
yınız. 3029 sayılı' Kanunun yürürlüğe girdiği 
21.6.1984 tarihi ile, Anayasa Mahkemesinin iptal ta
rihi 'Otlan 13.6.1985 tarihleri arasında, az evvel Sa
yın Tu'tum'un da, sayın bakanımızın ağzından 'ifa
de ettÜklerii ıgilbi, son derece cüzi müraoaat olmuş 
ve toplam 168,5 - 169 dönem yer satılabilmiştir. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Gayın Başkan, 
herhalde dinlemeyi bilmiyorlar, lütfen 'ikaz eder mi
siniz?. <|StHlP şıralarından gürUtlüler.) 

BAŞKAN — 'Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyin 
efendim. Siz konuşurken müdahale ettiriyor muyuz?. 
ıLütfen dinleyan efendim. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyman) — Mecliisi 
ciddiye alsın, ona söyleyin konuşmasına dikkat etsin. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Devletin polisi 
vardır, jandarması vardır askeri vardır, gerekli mü-
dalhale derhal yapılacaktır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK '(Adıyaman) — Ali oku
lunda ders veriyor gilbi, klirnse 'bilmiyor sanki... 

HÜSEYİN AVNt (SAĞESEN '(Ordu) — Maşal
lah maşallah... 

KİÂZIM İ'PEK (Amasya) — Bu düşünce süpjektif-
tir. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bir de madalyo
nun öbür yüzüne bakalım : Ülkemizde mülk alan ya
bancı, Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde sayın ba
lkanımızın da ifade ettiği gibi, yurdumuzu iküncli va
tanı gibi görecektir; ülkeırriizİn sulh ve huzurunu, gü-
venllüğini 'bizim kadar o da isteyecektir; ,bu da büze 
uluslararası platformlarda güç sağlayacaktır. 

SALIM EREL (Konya) — Parti adına mı, Arap
lar adına mı konuşuyofsun?. 

BAŞKAN — Gayın Erel, lütfen efendim; Divanı 
müşkül durumda bırakıyorsunuz, istirham ediyorum. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bu konuyu bi
raz daha açalım sayın milletvekilleri. 

Creçmiş yıllarda ülkemizde... 
HÜSEYİN AYNİ SAĞESEN (Ordu) — Kar

gaları güldürecek şeyler söylüyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen efendim, siz
den de istirham ediyorum tahammül edin. Kürsü 
açık efendim, konuşacaksanız buyurursunuz. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ülkemizde baş
ka bir durum vardı. Biz, yabancılara, özellikle 
Yunanlılara duyduğumuz husumetin etkisiyle yurt 
dışına çıkardık. IBunlar ülkemizde kalsaydı, belkü 
bugün Yunanlılarla ma'saya daha güçlü ve rahat 
oturma 'imkânını sağlayabilirdik. 

Keza günümüzde önemli bir olay, Ermeni mese
lesidir. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Ermeni
leri de çağır. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Yurt dışında
ki Ermenilerin her türlü aldatıcı, karalayıcı, yalan 
gösterilere teşebbüs etmesine rağmen, ülkemizdeki 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Bütün 
Türkiye'yi sa'tamadınız, yazık olmuş(!) 
4» İKÂZIM İPEK (Amasya) — İki bin dönüm olur
sa devlet kurarlar., 

'BAŞKAN — Lütfen efendini, lütfen... 
Devam edin Sayın Uysal, siz devam edin efen

dim. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Bu miktar, bu

gün Turizm Bankasının kriterlerine göre, takriben 
30Q yataklık bir turistik tesiis sabasına eşdeğerdir. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Orada 
hesap hatası var, hesabı da bilmiyorsun sen. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Hesabı gayet iyi 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Sayın Uysal, siz devam edin efendim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Hesap bizim 
işimiz; bilmeyenlere küfede de hesap öğretehiliriz 
sayın üyeler; ama burada lütfen bu Yüce Meclisin 
vaktini işgal etmeyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Uysal... Devam edin 
efendim. 

ÖMER KUSMAN ,(Kars) — Bu vebalden kurtu
lamazsınız. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Eğer oylarınız
la bu tasarı yasalaşırsa, bu rakamların büyümesi 
için ayrıca çalışmak gerekecekttir. Zira, böylece iş-
letmecilıiğimuziin, inşaat sektörümüzün, hatta teknolo
jimizin gelişmesinde, feitihdam sorununu/n çözümün
de önemli adımlar atılmış olacaktır. 
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Bugün, İngiltere, İspanya, İtalya ve Amerika Bir
leştik Devletlerinde, bu yolla yabancıya satılmış çok 
mülk vardır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — Bu yol
la mı kalkındılar onlar? 

AYHAN UYSAL (Bevalmla) — Özeffikle tu
rizm atanımda, İspanya ve İtalya'nın gelişmesinde 
önemli faktörlerden bir tanesi de budur, Biz de, 
özelikle otonomimize katkı açısından, bu kanuna 
büyük önem veriyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Erme
nilere kaç dönüm ayırdınız? 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Zira bu tasarı
nın yasalaşmasıyla, boş arazilerimiz, ekonomimize 
faydalı hale gelecektir. Bundan, sizleriin rahatsız ola
cağınızı tahmin etmiyorum1. 

ÖMER KUıŞHAN (Kars) — Kendi insanımız aç, 
kendli insanımıza toprak verelim evvela. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Ekonomi deyip 
geçmeyin; bugün dünyada sözü geçen ülkeler, eko
nomisi güçlü ülkelerdir. Kendimizden örnek ala
lım: Som yıllarda ekonomimizdeki iyiye gidişi sj$ 
ler görmemiş olabillirıslimliz, görmek de istemeyebilir
siniz; ama isteseniz de istemeseniz de, yabancılar 
görüyor. Zira, her gün yabancı heyetim b'idsi geliyor, 
'birdsi gidiyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yağma Hasan'ım 
böreği var da, ondan. 

BAŞKAN — Lütfen efemdüm.,. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — İşte, şu anda 

Sayın Başbakanımız, Paris^te OECD toplantısına 
başkanlık etmekte... 

HÜSEYİN AVINI SAÖESEN (Ordu) — Kendü 
sayesinde, değil mi? 

AYHAN UYSAL .(Devamla) — ... bir gazetede 
göziüme çarptı. Avrupa Parlamentosunda dönem baş-
kanlığıimız içSn yabancılar kulis yapıyorlarmış. 

Bu tasarı yasalaşırsa ekonomim'iz daha da güç
lenecektir. Tasarıya muhalefet ©denek, 'güçlenmemi
ze engel olmak isteyenlerin lekmeğine yağ sürmüş olu
yorsunuz. 

• BAŞKAN — Sayım Uysal, lütfen -toparlayın elen
dim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Sayın üyeler, 
Anayasaya aykırılık konusunda, karşıoy yazısı ile 
karara şerh koyan Anayasa Mahkemesi üyelerinin 
de görüşlerine değer vermek gerekir. 

KİÂZTM İPEK (Amasya) —İsmail özdağlaır'a da 
hak vermek gerekir. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Anayasa Mahke
mesi reddetmiş olabilir; Anayasa Mahkemesinin ka
narlarına saygımız vardır; ancak, şurada d'iklkatle din
lemenizi istediğim bir lifade var, okuyorum : 

«Anayasanın 16 ncı maddesi, 'temel hak ve hür-
riyeMlerin, yabancılar içim, milletlerarası hukuka uy-
igun olarak, kanunla sınırlandınlalbileceğinden bahset
mektedir. Burada, kanun koyucuya yabancıların hak 
ve hürriyetlerini, milletlerarası huhuka uygum olarak 
sınırlayabikne yetkisi veriılmiştir. Bu mukime dayanıla
rak yabancıların temel hak ve hürriyetlerinim (bu ara
da mülk edinme haklarının) mutlaka sımurlamdirıl-
ması gerektiği ileri sürülemez.» ıBu da, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve iki üye
nin görüşüdür. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çanakkale'yi ma-
sıl 'aldınız, onu da söyle. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — «Anayasamız, 
meseleyi kanun koyucunun takdirime bırakmıştır.» 

BAŞKAN — Sayın Uysal, toparlayınız. 
AYHAN UYSAL '(Devamla) — «Kanun koyucu, 

elbette memieke'tıin yüksek menfaaitlarımı da düşüne
rek, yabancıların, Anayasa liıle vatandaşlara hasredil
miş olanlar dışındaki temel halk ve hürriyetlerimi, çı
karacağı kanunlarla sınırlamdıırabiıteceği gibi, böyle 
bir sımırlandmmayı gereksiz de görebilir. (Kanun ko
yucumun bu yetkisine, milleltİerarası Ihuıkuka uygun 
olmak şartımdan başka, bir sınır da konulmamış
tır.» 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen toparlayınız. 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Sayım Başkan, ben

den eveJJki tetilbe ığösterdiğ'imıiz toleransı rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Aynen gösteriyorum efendim; ona, 
size, herkese aynı müsamahayı gösteriyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Arkadaş Çanak
kale Milletvekili, bunu nasıl konuşur? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çanakkale nasıl 
alımdı, bilmiyor mu arkadaş? 

BAŞKAN — Sayım Yılmaz, lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR '(Bilecik) — Hayır, «Sayın 

Demir» deyim. 
BAŞKAN — Özür dilerim; Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çanakkale nasıl 

alındı, bilmiyor mu bu arkadaş? 
NADİR PAZARBAŞI (Çanakkale) — Çanakka

le'yi ağzıma alma. 
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.YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Niye aıîmayacak-
mışıım? 

NADİR PAZARBAŞI (Çanakkale) — Çanakka
le'yi ağzına alma diyorum sana. (ANAP ve SHP sı
ralarından ayağa kalıkımaılar) 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
idare amirleri, lütfen vazifeye... 
'KÂZIM İJPEK (Amasya) — israil de toprak al-

malk sııretıiyle kuruldu; unutmayın. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bu tür kasıtlı, 
menfi ıtenlkitilare cevap verme gereğimi duymuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ılütfen toparlayın efen
dim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — «Aynı şekilde, ya
bancıların köylerde anazi ve emlâk 'almalarının, 18 
Mart 1924 tarihıli 442 sayılı 'Köy Kanununun 87 nci 
maddesiyle yasaManmiş ıbulunması kadar, 21 Hazi
ran 1984 tarihıli ve 3029 sayılı Kanunla bu yasağa 
(bazı istisnalar ıgetiırilmiş olması da Anayasaya uy
gundur.» Yani yetki devni söz konusu değildir. 

. «öte yandan, kanun koyucunun Anayasayla verilen 
takdir yetkisini kullanarak çıkardığı kanunların ye
rinde ve gerekli olup olmadığını denetlemek ve bu 
konuda hüküm tesis etmek Anayasa Mahkemesinin 
görevleri içinde de değildir» Bu da Anayasa Mah
kemesi Başkanının da imzaladığı bir ifadedir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen toparlayın efen
dim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
aynı toleransı rica ediyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade edin; çünkü, güzel şeyler söylüyor. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu)— Konuş
sun Sayın Başkan, içtenlikle dinliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Anayasa Mah
kemesi Başkanının da imzası bulunan kararı oku
yorum... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sürenizi aştınız, lütfen 
toparlayın efendim. 

SALIM EREL (Konya) — Aşsin efendim aşsın, 
haddini de aşıyor zaten. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

«Her insan eserinde olduğu gibi - lütfen dikkatle 
dinleyiniz; bu da Anayasa Mahkemesi kararındaki 
karşıoy yazısıdır - kanunlar da zamanla eskiyerek hik
met ve gayesini yitirebilir. Toplumsal hayatın geliş
mesine ve halihazır ihtiyaçlarına cevap veremeyecek 
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] duruma geldiği için değiştirilmesi zarureti hâsıl ola
bilir. Nitekim, böyle bir zaruret doğmuş ve bu se
beple 3029 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 22 Ka-

î sim 1934 tarih ve 2644 say ıh Tapu Kanununun Tah
didi mutazammın kanunî hükümler yerinde kalmak 
ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı hakikî şahıslar 

i Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs 
edebilirler» diyen 35 inci maddesi hükmüne .«Ancak 
hangi ülkelere yukarıdaki mütekabiliyet şartının uy
gulanmayacağını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir» 

I ve yine 3029 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle de, 
j 15.3.1924 tarih ve 442 sayılı Kanunun, «Türkiye Cum

huriyeti tabiyetinde bulunmayan gerek şahıslar ge-
I rek şahıs hükmünde olan şirketlerin köylerde arazi 

ve emlak almaları memnudur» diyen 87 nci maddesi 
hükmüne «Hangi bölge ve illerde bu maddedeki kı
sıtlamalardan hangi ülkelere istisna tanınacağına tes
pite Bakanlar Kurulu yetkilidir» diyor. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Çanakkale Bo
ğazını geçirecek misiniz? Çanakkale Boğazını satacak 
mısınız Sayın Uysal? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Uysal, lütfen toparlayınız. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Görüyorsunuz 
ki, Anayasa Mahkemesinin bozma gerekçelerine, Ana
yasa Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı ve diğer 
iki üyenin de katıldığı karşı gerekçeler, son derece 
mantıklıdır. Buna rağmen, yeni gündeme getirilen bu 
tasarıda birtakım değişiklikler yapılmıştır. 

J BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen konuşmanızı 
S bağlayınız efendim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Bağlıyorum Sa-
j yın Başkan. 

iptal edilen tasarıda, mütekabiliyet şartı tamamen 
reddedilmesine rağmen, bu tasarıda mütekabiliyet şar
tından istisna yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. 
Ayrıca, Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini millî men
faatlere ve millî ekonomiye faydalı gördüğü haller
de kullanacaktır; bu hüküm de tasarıda yer almıştır. 

Ayrıca - yine özetleyecek, toparlayacak olursak -
bizler, Anavatan Partisine mensup milletvekilleri ola
rak, en az sizler kadar bu vatanı seviyoruz, en az 
sizler kadar bu vatana sahibiz. (SHP sıralarından 
«Belli oluyor» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... 
AYHAN UYSAL (Devamla) — Kaldı ki, Ana-

I vatan Partisi iktidarının oluşturduğu Anavatan Par-
I tisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulumuz da, en az siz-
| 1er kadar vatanı seviyor. 
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Vatanın, milletin menfaatlerine olan ve gelişme
mizi sağlayacak konularda sonuna kadar cesaretle 
adım atacağımızı belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ko

nuşmanın TRT'den aynen yayınlanmasını talep edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen oturur musunuz 
efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan bu 
konuda karar verelim. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Oylayın efen
dim, oya koyun. (SHP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen, Sayın De
mir... 

Şahsı adına Sayın Bozkurt; buyurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bir zaman
lar üyesi bulunduğum partinin, yetkilisi olarak 3029 
sayılı Yasanın Anayasa Mahkemesine götürülmesin
de görev yapmış, Anayasa Mahkemesinin yargılama 
safhalarını yakından (incelemek durumunda kalmış 
bir arkadaşınız olarak, gerçekten, itiraf etmek iste
rim ki, konuya, son derece büyük, şu ana kadar hu
zurunuza çıkışlarımın temelinde yatanın da çok fev
kinde bir ilgi ile bağlıyım. Bu nedenle, gündemde ka
nun tasarısının yer aldığının ilan edilmesini takiben; 
tümü üzerinde, maddeler üzerinde ve son söz olarak 
konuşma talebinde bulundum; yani huzurunuzu buı-
gün herhalde beş - altı (kere işgal edeceğim; ama şu 
noktayı arz etmek istiyorum : Sayın Başkanın, inşal
lah bir sayın Çanakkale milletvekilinden esirgemedik
leri, 15 dakikaya yakın bir toleransı, bir başka Ça
nakkale milletvekilinden de esirgemeyeceklerini um
mak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, nereden saydınız bi
zim dakikalarımızı? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sa
ate baktım efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Lehte konuşacağım de, bir saat fazla konuş. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 

Çok teşekkür ederim; onu, diyecekler desin, ben öyle 
'bir şey demedim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; huzuru
nuzdaki tasarı ile, evvelce Anayasa Mahkemesince 
iptal edilmiş bulunan 3Q29 sayılı Yasa yeniden gün-

I deme getirilmiş bulunulmaktadır. Eski metindeki ifa-
I deler kendi içerisinde yer değiştirilerek; aslında, bu-
I lunmasıyla bulunmaması arasında, doğası gereği, hiç-
I bir fark bulunmayan birtakım İfadeler eklenerek, bazı 
I ifadeler ve ibareler de aynı amacı sağlayacak bir bi-
I çimde; faklaıt başka fair tarzda oluşturularak, sanki 
I yepyeni bir metinmişcesine huzurunuza getirilmiş bu-
I lunmaktadır. 
I İki değişiklik söz konusudur : İlki, mütekabiliyet 
I şartının, kapsama dahil edilen yabancı tüzelkişiler için 

de aranmayacağı hususudur. Aslında bu, bir değişiklik 
I değil, evvelce yalnız gerçek kişiler söz konusu oldu

ğundan, sadece bir ağırlaştırmadır, bir kapsam geniş-
I letilmesidir. 
I Diğeri; tarımsal üretim amacıyla köy sınırları içe-
I risinde arazi iktisabı için öngörülen engellemenin kal-
I dırılmasıdır. Bu da bir ağırlaştırma ya da 'kapsam ge-
I nişletmedir. 
I Sayın milletvekilleri, hukuk devleti, adil bir hukuk 
I düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorun-
I lu sayan, bütün faaliyetlerinde hukuka ve anayasaya 
I uyan devlettir. Böyle olduğuna göre, hükümetin icra 

organı olanak; Parlamentonun da, yasama organı ola
rak, her türlü faaliyetlerinde, kendilerini Anayasa ve 
hukukun üstün kurallarıyla bağlı saymak mecburiye
tinde olduğu kuşkusuzdur. Bu anlamda, hükümetin 
bir tasarı hazırlarken ve keza Parlamentonun da o 
tasarıyı müzakere ederken, görüşürken ya da yasa 
koyarken sınırsız bir yetkiye sabip olmadığı açıktır. 

Mevzuatımıza göre, Anayasa Mahkemesinin 'kav
rarları kesindir. Bu kararlar aleyhine gidilebilecek 
başkaca herhangi bir kanun yolu yoktur. Hele hele 
aynı konuyu yeniden bir yasa konusu yapmaya çalış
mak, hukuk devleti ilkesinin izin vermeyeceği bir 

I yoldur. Bu yola gitmek, Mahkemenin kararını hiç 
saymaktır, çiğnemektir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Anayasa Mahkemesi, bir istişare ya da mütalaa 
organı da değildir; onun mütalaası değil, kararı söz 
konusudur. İÂdeta, bu konuda Anayasa Mahkemesi 
ne derse desin, kararı ben veririm, sonucu ben sapta
rım gibi bir davranış doğru değildir. Böyle bir düşün
ce ya da davranış olsa olsa despotizmdir. (SHP sıra--

] larından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, kuvvetler ayrılığı prensibinin 

I ismi, ayrılıktır. Kuvvetler arasındaki ayrılık, mutlak 
(kesin) bir bağımsızlık anlamında değildir. Yasama, 
yürütme ve yargıyı ayırmak, onlara kendi sahaların-

I da başına buyrukluk sağlamaz; bilakis, kendi görev-
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leri konusunda yekdiğerine saygılı olmak asıldır. Ana
yasamızın 153 üncü maddesinin son fıkrası, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının, yasama, yürütme ve yargı 
organlarını; idare makamlarını; gerçek ve tüzelkişi
leri bağlayacağını kesin ve net bir dille ortaya koy
muştur. Bu itibarla, huzurunuzdaki tasarının hazırlan
masını ve yüce Mecliste yeniden görüşülmesini, bu 
bağlayıcılıkla bağdaştırmak, doğrusu, olanaklı değil
dir. 

Hükümet, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Baş-
kianvekiilinin de dahil bulunduğu bazı üyelerin iptal 
kararlarına muhalif kalmalarını, davranışına gerekçe 
göstermeye çalışmaktadır. Bu, sakim bir anlayıştır 
ve karar kavramı ile bu anlayışı bağdaştırmak müm
kün değildir. Böyle bir savunmaya geçerlilik tanır
sak, bu yüce Meclisten geçen yasaların tamamına 
yiakın bir kısmı, 400 tamsayıda, üç - beş oy farkıyla 
kahul edilmekte olduğuna göre, yasaların da varlığı 
ya da bağlayıclığı konusunda hir tartışmaya yol aç
mış olmaz mıyız? Böylesi bir davranış, bizi sadece ve 
sadece bir kaosa götürmez imi? Hukukîliği, gayri hu
kukîliğe dönüştürmez mi? 

Sayın milletvekilleri, Anayasayı yorumlama yetki
si, denetim yetkisinin de içinde mündemiç olarak, yü
ce mahkeme tarafından, Anayasada belirlenmiş çalış
ma, karar almia biçim ve usullerine uygun surette olu
şarak, 3029 sayılı Yasanın, Anayasaya aykırılığı her
kesi bağlayacak bir şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer bir 
anlatımla, Anayasanın, 3029 sayılı Yasanın düzenle
diği konuda ne düşündüğü, ne anlam taşıdığı ve de 
neyi öngördüğü bu suretle belirlenmiş olmaktadır. 
Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin kararı ya da 
bizatihi kararın içerisinde mevcut bulunan yorumu 
gibi, buna mesnet teşkil eden Anayasa hükümleri, 
de, bu haliyle, bu yorumlıanış biçimiyle herkesi bağ
lar. 

Bu anlamda, Anayasa ile, Anayasa Mahkemesinin 
yorumu ve kanarına saygı, eşanlamdıadır." «Anayasaya 
saygılıyım» diyeceksin; ama Anayasayı yorumlamak 
ve kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemek du
rumunda olan yüce yargı organının kararlarına saygı 
göstermeyeceksin... Bunun ikisini bağdaştırmak kesin
likle mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, (2) dakikanız var 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — To
parlayacağım efendim. 

Sayın milletvekilleri, bu saygıyı göstermeye, hem 
hükümet, hem yüce Meclis ve hatta aynı zamanda, 

hem de Anayasa Mahkemesi mecburdur; ta ki, Ana
yasa değiştirile. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu tasarının bir de ka
bul edilerek yasalaştığım varsayalım; tekrar Anayasa 
Mahkemesine gidecektir. Varsayalım ki, yasa, Anaya
sa Mahkemesince tekrar iptal edilecektir. Bizim mev
zuatımıza göre, iptal kararının gerekçeli olarak Res
mî Gazetede yayınlanacağı tarihe kadar, yasa, kanu
nî ifadesiyle, teknik ifadesiyle «lazım-ül icra» olacak
tır. Bu tarihe kadar yapılacak işlemler geçerli ve ilgi
liler açısından kazanılmış hak oluşturacağına göre, o 
takdirde, Anayasaya aykırılığı, aynı nitelikte bir başka 
kanun nedeniyle kesin karara bağlanmış bir konuda, 
Anayasaya aykırılığı biline biline bir kazanılmış hak
ka yol açılmış, gayri hukukî bir duruma hukukîlik 
tanınmış olacaktır. Buna neden olanlar elbette Ana
yasayı çiğnemiş, meşruluk alanı dışına çıkmış ve yet
kilerini suiistimal etmiş olacaklardır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen toparlayın 
efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Hü
kümet adına ilgili sayın bakan, «Yüce mahkemede 
karar sonuçlanıncaya dek, bu yasaya dayanarak iş
lem yapmayacaklarını» komisyonda ifade buyurdular. 
Bu da ayrı bir sorundur. Şimdi, bu ifadeye sevinmek 
mi gerek, yerinmek mi gerek? Bu mantığı da hukuk 
devleti ve anayasal sistemimizle bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Olaya hukuksal açıdan bakarsak, parlamentonun 
kabul ettiği bir yasayı - belli bir süre için dahi olsa, 
muvazaalı bir biçimde dahi olsa - icra organının (hü
kümetin) kendiliğinden uygulamaması bir keyfîlik ol
maz mı; parlamentoya saygısızlık anlamı taşımaz mı? 

Kısaca, uygularsa, eski iptal kararı nedeniyle Ana
yasaya ve Anayasa Mahkemesine; uygulamazsa, yü
ce parlamentoya ve yine Anayasaya aykırı ve onları 
çiğneyen bir durum söz konusu olmayacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen bağlayın efen
dim; sözünüzü kesmek mecburiyetinde bırakmayın 
beni. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, geçmişi... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önce göster

diğiniz toleransı şimdi de gösterin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) Sa

yın Başkanım, toleransınıza sığınarak... 
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BAŞKAN — Takdir bana ait efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biraz önce 15 dakika 

konuştular; ama efendim? 
BAŞKAN — Size ne efendim? Sizi ilgilendiriyor 

mu? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne demek «size ne?» 

iktidar partisinden olunca mı istediği kadar konuşa
cak? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çok istirham 
ediyorum efendim... Herkese müsamaha gösteriyo
ruz; fakat bu .müsamahayı istismar etmeyiniz efen
dim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Mü
samahanıza teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte, kararlarındaki isa
bet ve objektivite ve hukukîliğiyle temayüz etmiş, bu 
nitelikleriyle uluslararası alanda dahi haklı bir üne 
ve saygınlığa ulaşmış; particiliğe karşı müstakil, ikti
dara karşı müstakil ve hatta popülariteye karşı müs
takil kalma basiretini ve becerisini göstermiş olan yü
ce mahkeme, hukuk devleti ilkesi, anayasal sistemimiz 
ve demokrasimiz için, gerçekten hepimizin üzerine tit
remesi gereken bir güven unsurudur. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bağ

layacağım efendim, iki dakikanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Beş dakika geçti, lütfen efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bir -

iki dakika müsaade edin, bitireceğim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, beni, sözünüzü kes

mek mecburiyetinde bırakmayınız. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Em

redersiniz Sayın Başkanım. 

Varsayalım ki, bu tasarı kanunlaşıp önüne geldi
ğinde, yüce mahkeme, altı - yedi ay önce verdiği eski 
karardan dönüp, Anayasaya uygun bulursa, o zaman 
ne olur? O takdirde, «Evet» ile «Hayır» in aynı Ana
yasa hükmünde birleşmesi mümkün müdür? Mües
seselerin saygınlığı, değer yargıları, pırıl pırıl bir geç
mişi ne hale gelir? Güven duygusu kalır mı? Böyle bir 
kapının açılması, gelecekte - Allah korusun - bizi ne
reye götürür; kimler, daha nelere, giderilmesi müm
kün olmayacak hangi davranışlara cesaret edebilirler, 
geliniz orasını hep birlikte düşünelim. 

Sayın milletvekilleri, son derece önemli ve duyarlı 
bir sınav ile karşı karşıyayız. İnanıyorum ki, her sa
yın milletvekili, her türlü partisel ve siyasal düşünce 
ve etkileri bir yana bırakıp, kişisel ve tarihsel sorum
luluğunun bilinciyle. hareket edecek, anayasal hukuk 
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i sistemimizi ve demokrasimizi çıkmaza sürükleyebile
cek, Yüce Meclis de dahil olmak üzere, demokratik 
kurumlarımız hakkında güven bunalımına yol açması 
muhtemel böyle bir gedik açılmasına olanak verme
yecek ve bu sınavdan yüce Meclisin'yüz akı ile çık
masında üzerine düşeni yapacaktır. 

Kaldıki, görüşülen tasarının, içeriği, niteliği ve ge
tirmek istedikleri de başlılbaşına, en azından, arz et
meye çalıştığım sınav düzeyimde ve öneminde bir 
'başka sınavın konusunu teşkil etmektedir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve 
MIDP sıralarından «BraVo» sesleri, alkışlar) 

| BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (SİVas) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; arkadaşlarıım öyle bir konuş
ma tonu tutturdu ki, ben dahi heyecanlandım. 

I MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Vazgeçin efen
dim, vazgeçin. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAM MEHMET 
MÜKERREİM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Acele 
etmeyin, belki o da olur. 

(BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
•Buyurun Sayın Bakan. 

I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜjKERRFJM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen* 
dkn, bir .kanun, filhakika Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmiştir ve ona benzer bir başka ka
nun tasarısı ile yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunu
yoruz. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — İkisi arasında hiç fark 
yok efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — O za
man siz h'uyurun konuşum, iben aşağıya ineyim! 'Bı
rakın da anlatayım. 

ATILLA SIN (Muş) — Hastalıklarıdır... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen dinleyiniz efen

dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yani, bir 
yeni usul Mlhaz edildi; saplamalar, söz atmalar su
retiyle konuşmamızı iımlkânsız hale getirtmenin yol
larını arıyorsunuz. 

EDİP ÖZGENÇ (içel) — Sizi çok sevdiğimizden 
söylüyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
i MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir de 
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'bugün, yeni, çok güzel, şahane bir buluş; benim ifti- I 
ıharla, her zaman tekrar edebileceğim bir konuşmayı, I 
sanM !bir kere dalha tekrar etmemden endişe duyar- I 
mışcasıına, arkadaşımız çıktı satır satır okudu. Ba- I 
na göre alkışlanması icap eden o konuşmanın her I 
cümlesinin sonunda, «Mantığa bak, mantığa; böyle I 
de laf olur mu?» gibi, kendi mantık süzgecine göre I 
onu bir sıfırladı ki, ben bundan ürkeyim de, o ko- I 
nuşmaya benzer bir konuşmayı ya da aynını burada I 
yapmayayım. Yani bu usullerle, bizini fikrimizi be- I 
yandan alıkoymanız, mümkün müdür? I 

CAHİT TOTOM (Balıkesir) — Böyle bir isteği- I 
iniz ydk sayın bakan; siz konuşun efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Tutum, lütfen efendim... I 

KÜLTÜR VE TORİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLO (Revamla) — Müsaa- I 
de edin efendim. Brız şurada saatlerce oturup, süzleri I 
sakin sakin dinledik; şimd; biz konuşacağız. I 

Efendim, biz de bir siyasî görüşü, bir siyasî ter- I 
cini savunuyoruz, bu bizim görevimiz, siz de karşı I 
görüşü savunuyorsunuz, bu da sizin vazifeniz. Mü- I 
zakerelerin sonunda bu tasarı için de yüce Mecliste I 
oylama yapar ve bir neticeye varırız. Bundan evvel I 
olduğu gibi, bundan sonra da yolar açık: Anayasa I 
'Mahkemesine gidilir; yargı organı da kararını verir. I 
Bir arkadaşımızın dediği gibi, istediğimiz kadar bu I 
konuyu tekrar tekrar buraya getirelim; tekrar tek- I 
rar yargı organına gider ve iptal edilir, netice ol- I 
maz ki. Onun ara'sında ne olur, onu yukarıda ifade I 
ettim; müsaade ederseniz burada da ifade ederim. I 

'Balkınız, arkadaşlarımız neler diyorlar? Sayın Ba- I 
yazıt, «'Bu kanunun bir kere daha huzurunuza ge'ti- I 
bilmiş olmasını hulkuk anlayışıyla bağdaştıramadıkla- I 
nnı» belirttiler; velevki bizim iddia ettiğimiz tadillerle 1 
daJhi gelmiş olsa, «Geniş anlamda, devlet anlayışıyla I 
telif etimek mümkün değildir» dediler. I 

İMÜNIR SEVİNÇ (Eskişdıir) — Doğru. 

KÜLTÜR VE TORiZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLO (Devamla) — Efen
dim, bize göre, yapılan iş doğrudur; bunu açıkça ifa- I 
de ediyorum. I 

Geçen sefer getirilmiş olan tasarıyla bu sefer ge- I 
tirmiş olduğumuz tasarı arasında acaba ne fark var; I 
müsaade ederseniz onu ifade edeyim. Dikkat buyu- I 
rulursa, Anayasa Mahkemesi geçen def a, hangi ülkele- I 
re yukarıdaki fıkradaki mütekabiliyet şartının uygu- I 
lanmayacağı hususuna takılmış, «Siz, hiçbir şekilde I 
mütekabiliyet şartını göz ardı edemezsiniz, uygulan- | 
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maması diye bir keyfiyeti hiçbir kanunda getiremez
siniz» diyor; doğrudur, saygımız vardır. Biz yeni ta
sarımızla bu mütekabiliyet prensibini kabul ettiğimizi 
belirtiyoruz; ancak istisna getiriyoruz, istisnalar kai
deleri bozmaz ki. Hukukta yok mu? (SHP ve MDP 
sıralarından alkışlar, gülüşmeler) içten alkışladınız 
kanaatindeyim. Yani siz, hiçbir kanunda, men edici 
hükümler içerisinde veya cevaz verilen hususlarda is
tisna getiremeyeceğini mi ileri sürüyorsunuz (SHP 
sıralarından «Biz değil efendim, Anayasa ileri sürü
yor» sesleri) 

Bizim anlayışımız böyle efendim. Yine o kantara 
gider, - tabirimi mazur görün - bunu orada bir daha 
tartarlar, ticap ederse yine geri gelir efendim. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan, Ana
yasa Mahkemesi kantar değildir. 

KÜLTÜR VE TORİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLO (Devamla) — Terazi 
adaletin sembolüdür; kantar da bir terazidir. Ben kul
landığım kelimelere çok dikkat ederim. 

SALIM EREL (Konya) — O zaman kantar de
meyin, terazi deyin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
KÜLTÜR VE TORtZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLO (Devamla) — Şimdi, 
bizim, üstüne titrediğimiz, son derece ehemmiyet ver
diğimiz, her şeyden üstün tuttuğumuz bir noktayı, 
bu kanuna gerekçe olarak getiriyoruz - geçen kanun
da bu yoktu - bu da, millî menfaat ve millî ekono
midir. 

Arkadaşlar, komisyonda da ifade ettim, çekinme
den her yerde de ifade ederim : Millî menfaat icap 
ettiriyorsa, Anayasanın değiştirilmesinden de yana
yım, dedim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Anayasa Mah
kemesi üyelerini değiştirelim sayın bakan(!) 

KÜLTÜR VE TORİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLO (Devamla) — Efendim, 
bunu sarahaten madde olarak sokmuş olursanız, ola 
ki, o, 4'e karşı 7 gibi mütereddit şekilde alınmış ve 
saygılı olduğumuz kararda bir değişiklik olabilir; bu 
da bizim görüşümüz. Niçin bize mani olmaya çalışı
yorsunuz? 

KENAN NORt NEHROZOĞLO (Mardin) — 
Daha evvel halletmişsiniz zaten. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
KÜLTÜR VE TORtZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLO (Devamla) — Bu sö
zünüzü katiyyen kabul etmiyorum. «Daha evvel hallet-
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missiniz» derken, Anayasa Mahkemesiyle bir muva
zaa yaptığımız iddiasında mısınız? Bu ne biçim söz
dür? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Bu 
maddeyle bunu diyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sıfatlan
dırmak istemediğim yerlerdeki laf atma usullerini bı
rakın; burası yüce Meclis. Sizler, iktidara namzet ol
duğunu ifade eden bir partinin mensuplarısınız. Onun 
içerisinde üç - beş arkadaşımızın dahi, bu Meclise ya
kışır şekilde müzakeratı takip etmesini rica edeceğim. 
(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gü
rültüler) 

Şimdi, Sayın Bayazıt bakınız ne oluyor. Sanki 
biz bu memleketin arazisini, bir ihraç malı gibi, do
lar karşılığı, mark karşılığı veriyoruz, ihrak ediyoruz, 
gidiyor, kaybediyoruz... \ 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Aynen öyle olu
yor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu nasıl 
bir anlayıştır, anlayamıyorum, Sayın Bayazıt. Tapu 
kaydında malikin isminin değişmesi, acaba dünyada, 
ülkemizde ilk defa mı oluyor? 

Geçen sefer de aynı konuyu sormuştunuz; bu se
fer huzurunuza vesikalarla geldim, açıklamama mü
saade ediniz. «Yabancı gerçek kişilerin, gayrimenkul 
iktisap ve tasarruflarında kısıtlama, bulunmayan ül
keler...» 
* Hiçbir kısıtlamaya tabi tutmuyor bu ülkeler, diğer 
ülke uyruğundaki kişiler, aşağıda isimlerini okuyaca
ğım ülkelerde, kayıtsız şartsız mülk'edinebiliyor. Yal
nızca mülk ediniyor, sırtına yükleyip de alıp götür
müyor. 

Okuyorum : Federal Almanya... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasaları da 
okuyun. 
. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Laf at
mayın kardeşim. Demin de ifade ettim, milletvekili
siniz; söz alın, buraya çıkın, konuşun. Bu usule bir 
son vereceksiniz; aksi halde bakın ne yaparım : Top
larım kâğıtlarımı; «konuşacak bir şeyim yok» der, 
otururum. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Devam edin, siz 

devam edin, Sayın Bakan. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Size iza
hat vermeye kendimi borçlu hissettiğim için, size say
gı duyduğum için konuşuyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bu 
nasıl konuşma?. (ANAP ve SHP sıralarından ayağa 
kalkmalar) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Son defa ih
tar ediyorum; dayağı hak ettin, seni döveceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Devam edin Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜtKERRElM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Muhte
rem üyeler, h'içlbir kısıtlama yapmadan, yabancı uy
ruklu kimselerin mülk edinmelerine müsaade eden 
ülkelerin 'isimleri : 

Federal Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, 
Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Cezayir, Da
nimarka, Fas, Fransa, Gana, Guatemala, Hindistan, 
Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Japonya, Kanada, Kostarİka, Lüksemfourg, 
IMısır, Nikaragua, Pakistan, Polonya, Portekiz, Sene
gal, Sudan, Şili ve Venezuela; bazı kısıtlamalarla 
müsaade eden başka ülkeler de var. Bu ülke hükü
metlerinin hiçbirisi, vatan topraklarını satmak gi'bi 
bir ihanetle suçlanmıyor. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ne 
biliyorsunuz; tutanaklarını okudunuz mu Sayın Ba
kan? 

BAŞKAN — Lütifen müdahale etımeyinİz efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
'MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaa
de eder misiniz öfendirn? 

Toprağın satışı söz ktonusu değildir, siz bunu. 
Ibenden iyi bilirsin'iz; ama biraz evvel arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi, köprü meselesinde de aynı şe
kilde ısrar ettiniz, sanki köprü, satılacak, alınıp gö
türülecek gibi; alakası yok efendim. 

CAMİT TUTUM (Balıkesir) — Ortada ekalliyet 
'görüşü var. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHİMET 
(MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu say
dığım ülkelerde, isterlerse Türk vatandaşları da gidip, 
arazi, mülk edinebiliyorlar. Mühim olan ve Anayasa 
'Mahkemesinin de üzerinde durduğu husus şudur : 
Anayiasa Mahkemesi, bu satışın yapılıp yapılmama
sına karşı değil; Anayasa Mahkemtesi, mütekabiliyet 
şartının aranmamasına karşı. Anayasa Mahkemesi, 
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«IMütdkafbil satışlar varsa, başımın üstünde yeri var» 
diyor, itiraz etmiyor. Onun için, heyecanla, «Vatan 
toprakları, Çanakkale...» gibi sözler söylemenin ge
reği yok. Satış söz konusu değil; bunu siz de bili
yorsunuz, ama «Çanakkale» diye bağırmak işlinize 
'geliyor. 

HALİL İBRAHİİM ŞAHİN (Denizli) — Biz ma
likine (bakarız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tekrar 
ediyorum : Anayasa Mahkemesi, satışa karşı değil, 
müıtekafbiliyet prensibinin gözeftlmemiş olmasına kar
şı. 

«Efendlim, gelirler satın alırlar» diyorsunuz. Bu
rası, toprak satmak gîbi bir ağır itamın yeri değil
dir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Biz de onu söy
lüyoruz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Anlaştık 
mı? (SHP sıralarından «Hayır, anlaşmadık» sesleri) 

Sayın Bayazı!t'ın temas ettiği, tarımsal arazîlerle 
ilgili hususun, daha evvel iptal edihn!iş olan kanun
da yer aldığı halde, burada yer almamış olması hu
susuna gelince : İlgili kanunlarında zaten bu husus 
yer almamıştır, bu halk dikkate alınmıştır düşüncesin
de idik; yine o düşüncedeyiz; ama buna bir vuzuh, 
(bir sarahat getirmek istiyorsanız, biz buna karşı de
ğiliz. O kısmı, o maddenin altına bir satır olarak 
ilave edelbilirsüniz. Karşı olmadığımızı ifade ediyo
rum. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bravo sayın ba
kan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Tutum, komfeyonda yaptığım ve tekrar alitına imza 
atmaktan çekinmediğim konuşmayı -demin arz et
meye çalıştığım sekilide- o kendine has ustalıkla sa

tır ,satır okudu. Belki bir yerde bana destek oldu, be
ni ikinci defa o konuşmayı yapma yorgunluğundan 
kurtardı; ama dediğim gibi, bu bir taktik; kendileri
nin ustalığımdan 'bu beklenir. 

Sayın Tutum benim bu konuşmama ayrı bir ko
nuşmayla cevap verecekleri yerde, kolay bir yol seç
tiler, her cümlenin, her paragrafın sonunda, «şu lafa 
'bak yalhu, .bu da M mı? Şu hukuk mantığına sığar 
mu?» gibi sübjektif (tamamen kendilerine ait) hüküm
ler iteri sürdüler. Sizinle hemfikir, değilim. Zaten hem

fikir Olsaydık aynı sıralarda otururduk. Çok talbiî bu 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Tutum, konuşmasında tarımsal konuya de
ğindi; Sayın Bayazı't'a verdiğim cevalbı aynen tek
rarlarım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon niye 
ka'bul etmedi sayın bakan? 

KÜLTÜR VE*TUR!ZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hangi
sini efendim? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu ifadenizi, «ta
rımsal amaçla» ifadenizi. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
'MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
o bizim kendi bileceğimiz iştir. Komisyonda siz de 
vardınız, bu soruyu orada sorsaydınız. Ben cevap
larken, «tetkik etme imkânını bulamadığım bir öner
ge geldi» dedim. Şimdi, tetkik ettim; karşı olmadı
ğımı ifade ediyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Orada da, karşı 
olmadığınızı söylediniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Söyle-
'mişsem, bir fikir değişikliği yok demek ki, efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyonun ne
den kaibul etmediğini soruyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaa
de edin de, bu işi tatlı tatlı bitirelim. 

Muhterem arkadaşlarım, şu kürsüden konuşuyo
ruz, birbirimizin yüzüne devamlı balkan kimseleriz. 
Yarın «şöyle dedin de böyle yaptın» demeyeceksiniz. 
Açıkça ifade ediyorum; kanunun neşrinden sonra 
Anayasa Mahkemesinin muhtemel bir iptaline kadar 
olan sürede, biz (bakanlar kurulu olarak bu madde
yi işletmeyj , diye ben söyledim. Yalnız, buna bir 
ilave getiriyorum; sonra, «sözünüzden dönüyorsu
nuz» demeyiniz; çünkü, Anayasa Mahkemesine mü
racaat edildiği halde, bu mahkeme, bazen bir sene 
müddetle rüyet etmiyor. O zaman ne yapacağız, söy
leyin? (SHP sıralarından «Uygulayamazsınız» sesleri) 
Hayır efendim, makul bir süre bekleyerek, iyi niyeti
mizi belli edeceğiz; ama, karar uzarsa 'beklemeyece
ğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, çok iyi niyetle Heri sürdüğüm bir fikri, bir
takım konuşma taktiğiyle istismar yoluna gidenler 
Ibulunursa, onların karşısında, müsaade edin de, bi
raz da, saf olmadığımızı... 
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İSMET TURHANGİL (Manisa) — Siz saf de
ğilsiniz Sayın Balkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Netice 
olarak -biraz evvel sayın arkadaşımızın söylediği gi-
Ibi- bu M'edisten çıkmış olan bir kanunu, ilelebet iş
lemez hale mahkûm etmeye hakkımız yok, hükümet 
olarak da yok. 

Makul bir süre beklenir. O süreye siz de «ma
kul» deyeceksiniz; ama, müsaade ederseniz, her şeyin 
bir haddi vardır ve o haddinden sonra da kanun 
kendiliğinden işler. (SOP sıralarından gülüşmeler) 

ISAUÎM EREL (Konya) — Makul süre nedir 
efendim? 

ÜSMET TÜRHANGIL (Manisa) — İyi çevirdi
niz meseleyi Sayın Balkan. 

'BAŞKAN — Lütfen efendini... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

IMÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Daha 
tasarıyı dylarnadık; oyunuzu vermezsiniz. Sizinle 
açık açık konuşuyorum. Kanunun neşrinden sonra 
söylesem, dediğiniz doğru olalbil'ir. Yüce Meclis bu
rada, iktidar sizin elinizde, buyurun kaldırın elinizi, 
kanunu çıkarmayın. 

Sayın Rozkurt, komisyonda da ifade ettiğim gibi, 
sizlinle hemfikir değilim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bunu iftiharla kabul ediyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tabiî 
efendim; siz de bu Meclisin şerefli üyesisiniz, sizin 
kadar biz de şerefli üyeyiz. Görüşlerimizde karşılıklı 
ısaiygı mevcuttur. Birbirimize, açıkça, neyi kabul et
tiğimizi veya etmediğimizi ifade etmek, siyasî ahla
kın icabıdır, onu ifade ediyorum. 

'Bir tadil teklifiyle gelindi; ama, «Amaç aynı, tarz 
ayrı» dediniz. Biz, ayrı diye tavsif ettiğimiz tarzın, 
Anayasa Mahkemıeslinıde de geçerli olması temenniisi 
ve inancı içindeyiz. Bundan dolayı da -bazı arkadaş
larıma bu şekilde cevap vermiş olayım- «Anayasa 
Mahkemesine bir defa gidilir; tadil şekliyle dahi ol
sa, aynı konuda Anayasa Mahkemesine gidilmez» di
ye bir usul, hliçbir mevzuatta yoktur. Anayasa Mah-
kemıeslinin kararlarına saygılı olmak kayıt ve şartıyla, 
iısıtersenıiz seksen kere giderisiniz; bunda çekinecek hiç
bir şey yoktur; yine komisyonda bir arkadaşımızın 
söylediği gibi, Meclisin prestijli ile ilgili bir husus da 
yoktur ve mevzuata tamamen uygundur. 
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Bir insanın, inandığı yolda, inandığı istikamette ıs
rarla yürümesli kendi görevi ve hakkıdır; biz o hak
kımızı kullanıyoruz. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Hukuku çiğneme
den ama... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla).— Birtakım 
varsayımlardan hareket ederek «Anayasa Mahkeme-
sdne gidilmesi hallinde, lazım ül icra, kazanılmış hak 
dolayısıyla acaba ne olur?» dediniz. 

Arkadaşlarımızın biraz tebessümle karşıladıkları, «İyi 
çevirdin» dedikleri deminki cevabımda buna dokun
dum, yine açıkça söylüyorum; makul bir süre bekle-
riiz, ondan sonra devam ederiz. «O zaman, Meclise 
karşı saygısızlık olmaz mı, sliz nasıl beklersiniz?» di
yorsunuz. Hayır', olmaz efendim. Neyi bekliyoruz?.. 
ÎBaıkanılar Kurulunu yetkili kılmıyor mu bu kanun? 
Müracaatçılara sadece ülke bazında değil, o ülke uy
rukluları bazında müsaade verilmesi yetkisini Bakan
lar Kuruluna vermliyor mu? Balkanlar Kurulu, o yet
kiyi verir veya vermez veyahut da bekletir. Bu, Mec
lislin çıkarmış olduğu şu kanunun tatbik edilmemesi 
anlamına gelmez ki; Bakanlar Kurulunda, bir müra
caat normal olarak bekleyebillir. Bu itibarla, böyle bir 
durum olsa dahi, ben, Meclise karşı saygısızlık olacağı 
kanaatinde değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda sizli fazla 
işgal etmek istemiyorum. Komisyonda da ifadeye çalış
tım; «Sadece turizm maksatlı olsaydı, biz bu kanuna 
evet derdik» diyen arkadaşlarımız oldu muhalefetten. 

Siz de biliyorsunuz ki, sırf turlizm maksatlı bir ka
munu getirmemize lüzum yok. 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu zaten, bilaistisna, bütün yabancıların, 
yurdumuzda turistik maksatlı mülk edinmelerine cevaz 
vertiyor. Bizim bunu getirıişlimlizden maksat, turizmin 
de öteslinıde birtakım faydaların bize sağlanacağı hu
susudur. «iBunlar nadir?» derseniz, geçen sefer say
dım, yine sayanım; ama zaten bunlar, mütekabiliyet 
anlaşması, yanıi fiilî mütekabiliyet olmayan ülkelerin 
uyrukluları ile yirmli - otuz senedir yapılıyor. Bir Arap 
gelmiş, mülk satın almış; ama demin saydığım, aşa
ğı yukarı ellinin üstünde ülkenin vatandaşı zaten gel
miş mülk almış, onlara zararı yok da, buna zararlı 
oluşu, işin hassas noktası. Anayasa Mahlkemesıinin 
üzerinde durduğu nokta, mütekabiliyetin bunlarla ol
maması noktasıdır. 

Balkınız, Sayın Altuğ arkadşımız, -bugün nedense 
burada yok- komisyonda gayet güzel ifade etti; as-
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hmda ülkeler arasında mütekaibiiyet anlaşması dliye bir 
anlaşma da yok; yani kültürel anlaşma gibi veyahut 
bir .başka anlaşma gibi, heyetler, oturup da, araların
da bir anlaşma yapmıyorlar. Bir ülkeden bir vatan
daş geliyor, «Türkiye'de falanca mülkü edinmek isti
yorum» diye müsaade istiyor. Biz hemen kendi hari-
diyemliz kanalıyla, o ülkedeki elçimize, «Sorun baka
lım, o ülkede mukim bizim vatandaşımıza da, mülk 
edinmek istediğinde, orası izin verir mi?» diiyoruz. İki 
satırlık yazı; «verir» derlerse, biz burada müsaade 
ediyoruz. İş, öyle büyütüldüğü kadar, devletlerarası 
hukukla filan ilgili değildir efendim. Burada üstünde 
hassasiyetle durulan nedir? «Efendim, bu küçük, ba-
şftt dediğin sözleşme, konuşma dahi olmadan, sen ni
çin* sana hak tanımayan bir ülkenin vatandaşına bu 
hakkı tanıyorsun?» Cevabı, işte gerekçede; millî men
faatim elveriyorsa, o hepsimin üstündedir, o takdirde 
«evet» diyeceğiz. 

Arzım bundan ibarettir. 
'Saygılar sunarını efendim. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Henüz görüşmeler bitmedi Sayın 

Bozkurt. 
Şahsı adına, Sayın İlhan Aşkın, buyurun efendlim. 
İLHAN AŞKIN OBursa) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; görüşülmekte olan 427 sıra sayılı 2644 
Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 Sayılı 
Köy Kanununun 87 ndi Maddesine İkişer Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının tümü üzerinde şah
sî gülüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

'Değerli milletvekilleri, sayın muhalefet sözcüleri-
nfın kanun tasarısı üzerinıdeUdi görüşlerini ve hükümet 
adına da sayın bakanımızın ifadelerini hep birlikte 
(dinledik, akıl süzgecimizden geçirerek değerlendirme
ye çalıştık. 

Son yıllarda dünya dış ticaretinde önemli geliş
melerin oluşu hepimizin malumudur. Bu durumda, 
yüksek bir ticaret potansiyeline sahip Türtoiyemizin de 
dünya ticaretinden kendine düşen payı alabilmesi için 
'birtakım girişimlerde bulunması kaçınılmazdır. 

Millî menfaatlarımız ve millî ekonomimiz bakı
mından faydalı görülen ve de millî güvenliğimize ters 
düşmemesi kaydıyla, ilişkilerimizin iyii olduğu bazı 
gayrimenkul edinmeleri (imkânının istlisnaî olarak ta
nınması, herhalde fevkalade yararlı sonuçlar ortaya 
çıkaracaktır. 

Anavatan Grubu adına konuşan arkadaşımızın da 
değindiği giıbi, mülk edinen 'bir kimse, mülk edindiği 
ülkeyi bir nevi ikindi vatanı gilb'i görür ve o ülkeye 
herhangi ibir zararın ıgetoıemeaı (için de, her türlü gi
rişimde bulunabilir ve yardımcı olalbilir. Demek ki, 
böylesine psikolojik 'bir yaklaşımın da büyük fayda
lar sağlayacağı açıkça ortadadır. 

Dünya batıldan doğuya, dış ticaret için bazı engel
leri ortadan kaldırmaya, kambiyo kontrollerini ha
fifleterek dış ticarette büyük serfeesıtteşmeye doğru 
gitmektedir. Diğer taraftan, bacasız sanayii olarak yo
rumlanan turizmde de büyük hamleler yapılmaktadır. 
Türkiye'miz de bu durumdan midin (istifade etmesin? 
Bu olay, ülkelere yeni kaynakların yaratılması için 
oldukça önem taşımaktadır. Hatta geçen hafta 'içeri
sinde Sayın Cumhurbaşkanıımız daıhli, Karadeniz ile
rine yaptığı gezii esnasında, «Türkiye 11 - 12 milyar 
dolarlık ihracatı, 7 - 8 milyar dolarlık tfurizm gelirimi 
sağlayabildiği zaman, ekonomik gücünü göstermeye 
^başlayacaktır» şeklimde ifadede bulunmuşlardır. Şu 
halde, ekonomik güç için, ne kadar önemli olayların 
mevcut olduğu, açık seçik hepimizin malumlarıdır. 

Yaklaşık 50 yıl önce yürürlüğe giren 1934 tarihli 
ve 2644 sayılı. Tapu Kanununun 35 Enci maddesli hük-
münü, bulgunun Türkiye'sinde hâlâ uygulamak; ka
pitülasyonlardan söz etmek ne dereceye kadar doğru 
olabilir? Diğer taraftan, «Anayasa Mahkemesinin ip
tal ettiği bir kanun, tekrar ele alınıp gündeme geti
rilerek kanunlaştırılmak istenmektedir» denliyor. Oysa, 
söz konusu tasarı, -sayın balkanımızın da ifade ettiği 
gibi- Anayasa Mahkamesindefei müzakereler sırasında 
ele alınan konuları da kapsayarak, yenii bir düzenleme 
ile huzurunuzla gelm'iştiir. Gerek iptal gerekçesinde, 
gerekse karşı oy gerekçelerinde, izahları da kapsaya
rak, yeniden düzemlemmiişitiir. Yoksa, aynen eski ha
liyle hazırlanmış ve yüce Meclise sunulmuş bir tasan 
değildir. 

Anayasamızın 35 inci maddesündeki, «Herkes, 
mülkiyet ve miras haklarına sahiptir» ibaresi, yaban
cılar ile vatandaşlar arasında da bir ayrım söz konu
su yapılmadığını göstermektedir. Yine, Anayasamızın 
16 ncı maddesindeki, «Temel hak ve hürriyetler, ya
bancılar içlin, milletlerarası hukuka uygun olarak ka
nunla sınırlanabilir» hükmü de, Meclis liradesinan üs
tünlüğünü ifade etmektedir. Zira, «sınırlanabilir» keli
mesi, bu hususu net bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Lütfen, bir defa daha Anayasamızın bu ilgilii madde
lerini okursak, herhalde yaklaşımımız 'biraz daha ber-
raklaşabilir, netleşebÜlir. 
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'Demek ki, Türkiye'nin gelir kaynaklarını artırabil
mek, milletlerarası münasebetlerdeki haklı yerimi ala
bilmek, ihracat ıgeliirleniııi artırabilmek, turizm gelirle
rini artırabilmek için, özellikle turizm amaçlı mülk 
edinmeler başta olmaik üzere, millî menfaatlarnmız ve 
ekonomimiz bakımından faydalı görülmek ve millî 
güvenliğimize ters düşmemek kaydıyla, lisıtisnaî olarak 
hakikî ve ıhükmî şahısların memldketiımiizde mülk edin
melerine cevaz verilmektedir. 

Zira, biz de (inanıyoruz ki, toprak, devletin vazge-
çilmesii olanaksız temel unsurudur; egemenlik ve bar 
ğımsızlığın Simgesidir. 'Bunların aksini düşünmemiz 
de mümkün değildir. Yabancı şahıslara satılan mülkler 
üzeriinde Türk Devletinin her zaman tasarruf yetki
sinin bulunduğunu, Anayasamızın yine 35 inci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan, «Mülkiyet hakkı
nın kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.» iba
resiyle açıkça görmekteyiz. Şu halde, hukuku zorla
yan, aklıselimi zorlayan bir durumun da söz konusu 
olmadığı açıkça ortadadır. 

Az önce sayım ımuhatefet sözcülerimin düşüncelerini 
bu kürsüden hep Ibirikte dinledik. Sayın muhalefet, 
geUişmenin ve ilerlemenin -her zaman olduğu gibi- kar
şısında olduğunun itipiik örneğini bu kanun tasarısıy
la bir defa daha ortaya koymuştur. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Ne ilgisi var, 
insaf edin. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Kürsü kahraman-
lığıyla demokrasi edebiyatıyla (meselelerin halli müm
kün değildir. 

SALİM EREL IflKonya) — in aşağı oradan. 

İLHAN AŞIKIN ^Devamla) — Sayın muhalefet, 
ne durumda olduğunu, objektif bir değerlendirmeyle 
vatandaş arasına gürek kendisini görmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, toparlayın efendim, 
iki dakikanız var. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — IBİaşü&tüne Sayın 
Başkanım. 

M. TURAN IBAYEZİT (Kahrattıanmarş) — Sa
yın Aşkın, siyasî aynaya bakmıyor musunuz? 
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İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın muhalefetin de 
buma göre kendisine çekidüzen vermesi herhalde fay
dalı olur. Nereden nereye geldiğimizi daha iyi anla
mak, böylelikle daha açıkça ortaya çıkar. Millet ira
desinin ne yönde tecelli ettiğini ve etmekte olduğunu 
bilmekte sayısız fayda vardır, tş bilen, iş biitiren b'ir 
ikHidar karşısında, muhalefete sadece, kürsü kahra
manlığı ile, kürsüden her vesileyle demokrasi dersi 
verme lişlinden başka bir şeyin kalmadığını maalesef 
görüyoruz. • 

İkilbuçuk yıldan bu yana Türkiye'mizi daima ileri
ye götüren, yetersiz kaynaklarımızı çok akılcı bir prog
ramla uygulamaya koyarak ıriillî ekonomimizin geliş
mesine imkân veren bir iktidar, Anavatan Partisi 'ikti
darı olmuştur. Her yerde, hem de dünyanjn birçok 
yeninde Türk gücünü, Türkiye ekonomisinin gelişen 
gücünü hükümetimiz göstermiştir ve bundan sonra da 
göstermeye kararlıdır. 

İM. TURAN IBAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Aşkın, Başbakan bunları duyamıyor, acıyorum. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Seçfone, se
çime... 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen sözünüzü tamam
layınız. 

İLHAN AŞKIN ı(Devamla) — Hepimiz bu vata
nın, bu toprakların yılmaz bekçileriyiz. Amacımız, 
mevcut gücümüze yeni güçleri katarak, hepimizin öz
lemini çektiği, güçlü Türkiye, zengin Türküye idealine 
kavuşmadır. Kimse, vatanseverlik konusunda kendisi
ne daha büyük pay çıkarmamalı ve gerçekleri görme
lidir. Bü gerçeklerin ışığı altında, bu kanun tasarısı
na da vicdanımızın sesini dinleyerek oy vermeliyiz. 
Sayın muhalefetin \içinde de, bu kanun tasarısına olum
lu oy verecekler mutlaka vardır. 

Görüşlerimi böylece tamamlıyor, yüce Meclisi say
gı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Efendim, görüşmelere kaldığımız yerden devam 

etmek üzere birlerime, saat 19.30'a Ikadar ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 19.10 

„.<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 19.30 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BA'ŞKAN — Türkiye Büyük Mıiiet Meclisinin 94 üncü (Birleşiminim' 2 nci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11755) (S. Sayısı : 
427) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere (kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aldılar. 
Soru (sormak isteyenleri tespit ediyorum. 
Sayın Bozkurt, Sayın özkaya, Sayın Türkân Tur

gut Arıkan ve Sayın Şenıgün ısoru sormak istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın IBaşkan, sorularımın sayın bakan tarafından hü-
Iklümet adına cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 

1. Anayasa Mahkemesince liptal edilen 3029 sa
yılı Yasanın 'Resmî Gazetede yayınlandığı 28 Haziran 
1984 günümden, gerekçeü iptal kararının yayınlandığı 
24 Ağustos 1985 gününe kadar, bu yasaya dayanıla
rak; 

a) Yabancılar tarafından temellük olunmuş gayri
menkul var mıdır? 

Ib) Varsa alıcıları kaç kişidir? 
c) Bunlar arasında tüzelkişi var mıdır? 
d) Satışa konu edilen igayrimerikullerin sayısı ne

dir? 

e) Satışa konu edilen gayrimenkullerin toplam 
yüzölçümlü nedir? 

2. Yukarıdaki sorularımı köy sınırları içinde yer 
alan gayrimenkuller için madde ve madde yineliyo
rum. 

3. Yukarıda 1 ve 2 nci maddelerdeki soruları
mı yine madde ve madde 3029 sayılı Kanunun Ana
yasa Mahkemesince iptaline dair kararın alındığı ve 
bu durumun gayri resmî olarak basın marifetiyle ka
muoyuna yansıdığı 13.6.1985 tarihinden, gerekçeli ip

tal kararının Resmî Gazetede yayınlandığı 24 Ağus* 
tos 1985 tarihleri arasındaki devre için aynen tekrar 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
Bu arada yazılı olarak aynısını takdim ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Buyurun, Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, tabiî, muhterem Bozkurt'un istediği cevabın bir
takım listeler haline getirilmesi ve detayının belirtil
mesinin icap ettiği açık olarak ortada; ama ben yine 
elimdeki vesikaya dayanarak şunu söyleyeyim : 

Üç tane ülke, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik 
Arap Emirliklerinden, bahsettiği süre içerisinde, mü
racaat alınmıştır. Suudi Arabistan'dan 127 talep gel
miş, sonuçlanan talep miktarı 70, olumsuz bulunanı 
15, taraflarca vazgeçileni 42; dolayısıyla, yüzölçümü 
itibariyle aşağı yukarı 156 dönümlük bir arazi Suudi 
Arabistan'a; Kuveyt'e 6,5 dönüm, Birleşik Arap Emir-
likleri'ne de 6,4 dönüm arazi bu kanundan bilistifade 
neşri ile iptali arasında verilmiş bulunuyor. 

Hemen şunu ifade edeyim : Toplam 160 dönüm 
arazi, bizim vasatî 200 yataklı bir turistik tesise tah
sis ettiğimiz arazidir, çok ufaktır. «Aman arazisi gi
diyor, memleketin mühim parçaları Araplara satılı
yor» filan gibi bir telaşa lüzum yok. 

Diğer soruları, gayet tabiî, bir araştırma sonucu 
kendilerine takdim edilecektir. Yazılı olarak sorusunu 
aldım, cevaplarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Bakan, 

hangi vilayet, hangi yer, neresi? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun Sayın özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş

bakanın, Hindistan'a giderken Suudi Arabistan'a, dö-
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nerken de Kuveyt'e çağrılı olarak uğradığı zaman, ge
rek Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın, gerekse Kuveyt 
Şeyhinin, Türkiye'den toprak almaları konusunda ıs
rarlı olduklarını ve bunu beklediklerini, kendisinden 
istediklerini ve kendisinin de bu konunun, Türkiye'ye 
dönüşünde hemen çıkacağını söylediğini bildirmesi, 
televizyon ve basınımızda yer almıştır. 

Şimdi, eğer bunlar doğru ise, Sayın Başbakan ile 
Suudi Arabistan Kralı ve Kuveyt Şeyhi arasında, bu 
ikili sözlü anlaşmaların bugün burada, Türkiye- Bü
yük Millet Meclisi bir kanun tasarısı değil; ama bir 
ikili sözlü anlaşmanın tescilini, onayını mı yapmak
tadır? 

İkincisi : Bu kanunun çıkacağını, Başbakanın, üs
telik de bir yabancı ülkede, dünya kamuoyu önünde 
söylemesi ve bunu duyurması, Atatürk'ün «Egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir» özdeyişi altında top
lanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığını hiçe 
sayması ve onu kişisel ipoteği altında göstermesi an
lamını taşımaz mı? 

Üçüncüsü : Anavatan Partisi sözcüsü, bana gö
re - yanlış anlamadıysam - talihsiz bir konuşma yap
mış ve «Yunanlıları çıkarmasaydık, bugün Türkiye' 
de oturan Ermeniler gibi, dostane geçinmek ve ba
rışın koşullarını sağlamak, çok daha kolay olurdu.> 
biçiminde bir cümle sarf etmiştir. 

Buna göre, bu fevkalade anlamlı olan, Misakımil-
lî hudutları içinde bölünmez bir Türkiye'nin değişik
liğini getiren ve millî mücadelemizi kınayan, Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesini tama
men değiştiren bu yoruma ve bu isteme sayın hükü
met ve komisyon katılıyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz cevaplayayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bu konu ko
misyonda da iki arkadaşımız tarafından soruldu (bir 
zatıâlileri sordular, bir de Sayın Altuğ sordular) ken
dilerine, orada da, gereken cevabı, daha doğrusu bi
zim düşüncemizin neticesi olan cevabı verdik. 

Sayın Başbakanın bu konuda bir beyanatı olmuş
tur; bunu biz de, arkadaşlarımız gibi gazetelerde oku
duk. Oradaki beyanat, «Ben bu işe karar verdim, 
Meclis karar alsa da, almasa da bu kanun nasıl olsa 
çıkacak» filan gibi bir hava içinde verilmiş beyanat 
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değildir. Benim Başbakanımın kanunlara saygısı mü
sellemdir. Yalnız, orada kullandığı üslup, belki ikti
dar üslubudur; orada kendileriyle anlaşamayabiliriz. 
Bununla bir ışık yaktım; ne demek istediğimi ifade 
edebildim mi, bilmem. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çok 
iyi anladık sayın bakan; yani Sayın Başbakanın sözü 
kanundur. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Şimdi işi ki
şisel konulara getirmeyelim, bir fayda vermez, ben, 
arkadaşıma cevaben, düşündüğümü ifade ediyorum. 

Tahmin ediyorum ki - tahmin değil, muhakkak 
öyle - Sayın Başbakan, kanunların Meclisten geç
mesinin gerekli olduğunu çok iyi bilir - onun için, her 
şeye rağmen gece gündüz buralardan kanun çıkart
maya uğraşıyoruz - ve bir saygısızlık numunesi ver
mesi hususunu sureti katiyede kabul etmem. 

Arkadaşımın konuşmasında Rumlara, Yunanlı va
tandaşlara teması şöyle oldu; ben meseleyi gayet iyi 
biliyorum : Konu, 1964 yılında Kıbrıs meselesiyle 
ilgili olarak - bu açıklamayı vermedi; ama onu kastet
tiğini biliyorum - Yunan uyruklu kimselerin, özel
likle İstanbul'u terk etmeleri ve yüzbine yaklaşan - es
ki tabirle söyleyeyim - Rumların ülkemizden ayrı
lıp, Yunanistan'a gitmesi eğer olmamış olsaydı, bu
gün Yunanistan'ın bize karşı tutumu böyle olmazdı. 
Ben de o fikirdeyim, kabul ediyorum efendim. Kendi 
yüzbin vatandaşının bulunduğu bir ülkeyle münase
betlerini hasmane değil, dostane yürütmek mecburi-
yetindeydi, «Daha hesaplı giderdi» demek istedi; biz 
de hükümet olarak bu görüşü kabul ediyoruz. 

Cevabım bu kadar Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. 
KÂZIM İPEK (Amasya) — Durum öyle de, Bul

garistan niye yapıyor? 
BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, buyurun 

efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkanım, Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl
ması istirhamımla iki sorum var. 

Birinci sorum : Bakanlar Kurulunda bu tasarı 
hazırlanırken araziler için herhangi bir üst sınır tes
pit edilmiş midir, öngörülmüş müdür; eğer öngörül-
düyse bu sınır nedir? 

İkinci sorum : Trakya bölgesindeki Türkgeldi 
Çiftliği, Sarımsaklı veya Ceylanpınar çiftliklerini ya
bancı ülkedeki herhangi bir kişiye satarsak, ye bun-
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ların ileride füzelere hedef olma ihtimali olursa, bu 
konuda ne gibi önlem düşünülmüştür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
zannediyorum ki, bir başka maddede, 36 ncı madde
de 30 dekar diye bir sınırlama var; ama biraz evvel 
arkadaşlarımız tarımsal arazi ile ilgili arzu izhar et
tiler. Bu aradan bilistifade, iktidar partisine mensup 
görüştüğüm arkadaşlar da aynı görüşteler ve bir de 
önerge hazırlamışlar ve ceman yekûn üç tane öner
ge var. Bu tarımsal arazilerin bu işin .dışında tutul
masını bu maddeye monte edeceklermiş. Ben duydu
ğumu ifade edeyim. Zaten demin kürsüden de ko
nuşurken karşı olmadığımı söylemiştim. 

İkinci soruyu anlayamadım. Türk geldiği zaman 
falan dediler, onu anlayamadım. Baytekin'in mace
ralarına benziyor, füze falan diye. Onun cevabını si
ze, suali iyice öğrendikten sonra yazılı olarak vere
yim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın bakan komisyonda da ve biraz önce kürsüden 
de yaptıkları açıklamalarda, Yabancılara Mülk Sa
tışı Hakkındaki Kanun Tasarısı kanunlaşıp Anayasa 
Mahkemesine gittiği takdirde, makul bir süre bek
leyebileceklerini; uygulamayı, işlemleri makul bir sü
re erteleyebileceklerini ifade ettiler. 

Tabiî, «makul süre», kendilerine göre, bize göre 
ve hükümete göre değişebilecek bir süredir. Bu «ma
kul süre» ile kastettikleri 1 ay mıdır, 3 ay mıdır, 6 ay 
mıdır; sayın bakan, acaba bu konuyla ilgili bir açık
lamada bulunurlar mı? Birinci sorum bu. 

İkincisi : Sayın bakan, biraz önce kürsüden pek 
çok ülkenin ismini telaffuz ettiler ve bu ülkelerde mü
tekabiliyet şartının aranmadığını ifade buyurdular. 

Sayın Başkan, acaba bu ülkelerde sözü edilen mül
kiyet hakları mıdır, yoksa intifa hakları mıdır Ma
lum, gayrimenkul hukukunda mülkiyet hakkıyla, in
tifa hakkı arasında bir fark vardır. Acaba, bu ince 
fark, sayın bakanın söyledikleri ülkelerde açık ola
rak belirtilmiş midir; daha doğrusu, ülkeler açısın
dan uygulama hangi yöndedir; mülkiyet midir, mül
kiyetin devri midir, intifa mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, 
«makul süre» üzerinde bir rakam vermem elbette ki 
mümkün değildir. Bu kanun tasarısıyla bu yetki Ba
kanlar Kuruluna verilirse, Bakanlar Kurulu herhalde 
en evvel bu hususta bir karar verecektir; ama hüs
nüniyet asıl olduğuna göre, bize göre, size göre de
ğil de herkese göre, bir makul süre olması yolunda 
çalışacağız. 

İkinci sorularında dıa biraz haklılar; ama bu inti
fa hakları, bir kısmında intifa hakları 70 sene, 80 se
ne, 90 sene civarındadır; mesela ingiltere'de 99 sene
dir; çünkü orada Kraliçenin malıdır. Satamazsınız da, 
isteseniz de yapamazsınız; ama 99 sene kiralarsınız. 
Mülkiyete yönelik intifa hakkı olan ülkeler vardır. 
Mülkiyet, diyoruz artık o kadarına. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının tümü üzerinde verilmiş önergeler var

dır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 427 sıra sayılı kanun tasarısı

nın anayasaya uygunluğunu incelemek üzere Anaya
sa Komisyonuna havale edilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Cahit Tutum 
'Balıkesir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Tülay öney 
İstanbul 

Hasan Altay 
Samsun 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır 

Edip özgenç 
İçel 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
TBMM Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 427 «ıra sayılı, yabancıla
rın mülk edinmesine ilişkin kanun teklifinin, Anayasa
ya uygun olup olmadığı açısından incelenmek üzere 
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Anayasa Komisyonuna gönderilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Edip özgenç 
İçel 

Tülay öney 
İstanbul 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

427 sıra sayılı Tasarının Anayasa Komisyonuna 
şevkini arz ve teklif ederiz. 

Ismaıil Şengün Rıfat Bayazıt 
Denizli Kahramanmaraş 

Vecihi Akın Faik Tarımcıoğlu 
Konya Bitlis 

Kadri Altay 
Antalya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 427 sıra sayılı yasa Anayasa
nın 44 üncü maddesine aykırıdır. 

Bu nedenle, yasanın görüşülmek üzere Anayasa 
Komisyonuna havalesi gerekir. 

Arz ederim. 
Ayhan Fırat Abdullah Çakırefe 

Malatya Manisa 
M. Hayri Osmanlıoğlu Coşkun Bayram 

Gaziantep Adana 
Ömer Kuş"han 

Kars 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa! 
• Görüşülmekte olan tasarının maddeleri üzerindeki 

görüşmelere geçilmeden önce, yeniden düzenlenmek 
üzere ilgili komisyona görüşülmek üzere gönderilme
sini saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Hüseyin Aydemir 
Çanakkale İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever C. Tayyar Sadıklar 
Edirne Çanakkale 

Türkân T. Arıkan Selahattin Taflıoğlü 
Edlirne Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Cahit Tutum ve 
arkadaşlarıyla, Sayın İsmail Şengün ve arkadaşları
nın, Sayın Edip özgenç ve arkadaşlarının,. Sayın Ay
han Fırat ve arkadaşlarının vermiş oldukları önergeler 

aynı mahiyettedir} hepsi de tasarının Anayasa Komis
yonuna geri verilmesini istemektedir; bu nedenle öner
geleri birlikte işleme koyuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOGLU (Sivas) — Katılmıyoruz 
efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — önerge sahibi 
olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; üzerinde bir süreden 
beri konuşulmakta olan tasarının, özellikle muhalafet 
milletvekilleri tarafından belirgin olarak itiraz edilen 
noktası, anayasal bir konuydu, daha doğrusu Anaya
sa Mahkemesinin verdiği bir karardan sonra getiri
len taslarının, mahiyet bakımından farklı olmadığı 
şeklinde idi. Gayet tabiî, Anayasa Mahkemesi bir ka
rar verdikten sonra, bu »karara yakın bir konuda, aşa
ğı yukarı aynıyla getirilen tasarı, önce yüce Başkan
lık Divanı tarafından ve direkt olarak Plan ve Bütçe 
Komisyonuna sevk edilmiştir. 

Aslında, benim ve arkadaşlarımın önerilerinin is
tihdaf ettiği yüce makam, Başkanlık Divanı olması 
lazım gelirdi. Bu konuda hükümetin herhangi sorum
luluğu da olmamak lazım gelir. Yüce Başkanlık Di
vanı, iptal edilen bir kanun yeniden tasarı olarak 
Meclise getirildiğinde, gerekli hassasiyeti maalesef 
göstermemiştir ve onun için, burada - özellikle Ana
yasa konusunda uzun süre devam eden münakaşa
ların açılmasına dlaı neden olmuştur. Bu tasarı, her 
şeyden önce eğer Anayasa Komisyonundan geçebil-
seydi - olumlu ya da olumsuz şekilde - buradaki mü
zakereler ve buradaki görüşmeler daha kısa sürede ve 
daha salim olarak belki, ifade edilme imkânı bula
caktı. 

Sayın Başkan, konu aynı "zamanda Tapu Kanunu
nu ve Köy Kanununu ilgilendirdiği için bir noktadan 
da içişleri Bakanlığımızı ilgilendirmektedir. Bu husus
lar, maalesef, yüce Başkanlık Divanınca gereken has
sasiyet, dikkat ve teyakkuzla ele alınmamıştır. Baş
kanlık Divanının bu tutumuna bugüne kadar birkaç 
kez şahit olduk. Bu önergeyi kabul eder ya da etme
yiz; ancak yüce Başkanlık Divanının, özellik arz eden 

— 642 — 



T. B. M. M. B : 94 17 * 4 . 1986 0 : 1 

bu konularda tutumunun, daha titiz ve dikkatli olma
sı gerektiği inancıyla yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önergeler kabul edilme
miştir. 

Onural Şeref Bozkurt ve arkadaşlarının önergesi 
de, tasarının, Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesini is
temektedir. 

önergeye sayın komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önergeniz üzerinde açıklamanız ola
cak mı Sayın Bozkurt? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Evet ©fendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekillileri; İçtüzüğü
müzün 74 üncü maddesi, «Başkan, gelen taşanları il
gili komisyonlara doğrudan doğruya havale ©der ve 
bunu tutamak dergisine ve ilan tahtasına yazdırır» 
demektedir. 

Yine, İçtüzüğümüzün 39 uncu maddesi, «Komis
yonlar, kendilerine havale edilen tasan veya teklif
lerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı 
olup olmadığını tetkik dtmekle yükümlüdürler. 

Bir komisyon, bir tasarı veya teklifin Anayasaya 
aykırı olduğunu gördüğü takdirde, gerekçesini belir
terek, maddelerin müzakeresine 'geçmeden reddeder» 
demektedir. 

Yine İçtüzüğümüzün 35 inci maddesi, «'Bir Ko
misyon, kendisime havale edilen tasarı veya teklifli, 
başka 'bir komisyonun ihtisası dahilinde görürse, 
gerekçeli olarak tasarı veya teklifin o komisyona 
havale edilmesini, isteyebil ir» demektedir. 

Sayın miMetvekilıleri, 'huzurunuzdaki tasarı, hükü
met tarafından yüce Meclise sunulduktan sonra, yal
nızca Plan ve Bütçe 'Komisyonunda görüşülmüştür. 
Doğru; özelikle Toplu Konut Fonuyla ilgisi mede
niyle bu Komisyonda görüşülmesi gerekir; ama yal
nızca bu Komisyonda değil. Tasarının, her şeyden 
önce, daha evvel Anayasa 'Mahkemesince Anayasaya 
aykırı bulunarak iptal edilen bir kanunun benzeri 

olması nedeniyle, Anayasayla ilişkisinin kurulması 
ya da anayasal açıdan değerlendirilmesi bakımından, 
Genel Kurula gelmezden önce, bir kez Anayasa Ko
misyonunun görüşünün alımması 'gerekmez m'i? 

Dünya milletler ailesinin, eşit haklara sahip, şe
refli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinde bu 
tanımlamayla doktrinde ve uygulamada yakın ilintisi 
bulunan mütekabiliyet şartının, bazı ülkeler için da
hi olsa, kaldırılmasını öngören böyle bir tasarının, 
dış i'sjleriiyle ilgisi nederiiyle; keza âkit bulunduğumuz 
başta Lozan Anıtlaşması, Montrö (Monıtreux) Sözleş
mesi de dahil olmak üzere, içinde bulunduğumuz 
Kuzey Atlantik Antlaşması ve diğer uluslararası söz
leşmeler karşısındaki yeri, bunlarla irtibatı, uluslar
arası ilişkilerimiz ve mibayeit devletler hususî huku
kumuz itibariyle değenlendirûknek üzere, Genel Ku
rula gelmezden önce bir kez Dışişleri Komisyonunda 
görüşülmesi gerekmez mi? 

Yeni düzenlemenin, mülkiyet iktisabının kapsam 
ve niteliği ıgoz önüne alındığında, medenî hukuku
muz, ceza Ihukukumuz, borçılaır huıkuıkumuz, ticaret 
'hukukumuz ve yargılama hukukumuz... 

Sayın 'Başkanım, konuşmamı bendeniz dahi du
yamıyorum. 

'BAŞKAN — Sayın hatibi duyamıyoruz, lütfen 
efendim... 

ONURAL ŞEREF IBÜZKURT (Devamla) — 
... yargılama hukukuımuz açısından mevzuatımızda 
köklü ve esaslı değişiklikleri ya da mevcut mevzuatı
mızda öngörülmeyen yeni bir durumu ihdas etmesi 
medenîyle pek çok 'karışıklığa, yetki ya da esasa iliş
kin yeni düzenlemelere yol açacağı cihetle, Genel Ku
rula ©ölmezden önce, bir kez de Adalet Komisyo
nunda görüşülmesi gerekmez mi? 

Yeni düzenleme, emmıiyet ve asayişimizi, ulusal 
güvenliğimiz ile ilgili pek çok sorunu gündeme ge
tirebilecek bir konuyla yakımdan ilgili olması nede
niyle, konunun Geneli Kurula gelmezden önce, İçiş
leri ve ayrıca MÜî Savunma Komisyonlarmda görü
şülmesi gerekmez miydi? 

Yemi düzenleme, sanayimizi, ticaretimizi, tarım ve 
hayvancılığımızı, çalışıma hayatımızı, turizm sektörü
müzü yakından ilgilendiren ve bunlar üzerinde geniş 
yansımaları bulunacak bir konuya ilişiklin değil mi
dir? -

Bu tasarı, Genel Kurula gelmeden önce, ilgili 
konıisyonlaırda bir kez görüşülmesi gerekmez miy
di? «Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğ-. 

I rudan doğruya havale eder» hükmü riiçin konulmuş-
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tur? Bu (komisyonlar niçin ihdas ediılrnişılir? Bu ko
misyonların ihdası; sayın başkanlarının altlar una 'Mer
cedes hizmet otomobili tahsis etmek için imidir?.. 
(SHP ve 'MDP sıralarından «!Rravo» sesleri ve al
kışlar) 

©u ihtisas komisyonlarında 'gerekli görüşme ve 
çalışma yapılması gerekirken, yapılmaz ve bunlar 
atlanırsa, insana, «Yangından mal mı kaçırıyorsun?» 
denmez mi? Tedvin tekniği nerede, 'bu konudaki Ana
yasal düzenlemeler nerede? 

Bu nedenlerle önergemizin kabulünü arz eder, yü
ce Meclis© saygılar sunarım. (SHP ve MDP şurala
rından alkışlar) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Senin 'bu 
önergenin reddi 'gerekmez mi? 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
önergeyi oylarınıza »sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbu! etaeyenler... önenge kabul ©dilmemlişjtir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kalbull edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 
442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci MatMesine İkişer 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 

inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomi

ye 'faydalı gördüğü haillerde, Balkanlar Kurulu; hangi 
ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek 
ve tüzelkişilerin mütekabiliyet şartından istisna edi
leceğine karar verebilir. IBu hususlarla ilgili usul ve 
esaslar Bakanlar Kurulunca tespliıt edilir. 

Ayrıca, hu alım - satımlarda satış bedelinin % 
25 'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna 
alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları 
tespite ©akanlar Kurulu yetkilidir.» 

(BAŞKAN — Efendim, 1 inci madde üzerinde, 
'MDP Grulbu adına Sayın ismail Şengün, SHP Gru
lbu adına Sayın Ayhan Firat; şahısları adına Sayın 
Şeref Bozkurt, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın İsmail 
Şengün ve Sayın Nuri Üzell söz istemişlerdir. 

'Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

grubumuz adına, Grup Başikanvdkilimlz Sayın Bozer 
konuşacaklar; eğer imkân verirseniz, ben şahsım 
adına konuşmak 'istiyorum. 

(BAŞKAN — MDP Grubu adına Sayın Bozer, 
buyurun efendim. 

I MDP GRUBU ADINA ALİ BOZER (Ankara) 
—' Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yabancıların 
Türkiye'de mülk edinmeleri hakkında, siyasî partililer 
ve bağımsız üyeler çeşitli görüşlere sahip olabilirler. 
Bu çeşitli görüşlerin hepsini saygıyla karşılarız. An
cak, bir husus vardır ki, o da yüce parlamentonun, 
hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde mutabakata var
mış olmasıdır. IBu konuda temennim ve teşhis/iım, par
lamentonun ittifak halinde olduğu merkezindedir. 
Çünkü, hukukun üstünlüğünün inkâr edilmesi ha
linde, demokratik parlamenter düzenden söz etmek 

I mümkün değildir. Öyleyse ben, yüce huzurunuzda, 
hukukun üstünlüğü ilkesinin önemini dile geilıirmek 

I maksadıyla bulunuyorum. Bunun parlamentonun yü
ce üyeleri tarafından dikkatle ve 'büyük bir anlayışla 

| karşılanacağı ümidini taşıyorum. Hukukun üstün-
I lüğü ilkesinin temel felsefesi nedir? Bu ülkede, 

yargı organları vardır. Bu ülkedeki yargı organla
rının kararlarına saygı göstermek, hepimizin başlıca 
görevidir. Özellikle Anayasa Mahkemesi, 'bu konu
da ayrı bir değer taşır. Anayasa Mahkemesinin ka-, 
rarını, yetki devri suretiyle ihlal etmek yoluna gi-

I demezsiniz. Bu, hukukun üstünlüğü ilkesine saygı 
anlamını taşımaz. Ben burada ıb'ir hata yapabilirim, 
hu hatanın yapılıp yapılmadığını, sizlerin yüksek tak
dirlerinizle tescil etmek istiyorum. 

Anayasa 'Mahkemesi ne demiştir, evvela bunu bi-
I * 

telim. Müsaade ederseniz, Anayasa Mahkemesi kara-
I rının önemli pasajını, kısa olduğu için, sizlere oku-
I mak istiyorum : 

«Yukarıda açıklanan nedenlerle, değişik iktisadî 
politikalar ve kendi olanaklarımızla gerçekleştirebi-

I leceğimiz konut sorununda önemsiz hir kaynak 
I yaratmak maksadıyla ülke topraklarının yabancı un-
1 surlar eline geçmesine imkân sağlayan 3029 sayılı Ka-
I nunun 1 inci maddesinde - dikkat buyurunuz - ancak 
I hangi ülkeler, yukarıdaki fıkradaki mütekabiliyet şar

tının uygulanmayacağını.... Tespite Bakanlar Kurulu 
yetkilidir» Yani, kime mütekabiliyet şartını uygula
mayacağınız hususunda yetki Bakanlar Kuruluna bı
rakılmıştır. iptal edilen kanunda, iptal edilen husus 
budur. 

Devam ediyorum : «... ile aynı Kanunun 2 nci 
maddesindeki «hangi bölge ve illerde bu maddedeki 
kısıtlamalardan hangi ülkelere istisna tanınacağı... tes-

I pite Bakanlar Kurulu yetkilidir» Hükümlerine Ana-
I yasanın 2 nci maddesi karşısında başlangıç bölümü-
I nü, 4 üncü ve 7 nci paragraflarında yer alan Anaya-
| sanın yorumu ve uygulanmasında siyasal kadroların 
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öznel değerlendirmelerini etkisiz bırakmak amacıyla 
getirildiği kuşkusuz bulunan temel ilkelere aykırı bu
lunmuştur.» 

Özetlemek gerekirse, Anayasaya aykırı bulunan 
husus, mütekabiliyet şartının kimlere tanınmayacağı 
hususunda Bakanlar Kuruluna yetki tanınmasıdır. Bu
nu açıkça, 4'e karşı 7 ekseriyetle Anayasa Mahke
mesi iptal etmiştir. Binaenaleyh, tereddüt olmayan 
husus, Anayasa Mahkemesinin mütekabiliyet şartının 
tanınması konusunda veya tanınmaması konusunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş olmasıdır. Öyle ise, 
biz şimdi hangi kanunu tartışıyoruz, onu okuyalım. 

Yeni kanun tasarısı ne getiriyor? 1 inci madde 
çok açık : «2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomi
ye faydalı gördüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi 
ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek 
ve tüzelkişilerin mütekabiliyet şartından istisna edile
ceğine karar verebilir.» 

Çok muhterem arkadaşlarım, aynı maddeyi, bu ka
nun tasarısıyla bir kere daha getiriyorsunuz. Lütfen 
beni müsamaha ile karşılayın; çünkü bir hukukî te
rimdir; biz buna hukukta «hakkın kötüye kullanıl
ması» deriz. (MDP ve SHP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bu suretle siz bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna ta
nıyacaksınız; Bakanlar Kurulu kararları da Anayasa 
Mahkemesinin denetimi dışında olması dolayısıyla, 
esas, temel anayasal hükmü, Anayasanın denetimi dı
şına çıkaracaksınız. Bu hatayı, bu yüce Meclis yap
mayacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (MDP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAvŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozer. 
SHP Grubu adına, buyurun Sayın Fırat. 
SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat

ya) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa 
Mahkemesinden dönen bu yasa. daha önce de söy
lendiği gibi, dört nokta üzerinde itiraz ve ret gerek
çesiyle gelmiştir. 

Hükümet, şimdi tasarıyı tekrar getiriyor ve yalnız 
ve yalnız iki noktada tasarıyı törpülüyor ve tekrar 
Anayasa Mahkemesine götürerek çıkarmayı amaçlı
yor. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Anayasa Mahkemesine değil, Meclise. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bu iki noktada, 
tasarının gerek Tapu Kanununa, gerekse Köy Kanu-
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nuna aykırı olan kısımlarını birer fıkra ile düzelte
rek, yüce Meclisten çıkarıp göndermek istiyorlar; an
cak, esasına dokunulmuyor. Biraz önce de bahsedil
diği gibi, ne mütekabiliyet esası düzeltiliyor, ne de 
Meclisin yetkisinde olan, yasalarla verilmesi gereken 
hususların, hakların, yasama organına ait hakkın, 
Bakanlar Kuruluna devredilmesi keyfiyeti ortadan 
kalkmıyor. Yani bize göre, bu şekliyle getirilen ta
sarı yine Anayasa Mahkemesinden dönecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı belirtmek is
tiyorum. Bu tasarı ile arzu edilen şey nedir? Yaban
cılara, belki turizm gayesi ile köyler kurdurmak veya 
onların burada birer kat edinmelerini temin etmek 
veya tarım arazisi satın almalarına müsaade etmek 
mi? 

Muhterem arkadaşlarım, ben 1950 yılında İstan
bul'a gittiğimde Kıbrıs meselesi gündeme gelmişti ve 
biz gençliğimizde Kıbrıs meselesinin peşinden, «Kıb
rıs Türktür» diye senelerce yürüdük. İncelediğimizde 
gördük ki, seneler önce büyük çoğunluğu Türk olan 
ve 600 bin Türk'ün yaşadığı Kıbrıs'ta, o tarihlerde 
100 bin Rum yaşıyormuş. Rumlar zamanla Türklerin 
ellerindeki topraklan satın almışlar, nüfuslarını 500 -
600 bine çıkarmışlar, Türklerin nüfusu ise 100 bine 
düşmüş ve o şekilde koca Kıbrıs, koca Girit bugünkü 
durumuna geldi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıyla, gelecekte 
buna benzer şeylerin olabileceği hükümler getiriyor
sunuz. Biz diyoruz ki; gaye turizm ise, görüştüğümüz 
maddeye turizm için bir ilave yapın, öyle getirin; onu 
da getirmiyorsunuz. Anayasanın 44 üncü maddesini 
açın okuyun; o maddede devlete görev verir; «Devlet, 
topraksız veya toprağı yetersiz köylüye toprak bulmak 
için uğraşı vermeye mecburdur» der; yani, topraksız 
köylüye toprak bulsun diye devlete görev verir. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Biz ya
bancılara vermeye çalışıyoruz; kötü mü?! 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, hepinizin de bildiği gibi, Türkiye'nin 28 
milyon hektar olan tarım arazisinin ekilebilir olan 
kısmı 12 milyon hektardır. Bunun da sulanan kısmı 
ise 3,5 milyon hektardır. Türkiye'de yaşayan nüfusun 
yüzde 65'i de köydedir. Yani, dört kişiyi bir aile ka
bul edersek, 8 milyon köylü ailesi yaşamaktadır. 
Bunlara birer hektar arazi verecek olsanız, 8 milyon 
hektar eder. Sulanabilir arazi 3,5 milyon hektar oldu
ğuna göre, bugün Türkiye'de bunlara bir hektar bile 
sulanabilir arazi verme imkânı yokken, «Türkiye'nin 
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toprakları bitmez; yüzölçümü 700 küsur milyon kilo
metrekaredir» diyerek, düşüncenizi yanlış bir naza
riye üzerine oturtuyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu topraklar hangi top
raklardır? Türkiye zaten, her sene büyük oranda top
rak erozyonuna uğruyor; tarım arazileri fabrikalarla, 
şehirlerle tahrip ediliyor. Biz, şimdi buna tarım ara
zisi katalım diyoruz. Harran Ovası, Karakaya Barajı 
ile sulanacak diyorsunuz ve bununla övünüyorsunuz. 
Bu araziler yarın ecnebilere satılacak; ben bu zihni
yetinizi kabul edemiyorum. Millî menfaat bunun ne
resinde? 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) — Milliyet
çilik... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Milliyetçilik bu
nun neresinde? Siz de milliyetçiyiz diyorsunuz, biz 
de milliyetçiyiz diyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz millî 
hudutlar içerisinde yaşayan her Türk vatandaşının, 
insan haysiyetine yaraşır bir geçim kaynağına, bir ge
çim ortamına kavuşmasıdır; bizim milliyetçiliğimizin 
esasında bu yatar. Bunu temiır etmek için de Anayasa 
devlete görev vermiştir. İşte, bu görevi yapabilmeniz 
için, sizin, o tarım arazilerini değil ecnebilere satmak, 
zenginlere bile vermeniz hatadır. Bunu, ihtiyaç sahibi 
Türk köylüsüne aktarmanız gerekir. 

Bir de, «İlişiklilerimizin iyi olduğu ülkelere sataca
ğız» diyorsunuz. Muhterem larkadaşlarım, istirham 
ediyorum, hangi ülkelerle ilişkilerimiz iyi diyebiliyo-
ruz -ve bunu uzun vadeli olarak niasıl söyleyebiliyoruz; 
buna imkân var mıdır? Ayrıca, ilişkilerimizin iyi ol
madığı ülkelerin hükmî ve hukukî şahıslarına da Ba
kanlar Kurulu kararıyla satış yapabileceksiniz. İyi 
ilişkide olduğunuz ülkenin, ülkemizle sonunla kadar 
iyi ilişkiler içinde olacağını garanti edebilir misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım, her şey söylendi, fazla 
bir şey söylemek istemiyorum, yalnız iki noktayı vur
gulamak istiyorum. Birincisi, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bu konu görüşülürken - eğer yanlış hatırlamı-
yorsiam - sayın bakan «Anayasa Mahkemesine gidildi
ği takdirde, bu yasa oradan çıkıncaya kadar, bu ka
nun gereği hiçlbir işlem yapılmayacak» dediler. 

Şimdi, sayın bakanın «Belli bir süre bekleriz» sö
zü, kusura bakmayın son derece hatalıdır. Hangi belli 
süre?.. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek
tir; bir saat de, belli bir süredir, bir gün de, belli bir 
süredir, bir ay da belli bir süredir, bir yılda belli bir 
süredir. Bu şekildeki soyut kavramlar arkasına lütfen 
gizlenmeyelim. 
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İkinci olanak,* Anavatan Partili arkadaşımız bura
da konuşurken, beni ve benim gibi bütün arkadaşla
rımı da son derece üzen bir cümle söyledi; sayın ba
kan da bunu kabul ettiler; bu «Eğer Rumlar ve Yu
nanlılar Türkiye'de kalmış olsalardı, onların burada 
nüfusu olsaydı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ilişkiler daha dostane olurdu» cümlesi idi. 

Şimdi soruyorum : Bulgaristan'da 1,5 milyon Türk 
yaşıyor; bugünkü ilişkilerimiz bu ülkeyle dostane mi
dir? 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve MDP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Şahsı adına Sayın Bozurt, buyurun efendim. 
Sayın Bozkurt, süreniz 5 dakikadır efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tasarının 
1 inci maddesiyle, şimiye kadar Tapu Kpnunu hü
kümleri uyarınca ve ancak mütekabiliyet şartı mev
cut bulunmak şartıyla, yabancı gerçek kişilerin, şehir 
ve kasaba belediyeleri sınırları içerisinde, yerine göre 
hükümetten izin almak suretiyle gayrimenkul mallara 
temellük ve tevarüs etmelerine ilişkin hükümlerine 
yabancı tüzelkişilerin de eklenmesi ya da onların da 
yararlanmasını sağlayacak biçimde ve mütekabiliyet 
şartı aranmaksızın olanak sağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülke, devletin en önemli un
surlarından birisini teşkil eder. Bir başka anlatımla, 
ülke kavramı ile devlet kavramı arasında direkt ilişki 
vardır. Bu ilişki, aynıyla, ülke ve millet kavramları 
arasında da mevcuttur. Genel kural, ülkeye o devle
tin vatandaşlarının sahip olmasıdır. Aksi halde, ülke 
topraklarının siatın alınıp, hiç değilse belli yörelerinde, 
sayısal, ekonomik ve siyasal etkinlik tesisi suretiyle, 
devletin o bölgedeki nüfuz ve varlığının tahribi ve 
zayıflayıp, giderek ulusal sınırlarından koparılması 
her zaman mümkün olabilecek bir husustur; bunun 
tarihte örnekleri görülmüştür. 

Vakıa, günümüzde yabancılara mülkiyet edinebil
me hakkının tanınması doğrultusunda bir eğilimin 
varlığından bahsetmek olanaklı ise de, bunun yaygın 
bir uygulama olduğunu iddia etmek mümkün değil
dir. Var olanlar için ise, genellikle o ülkede son de
rece kozmopolit bir yapının söz konusu olduğu, ülke 
yüzölçümünün geniş olmadığı ve bu suretle etkin bir 
devlet denetim ve uzviyetine sahip bulunulduğu ya da 
geniş arazisine rağmen, nüfusun son derece az oldu
ğu, yani nüfus yoğunluğunun son derece düşük bu-
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lunduğu, ya da o devletin sınırları üzerinde uzun yıl
lar, hatta asırlar boyunca herhangi bir ihtilaf ya da 
başka devletlerce açık veya gizli bir niyetin bulun
madığı görülür. O devletler dahi yabancılara böyle 
bir mülkiyet hakkını tanırken, pek çoğunda, özellikle 
bunun yalnızca gerçek kişiler için olduğu görülür. 
Tüzelkişiler, ister özel ister kamusal nitelikli olsun 
tanınmamaktadır. Oysa bu maddeye göre, yabancı 
tüzelkişiler, hem de özel veya kamusal nitelikli olsun 
veya olmasın, bir ayrım yapılmaksızın bu haktan is
tifade edebilir duruma geleceklerdir. 

Yabancılara mülkiyet hakkı tanımış bulunan az 
sayıdaki ülkelerin, böyle bir tanımada bulunurken, 
dikkat ettiği başkaca hususlar da vardır. Bunlar, mik
tar itibariyle sınırlandırma, kullanış maksadı itiba
riyle sınırlandırma, belli stratejik bölgeler itibariyle 
böyle bir hak tanınmaması ve belli bir bölgede bu 
suretle mal edinenlerin, belli bir nispete ulaşmaması 
gibi kayıtlamaları saymak ve ifade etmek mümkün
dür. 

Tasarının 1 inci maddesinde, bu konularda da her
hangi bir kayıtlama bulunmamaktadır. 

Maddenin en önemli yanlarından birisi, mütekabili
yet şartının aranmaması keyfiyetidir. Bu şart, ülke
nin, uluslararası camianın eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olduğu temel hareket noktasından mülhem
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, 'bir dakikanız vardır, 
ona göre konuşunuz efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Devletin kişiliği ve onuru ile böyle bir şartın varlığı 
arasında direkt ilişki vardır. Böyle bir ilişkinin, tek 
taraflı olarak ve kendisi açısından devre dışı bırakıl
ması gibi bir davranışın, bu mütalaa ile pek kabul 
edilebilir bir yanı olmadığı açıktır. 

Madde ile, yabancılara mülkiyet hakkının tanın
ması konusundaki usul ve esiasları tespit konusunun 
Bakanlar Kuruluna tanınması da, bizim Anayasamız 
karşısında kabulü, tecvizi mümkün olmayan bir hu
sustur. Bu konularda düzenleme yapma yetkisi, an
cak yasama organı olarak parlamentoya aittir. Ana
yasa Mahkemesi de buna dayanarak, 3029 sayılı Ka
nunu iptal etmiştir. Anayasaya aykırılık, bu yeni dü
zenleme ile giderilememiştir. Biraz sonra söz aldığımda 
bu hususu da arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin yukarıdan 
beri saymaya çalıştığım nedenlerle kabulü mümkün 
değildir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; bu konuları komisyonda d'ik-
kaffite dinlemiştim. Buraya getirilmesi, tabiî, yanlış
tır demliyorum; getirilecektir, doğrudur; ama 'biz de, 
ıbu konularda orada 'vermiş oldüğuımuz cevapları bir 
kere daha tekradamak durumunda kalırız. 

Sayın Bozer, çeşitli ıgörüşlere sahip olmanın ibir 
hak olduğunu; fakat bu hakiki kullanan herkesin, 
hukukun üstünlüğü prensib'ine sadık kalması ve bu 
konuda herkesin mutabakat halinde olması gereğimi 
vurguladı. 

Ayrı düşünmüyoruz, doğrudur; ama hukukun üs
tünlüğü, 'bizim, yeni ibir kanun teklifinin konusu 
itDbariyle iptal edilmiş, eski İbir Ikanuna benzemesine, 
haltta ve hatta çok benzemesine rağmen, Anayasa 
Mahkemesine gitmemize mani değildir. Bununla biz, 
hukukun üstünlüğünü zedelediğimiz kanaatinde de
ğiliz. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitfe) — Anlamadık 
ki... 

KÜLTÜR VE TURİZM (BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Anlla-
madıysanız, bir daha anlatayım efendim. 

(Diyor kü, «Hukukun üstünlüğü esastır. En yük
sek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi karar ver-
ım'iş'tir. Siz çeşMi 'görüşlere sahip olabilirsiniz; ama 
hukukun üstünlüğü mevzuunda hepimizin saygılı ol
ması lazımdır. Bunun 'gereği de, -onlara 'göre bizim-
bir daha bu konuda Anayasa Mahkemesine dahi 
müracaat etmememıiz gerekir». Söylediklerinden 'be
nim anlayabildiğim budur. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — O, sizin söyle
diğiniz gibi de'ğiıl; anlamamışsınız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tabiî, 
söz alırsınız, neyii anlıamadığımı ifade edersiniz; ama, 
oturduğunuz yerden «anlamamışsınız» demeyi, size 
yakıştıramıyorum. 

Kelimesi kelimesine söylenen 'budur. (SHP sırala
rından (gürültüler) * 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma-
yalım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bırakın 
da gerisini getirelim. 
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BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakınız, 
biz 'demokrasiye son derece saygılıyız. (SOP sıraila-
rından gülüşmeler). Saygılı olmasak, ne siz, ne biz 
buraya gelemezdik; hiç gülmeye lüzum yok. 

M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Ben 
öksürdüm Sayın Bakan; 'ben de saygılıyım. 

KÜLTÜR VE TURİZM ©AKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Saygılı 
olduğumuzdan dolayıdır ki... 

ÖMER ıKUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, biz mil
lete1 saygılıyız. 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tab'î, 
tabiî efendim; onu ifade etmeye çalışıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sizin sayenizde bu
raya gelmedik, milletin iradesiyle geldik. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Estağ-
fuıruiilah ©fendim, böyle bir şey söylemedim; Me, 
yanlış anlama budur, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İfadenizden bu an
laşılıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim,, lütfen (karşılıklı 
konuşmayalım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben böy
le bir şeyi hiçbir zaman siöylemedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, Sayın (Bakan lütfen 
karşılıkılı konuşmayalım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) -~ Şimdi, 
11 kişilik Anayasa Mahkemesi, 'vdlevki bu iptal ka
rarını on oya karşı ıbir oy ile dahi almış olsaydı ve
ya 'bir oy farkla almış olsaydı; biz yine Anayasa 
Mahkemesinin kararma saygı duyarız, münakaşa da
hi etmeyiz; çünkü, demokrasli o 'bir oydadır; ama, 
komisyonda da İfade ettliım, acaba o dörde yedi oran
da alınan kararda, o dört arkadaşımız -ki, onlar da, 
saygın, Anayasa Mahkemesinin, hukuku iyi bilen ve 
yargı 'organının en yüksek seviyesine layık görülmüş 
kimseleridir- ne demişler; siz hep zabıttan okuyorsu
nuz, 'bir ide* ben okuyayım, bakın, ne diyor : 

«Anayasanın 7 ncü ımaddesiinde Yasama yetkisi 
Türk Mll'IelJi adınla Türkiye Büyük Millet Meclislinin
dir. Bu yetki, devredilemez denilmiş; 16 ncı madde
sinde de, temel hak ve hürriyetlerin, yabancılar İçin 
milletlerarası hukuka uygun olarak, kanunla sınırla

nabileceği belirtilmiştir. -Buraları iyi 'dinleyin- bura
da, sınırı koyan da, bazı hallerde kaldırılmasına ce
vaz veren de kanundur, kanun koyucusunun kendisi
dir. Yabancıların Türkiye'de mülk edinimleri hak
kına kanunlarda yazılı olmayan yeni sınırlar getir
me yetkisi Bakanlar Kurulunla verilmemiş olduğuna 
göre, yasama yetkisinin devrinden söz edilmemesi ge
rekir.» 

Anayasa Mahkemesinin kararı ıbu değil; ama Ana
yasa Mahkemesii Başkanının, 'Başkanîvekilinin ve iki 
üyesinin gerekçedeki siözleri bu. 

EROL AÖAGİL (Kırklareİ) — 'Muhalefet şer
hi o. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Muhale
fet şerhidir eferidim; ama Yüce Mahkemenin Baş
kanı, Başkanvekili ve ilki üyesinin -müsaade edin de-
sözlerinl biz nazarı Mfoara alma hakkını muhafaza 
edelim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Mecliste muhale
feti niye nazara almıyorsunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKIANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU ^Devamla) •— Karara 
ısaygılıyız. 

Şimd'i şuraya getirmek istiyorum; yani, «Böyle 
alınmıştır, bu karar geçersizdir.» Haşa, böyle bir söz 
bizim ağzımızdan çıkmaz; ama biz maddeye yeni ver
diğimiz şekil ve ruh ile, bu az farkın dahi ortadan 
kailkafoileceğirii düşünüyoruz. Bu Ibiziım hakkımız; siz 
reddedersiniz, olabilir. Anayasa Mahkememize gider; 
o hiçbir fesÜr altında kalmayan saygın kişiler, yenliden 
işi tezekkür ederler. Bunda anormal hiçbir şey yok. 
Biz telaşa düşmüyoruz, siz niye düşüyorsunuz?. Yol
lar açık, buradan çıkacak, oraya gidecek. 

Gelelim Sayın Fırat'ın komisyonda söylemliş ol
duğu sözlere. Efendim, hangi hükümet, Türkiye'ye 
milyarların sarf edildiği - Harran Ovası dahil - o 
tarımsal arazilerini kalkacak da başkalarının İstifa
desine, şu veya bu karşılığı verecek. Bunu dÜşünefoİli-
liyor musunuz, bunu nasıl dile getirebiliyorsunuz Sa
yın Fırat?. 'Bunu orada da ifade ettliım ve biraz evvel 
ifade ettim ki... 

AYHAN FIRAT ((Malatya) — Çıkaralım dedik 
Sayın Bakanım. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKIANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, biraz evvel de ifade ettliım; «tarım
sal arazileri için özellikle müştereken' yahut üç ayn 
önerge hazırlanmış, foirleşltMleceğini haber aldım; kar-
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şı da değilim» dedim. Biz tarımsal aırtazinin en ufağı
na bile dokunamazken, Harran Ovası falan nasıl ve
riliyor yabancılara?. Buna 'bir kere para mı yeter; yei
se 'bile biz ibunu verir miyiz?. 

Siz, çok takdir ettiğim ıbir mühendissiniz hu iş
leri iyi ibillirs'Mz, 'bizi 'böyle (bir töhmeitlin 'altında nasıl 
(bırakırsınız?. 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Çıkaralım efen
dim, yukarıda da söyledim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜıKERRIEM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, 'bahis 'konusu araziler, tarım alanları „dışmda 
tatil geçirebilmek maksadı ile... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sevda Tepesi gî-
ıbi... . 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKIERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Boğaziçi 
Kanunu müsiaade ederse, icabında Sevda Tepesi de 
olabilir efendim. Yani, adres vermenize lüzum yok. 
Bize gelen talepleri 'biz, en az sizin kadar va'tansever 
duygularla ve köylümüzü düşünerek, tarım 'meselele
rimizi katiyen 'bir kenara açmaksızın, kendi menfaat-
lerimıizfi iyice müdrik bir şek'ikle inceleriz, bakarız; 
hiç endişeniz olmasın. 

İktidarda kaldığımız müddetçe "bu vatanın, biz, 
köylümüze ait olması icap eden, menfaatlerimizle 
sıkı sıkıya 'ilgili bir tek karış toprağını kimseye peş
keş çekmeyiz. 

Saygılarımızla arz ederiz efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, be

nim yapacağım konuşmanın pek 'büyük bir kısmını, 
arkadaşlarım konuşmaları sırasında dile gelirdiler, 
tartışıldı; o 'bakımdan konuşma sıramı arkadaşıma 
veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman sırada Sayın Şen-
gün var, 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
arkadaşımın söz hakkını alıyorum efend'im. 

BAŞKAN — Efendim, dördüncü sıraya kaydede
niz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O zaman ben konuş
mak istJiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
M. 1SEYF1 OKTAY (Ankara) — Ben de söz İsti

yorum 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, son konuşma, başka yok 
efendim, 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Tekrar mı edecek-
siniiz?. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne kadar tekrar eder
sek azdır. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Oktay'ı kaydedelim efen
dim. 

M. TURAN HAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yazılıp slöz hakkını alabilir efend'im. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce kaydedilmemiş, 
\3ayin Bayezüt. 

M. TURAN BAYEZrr (Kahramanmaraş) — 
Şimdi yazılıp, verileMir efendim, uygulaması var. 

BAŞKAN — Efendim, daha önce kaydedliJime-
miş; sırada İsmail Şengün var. Sayın Kuşhan, ko
nuşmasından vazgeçerse, Sayın Şengün'e söz ver
mem lazım. Sayın Oktay'ı yazdığım zaman 'beşiinci 
sırada oluyor. 

Buyurun (Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; söy
lemek istediğim şeylerin Ibir kısmı arkadaşlarımca bi
raz önce Söylendi. Binaenaleyh o gerekçe ile bir 'baş
ka arkadaşımın Söylemek istediği şeylerin varlığını 
düşünerek, söz hakkımı arkadaşıma vermek istedim, 
ama Başkanlık (Divanı 'buna müsaade etmediler. 

BAŞKAN — 'Sayın Kuşhan... 'Sayın Kuşhan, bir 
hususu arz edeyim müsaade edersenıiz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Buyurun Sayın 
Başkan. 

'BAŞKAN — Müracaat edilen sırada, Sayın Sey
fi Oktay'ın da 'ism'i olsaydı, sizin söz sıranızı ona ve
rebilirdim; fakat benim 1 istemde Sayın Oktay'ın is
mi yok; onun İçin ısöz veremiyorum. 

Arz ederimi. 
M. TURAN BAYE'ZİT {Kahramanmaraş) — Şim

di yazılıyor Sayın Başkan. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkanım; ama, bentim konuşmam, za
ten zatıâfliriizi herhangi bir şekilde suçlayacak ko
nuşma değildi. Mutat olduğu üzere, yerinden devam
lı surette laf atmayı IMyat edinmiş olan arkadaşları
mızın, 'kürsüye gelirken söylediği hîr laf vardı, onu 
cevaplamak (istemiştim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
şu anda görüşmekte olduğumuz yasanın, Anayasa 
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Mahkemesince iptal edildikten sonra, hangi 'kılıfa 
yerleştirmeye çalışırsak çalışalım, konuşma gücümü
zü hangi 'boyutlarda kullanırsak ikullamalıha, Tanrı'nın 
insanlara ila nlbaye sınırsız olarak verdiğini kabul 
ediğimiz veya iddia etmek durumunda olduğumuz 
'hafızamızı ve meselelere kılıf hazırlama ve onları îzalh 
dtıme yetkimizi, yeteneğimizi ne kadar kullanırsak 
kullanalım, hiçbir şekilde tevili mümkün değildir ki, 
Anayasa 'Mahkemesinin kararına karşı, hükümetin 
meseleye bir başka kılıf bulmak suretiyle konuyu gün
deme getirmesinden başka 'bunun İzah tarzı yoktur, 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesii 4'e, 7 
karar vermiştir. Bu yüce mahkemeye, 'biz mıille'tveikil-
leri olarak, elbettek'i saygılı olmak mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh, saygılı olan miidtvdklllerinden oluşan 
Türkiye parlamentosu da, Anayasa Malhkemesline bü
yük boyutlarda saygı göstermek mecburiyetindedir. 
Hangi mantıkla veya hangi iyimser veya hangi hu
kuksal düşünceyle ifade edilmektedir; 'bunu izah et
mek mümkün değildir. Sayın Bakan gerek koımlisyon-
da, gerekse İki defa bu kürsüde, «Efendin, Anayasa 
Mahkemesi, birinci defasında dörde yedi bozma ka
rarı vermiştir; ama, ikinci defasında dörde yedi ka
lbul etme kararı vermeyeceğimi kim temin eddbilir?» 
demiştir. 

Sayın milletvekilleri, ısiöz söylemek elbdttdki önem
li bir olaydır; ama, söylediğimiz sözün, zaman zaman, 
altından kalkamayacak kadar insanı okkaladığı da 
iSöz konusu olabilir. 'ŞiımdÜ, Anayasa Mahkemesinin 
sayın üyelerinin yerine kendimi koyuyorum ve size 
çdk samimiyetle söyleyeyim ki, !bu kadar töhmet al
tında 'bulundurulan veya kendisinden 'bu derece deği
şik görüntü vereceği beklenen bu insanların yerinde 
olmak, o saygı değer üyelerin yerinde olrnak gerçek
ten isteniliyorum. 

ıSayın 'hükümet üyeleri, sayın 'bakan veya sayın 
milletvekillerinin bir kısmı, nasıl oluyor 4a, Anayasa 
Mahkemelinin bu sayigı değer üyelerinim, dün verdik
leri kararda yarın bir değişlik görüntü verebileceklerimi 
ve dün iptal ettikleri maddeleri yarın kabul edebile
ceklerini iddia eddbiliryorlar?. 

İÖMIAJÎL ÜĞDÜL '(Edirne) — Değişiklik var, bi
raz dikkatli okuyun. 

ÖMER KUŞ/HAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bafızaî beşer riisyan ile maluldür; ama bu 
derece malul olmaması (gerekir. Şimdi bir şeyi, ha
fızalarınızı yoklayarak şöyle bulmanızı İstiyorum : 
Çok yakın bir 'geçmişte, yine yapılmış olan çok hak
sız bir uygulama ile bir bankanın bür başka banka-
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ya ödememesi gereken bir parayı ödemek İçin bir 
yüce mahkemeden bir karar çıkmış ve o kararın bu
na göre çdk daha adil olması gerektiği boyutlarda 
tartışılması mümkün iken, o yüce mahkeme şaibeler 
altında kalır ifadelere mühtaıp olmuştur. 

Şimdi siz, iktidar olarak; şimdi 'siz, Bakanlar Ku
rulu olarak, şimdi siz sayın balkan, Türkiye Cumhu-
riydtinln bir bakanı olarak, nasıl diyebilyorsunuz ki, 
dün yedi tane aleyhte oy kullanan üyen'in bir kısmı, 
mümkündür ki, bu sefer lehte oy kullanabilecektir. 
Bunu İzah etmek nasıl mümkün olur?. 

Ben o yüce mahkemenin üyelerini, sizin kendile
rine reva görmeye çalıştığınız bu durumdan 'gerçek
ten tenzih etmek istiyorum, bu mukaddes kürsüde. 

1İHSAN NÜRt TOPKAYA (Ordu) — Mahkeme 
kararları hiç değişmiyor mu, devamlı değişiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayınız 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, üzerinde özellikle durmak iste
diğim b'ir şey daha var : Sayın milletveikilleri, parti 
farkı gözetmeden hepinize sesleniyor ve Türkiye Bü
yük Millet 'Meclisinin dikkatini bir arkadaşımın soru 
şeklinde sayın balkana yönelttiği ve -öyle bir soruya 
muhatap olduğu anda sayın bakanın yerinde olmayı 
hiç istemezdim- cevaplaması mümkün olmayan bir 
meseleye çekmek İstiyorum. (ANAP sıralarından «Ola
mazsın» sesleri.) İBana söyler imlisiniz lütfen, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin iradesi ne zamandan beri 
Başbakanın ipoteği altına sokulmuştur?. Sayın mil
letvekilleri, Başbakanımız hangi yetkiye dayanarak, 
Hindistan'a 'giderken uğradığı bir Arap ülkesinde ve 
Hindistan'dan dönerken uğradığı bir başka Arap ül-
kdsinde, yasayı değiştirmek üzere Türkiye Büyük Mil
let Meclisine getireceğini ve arkasındian bu yasayı çı
karacağını ve kendilerine toprak satabileceğini söyle
me yetkisini nereden alıyor?. (AINAIP sıralarından gü
rültüler.) 

MEHMET tÜMUR ÇINAR (Manisa) — Ona 
biz verdik o yetkiyi. 

fâMAİlL ÜĞDÜL (Edirne) — Biz verdik o yet
kiyi. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sizm adınıza,.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Kuştan, lütlfen bağlayınız. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın iktidar 

milletvekilleri, bir milletvekilli olmam nedeniyle si
zinle aynı statüde bulunmam ve aynı şartları taşı-
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mam nedeniyle gerçekten namınıza üzülüyorum. Bir 
'mJl'leive'ki'linin, iradesine, böylesine, ^başkasına ipotek 
koydurmaması gerekir; velev ki o, mensup olduğu 
partinin genel 'başkanı, velev iki o, hükümetin başı 
d'alhi olsa. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların'dan 
alkışlar.) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'Kuş'han. 
EROL AĞAGÎL '(Kırklareli) — Sorum var Sa

yın Başkan. N 

BAŞKAN — Soru soracakları alalım efendim. 
\3oru soracaklar : Sayın Erol Ağagil, Sayın İsmail 

Şengün, Sayın Salim Erel, Sayın Mustafa Çelebi. 
Soru sormak (için kayıt işlemi 'bi'tirnıiş'tlir. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkanım, 

malumlarınız olduğu üzere, bir Kırklareli milletve
kili olarak biraz evvel sayın bakana sorulan, Kırklar-
eli'nin Lüleburgaz İlçesinde bulunan Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı Türkgeldi Çift
liği ile Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığına bağlı... 

İLHAN AKÜZÜM '(Kars) — Öyle bir genel mü
dürlük kalmadı. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — ... Sarımsaklı 

Çiftliğine ait bir soru üzerine, verdikleri yamtta, bu
nu «Baytekin'in maceraları» tarzında anladığını ifade 
ettiği için bu soruyu soruyorum. 

Biraz evvel, «Harran Ovasını herhangi bir şekil
de satmanın nasıl düşünülebileceğini» söylediler. Ben 
bundan bir müddet evvel sözlü soru önergesi verdi
ğimde, Sayın Köyişleri Bakanımız da burada cevap
landırmışlardı. Arz ettiğim bu iki çiftliğin, 36 bin dö
nüm arazi olarak, Libya - Arap ortak şirketine satış 
pazarlıkları yedi aydır devam etmektedir. Bu çiftlik
lerin satışı, bu kanun Anayasa Mahkemesinden dön
dükten sonra satış safhasındayken durdurulmuştur. 
Bu, bir Baytekin macerası değildir. Bu iki çiftliğin 
bu şirkete satış durumunun, şu anda ne vüsatte ol
duğunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, ben 
o «Baytekin» lafını bu isimlerden dolayı söylemedim 
de, konuşmanın baş kısmını duyamadığım, «telsiz» 
lafları filan geldi; yani tezyif etmek bakımından öyle 
bir niyetim de yok. Yalnız, bu mevzua ıttıla kespet-
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miş değilim. Bir bakayım, size yazılı olarak cevap ve
ririm efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, soru tespiti bitti mi? 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
Sayın İsmail Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

görüşmekte olduğumuz 1 inci maddede, Bakanlar Ku
rulunun, mütekabiliyet şartından istisna kararı alabi
leceği belirtilmiş ve millî menfaatler ve/veya millî 
ekonomiye faydalı görülen hallerle sınırlandırılmıştır. 

Sualim şudur : Türkiye Cumhuriyeti hükümetle
rinden herhangi birinin millî menfatlere ve/veya millî 
ekonomiye faydasız kararlar alabilmesi mümkün 
müdür de, kayıt olarak, kıstas olarak bu hüküm, bu 
ibare bu yeni tasarıya eklenmiştir? Bu bir. 

İkinci sorum : Gene, görüşülmekte olan 1 inci 
maddede - eski maddeden farklı olarak - istisna, ül
keler yanı sıra, onların uyruklarına, gerçek ve tüzel
kişilere de tanınabilmektedir. Bu istisna «ve/veya» 
ibareleriyle buraya konabildiğine göre, Sayın Başkan, 
herhangi bir ülkenin gerçek ve tüzelkişisi istisnaya 
mazhar olacak demektir. 

Sorum : Acaba, devletler hukuku bakımından, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin muhatabının, bir 
başka hükümet olması gerekmez mi? Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin muhatabı, nasıl kişiler, şahıslar 
olabilir? Böyle bir durumda, acaba, «Özel şahıslara 
imtiyaz, özel şahıslarla pazarlık yapıldığı» şeklinde 
suçlamalar kamuoyuna gitmez mi? 

Üçüncü sualim : Bu istisna ile Konut Fonuna bir
takım imkânlar sağlanabileceği ifade edilmektedir, 
maddenin sonuncu fıkrasında. Bilinen bir ekonomi 
kuralıdır, Sayın Başkanım; her mülkün bir maliyeti 
vardır ve bu maliyet içine fonlar, ödenecek olan ver
giler de girer. O mülkün bedeline, yani satış fiyatı
na bunlar da ek olarak girdiği takdirde, alıcının al
maktan vazgeçmesi; satıcıya da fon mükellefiyeti ge
tirildiği takdirde, satıcının satmaması söz konusudur. 
Şu halde, ekonomi kuralları içinde düşünüldüğü tak
dirde, aslında bu muameleler fona yeni imkânlar ge
tirmeyecek; olsa olsa bu imkânları giderecektir dü
şüncesindeyiz. Sayın bakan bu düşüncelerimizi payla
şırlar mı 

Son sualim... (ANAP sıralarından «Böyle sual mi 
olur?» sesleri) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Böyle sual olmaz 
efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyelim. 

Sayın Şengün, devam edin efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
maddenin baş kısmında «Millî menfaatler ve/veya 
millî ekonomi» den bahsedilmektedir. Gerekçede ise, 
millî menfatler, millî ekonomi yanısıra millî güvenli
ğimiz de söz konusu edilmekte ve istisnanın, millî 
güvenliğimize ters düşmemesi hususu açıkça belirtil
mekte olduğu halde, madde metninde «millî güven
lik» ifadesine yer verilmemiştir. 

«Millî menfaat içinde millî güvenlik vardır» şek
linde bir cevap verilmesi durumunda, sormak iste
rim; niçin gerekçede ayrıca «millî güvenlik» ibaresi 
geçmektedir? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız çok güzel ifade ettiler; hakikaten, 
hiçbir hükümet hakkında, «Millî menfaat veya millî 
ekonomiye aykırı bir karar alıyor» diye bir şey dü
şünülemez; ama unuttukları bir nokta var; talepler 
millî menfaate ve millî ekonomiye aykırı olur. Hü
kümetin vazifesi de bu seçimi yapmaktır. Maddeyi 
ben böyle anlıyorum. 

Şimdi, muhatabın ülkeler olması yanı sıra, yanı 
Türkiye'de gayrimenkul edinmek maksadıyla müra
caat eden yabancı kimselerin, «ülke veya ülke uy
rukluları» şeklinde, ülke uyruklularına da bu hakkın 
tanınması yoluna gidilmesinden arkadaşımız endişe 
duyuyor. Bence, bu endişeye biç lüzum yoktur. Bir 
kere hükümetlerin muhatabı elbette ki hükümetlerdir; 
ama ben birinci konuşmamda, fiilî mütekabiliyet de
nen nesne nasıl çalışıyor, onu izah ettim; ülkeler ara
sında bir mütekabiliyet anlaşması yapılmıyor, kültü
rel anlaşmada falan olduğu gibi, dedim. Ne yapılı
yor? Şahıslar, gerçek veya tüzelkişiler «ben şuraya 
talibim, almak istiyorum» diye müracaat ettiklerinde, 
fiilî mütekabiliyet esası tatbik ediliyor. Nasıl edili
yor? O yabancı uyruklu vatandaşın ülkesindeki bü
yükelçimiz veya hariciyenin diğer kanalları vasıta-. 
sıyla, aynı haklar da orada tanınıyor mu diye soru
luyor. Aslında, gerçek veya tüzelkişi olarak şahıs 
müracaatları, bizim ülkemizde de başka ülkelerde 
de tek tek hükümetlerce kabul edilmektedir, «Hü
kümetlerin muhatabı illa hükümetler olmalıdır; ülke

nin muhatabı olmalıdır» yolundaki görüş yanlıştır; 
tatbikat da bu yolda değildir. 

«Özel şahıslara imtiyaz sağlanıyor gibi, belki de 
birtakım şaibelere, dedikodulara yol açmaz mı?» de
niyor. 

Bunu bu asırda düşünmek mümkün değildir. Bü
tün ülkeler, dünyaya açılmış bütün ülkeler, bütün 
uluslararası firmalar - şahıs olsun, gerçek veya tüzel
kişiler olsun - kanunların öngördüğü şekilde nasıl 
müracaat ediyorlar ve oralarda bu işler genelde de
dikodu mevzuu olmuyorsa, bu da bir müracaattır. 
Eğer suç varsa, elbette ki takibe uğrar; ama bunda 
endişelenecek bir taraf yoktur. 

Konut Fonuna imkân meselesine gelince, daha 
doğrusu Konut Fonunu bu işin içine soktuğunuzda, 
taleplerin azalacağı ve bu şekildeki müracaatların ol
mayacağı endişesi, netice itibariyle, bir alım satımda 
caydırıcı olup olmama meselesidir. Biz bir yandan, 
millî menfaatlerimizi göz önünde tutarak yabancılara 
birtakım haklar tanırken, buralara ödeyeceği para
dan başka, bu memleketin fakir fukarasını, dargelir-
lisini konut sahibi yapacak bir fona da yardım etme
sini istiyoruz. Bu, bir şarttır. Talep artar veya aza
lır, hiçbir şey fark etmez. Biz, ticaret peşinde değiliz. 

Son soruya da cevap vereyim. Soru sahibi soru
yu uzun sorduğu için, tabiî olarak cevap da uzun 
oluyor; soruyu sorduktan sonra kendileri cevaplandır
dılar, «Millî güvenlik, millî menfaatimizin en önde 
gelen unsurlarından biridir. Niye gerekçede yazıyor
sunuz da, maddede yazmıyorsunuz» dediler. 

Gerekçede yazılı olan her şeyi maddeye sığdır
mak mümkün olsaydı, gerekçeyi kaldırırdık, uzun bir 
madde olurdu. Onu sizlerin anlayışınıza, ferasetinize 
ve kanun tekniğine borçluyuz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Görüşülmekte olan 

427 sıra sayılı Yasa Tasarısı ile ilgili şu sorularımı 
Sayın Bakanın yanıtlamasını talep ediyorum : 

Soru 1. Sayın Şengün arkadaşımızın sorduğu so
ruyu yineliyorum : «Millî menfaatler, millî güvenlik 
ve millî ekonomi» tabirleri niçin bu kanun tasarısına 
girmiştir? 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, sorular duyulmuyor efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar susarsa elbette duyulur. 
- Devam ediniz Sayın Erel. 
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SALİM EREL (Konya) — Bunların aksini dü
şünmek, herhangi bir insan için, herhangi bir Türk 
milliyetçisi için mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen sual sorun efen
dim, izahata lüzum yok efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Bu bakımdan, «millî 
menfaatler, millî ekonomi, millî güvenlik» tabirleri 
niçin bu kanun tasarısında yer almıştır? Bunun ak
sini düşünmek mümkün olmayacağına göre niçin 
yer almıştır? 

Soru 2. Görüşülmekte olan kanun tasarısının 
1 inci maddesinde, «Ayrıca, bu alım - satımlarda sa
tış bedelinin...» tabiri vardır. Ayrıca, alım - satım be
delleri nasıl bir para ile millî paramızla mı, yoksa ya
bancı paralarla mı yapılacaktır? 

3. Bu soruma Sayın Bakanın açık cevap verme
lerini bekliyorum. Sayın Bakan, bundan önceki ko
nuşmalarında, Federal Almanya'dan başlayarak Ve-
nezuela'ya kadar bir dizi ülke ismi sayarak, buralar
da da yabancıların mülk edindiklerini belirttiler. Bu 
ülkeler içerisinde bizim ülkemizden de, iktidar parti
sinden veya herhangi bir partiden veyahut da vatan
daşlardan mülk edinenler var mıdır? 

4. Memleketimizde mülk edinenler, millî ekono
mimize ve millî menfaatlerimize katkıda bulunacak
larına göre, bu mülk edinenler acaba bizim de millî 
vatandaşımız olacaklar mıdır? Bunlann Türkiye'ye 
giriş çıkışları nasıl bir yöntemle gerçekleşecektir? 

5. Türkiye'ye vize uygulayan ülkelerin uyruklu
larına da, arazi ve mülk satmayı, düşünüyor musu
nuz? 

6. Satış işlemi içerisine Konya İlimiz de girdiği
ne göre, Konya'da yabancılardan gelir sağlayan Mev-
lana Müzesini de satmayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAİCANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, aınkaıdaşıımz çok yorulduğumuz hu geç saatler
de bize biraz neşe vermek için, suallerini özellikle 
itina tile seçtiğinden ıkendisıine teşekkür ederim. 

Şimdi, millî menfaat, millî güvenlik konusunda... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
bakan devamlı gülümsüyorlar efendim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim. 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sırıtma
sınlar; lütfen ciddiyetle cevap versin, laubali havası
nı bıraksınlar. Ben milletvekili olarak soru soruyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oturun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Oturmayacağım Sa

yın Başkan, lütfen ciddiyete davet edin, az evvel ba
na on defa «Sayın Erel» diye hitap ettiniz, lütfen ken
disine de hitap ediniz. Bu Meclise yakışacak şekilde 
konuşsunlar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, es
ki tabirle, «Gülmek, ağlamaktan daha evladır» Ağ
lanacak durumunuza gülüyorum müsaade ederseniz. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, SHP sı
ralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Kendi haline gülüyor
sun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Millî men
faat ve millî... (Gürültüler) 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Çok ayıp 
efendim; olmaz bu kadar, ayıp. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Siz karışma
yın efendim, şahsına konuşuyorum; bana söylenen 
söze karşılık söylüyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bir bakana, 
«sırıtıyor» diyecek kadar hududunu aşarsa, müsaade 
edin biz de aşalım. 

SALİM EREL (Konya) — Senin gibi çok bakan 
gördüm. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kanım, sükûneti lütfen temin ediniz, cevaplayayım; 
yoksa suallerine cevap dahi vermem. 

SALİM EREL (Konya) — Lüzum yok, verseniz 
de vermeseniz de olur, canınız isterse... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Tamam efen
dim, cevap hakkımı mahfuz tutuyorum, ister veri
rim, ister vermem, şu anda vermiyorum efendim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, SHP sı
ralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Mustafa Çelebi. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu tu

tumuyla size hakaret ediyor, bana değil; soruyu ben 
size sordum, benim muhatabım sizsiniz. (Gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın bakan so

rulan bir soruya, dilediği uzunlukta veya kısalıkta 
cevap verebilir ama «Ben kızıyorum, cevap vermiyo
rum» diyemez; İçtüzükte böyle bir imkân yoktur. So
rulara cevap vermesi lazım. 

BAŞKAN — Kendi bileceği iş efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kızıyorum, 
demedim; cevap hakkım mahfuzdur, dedim. 

" » • • . < > • > • 

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
İ. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum'da Mareşal Çakmak Hastanesi yerine 
yaptırılmakta olan yeni hastane inşaatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Ya-
vuztürk'ün yazılı cevabı (7/1062) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı
lı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
'Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum'da Mareşal Çakmak Hastanesi 
yerine yeni bir hastane yapılmakta mıdır? 

Soru 2. 'Bu inşaat üstlenicisi firma kimdir? Ke
şif 'bedeli ile İhale bedeli ne kadardır? 

Soru 3. Halihazırda inşaatın fizikî seviyesi ile 
müteahhit firmaya ödenen Ihakediş tutarı ne kaklar
dır? 

Soru 4. Bu hastane inşaatının durdurularak aynı : 
maksatla Erzincan'da 'bir hastane inşaatı yaptırılacağı | 
doğru mudur? 

. 
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BAŞKAN — «Cevap hakkım mahfuzdur» dedi 
efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Tahrif etme
yin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çalışma süre
miz dolmuştur. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Soru hakkım 
baki. 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek üzere ve gündemde bulunan k6nuları sı
rasıyla görüşmek için, 22 Nisan 1986 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.00 

..«,.. 

CEVAPLAR (Devanı) 

Soru 5..; Erzincan'da da Ibir hastane gerekiyorsa-
Erzurum'daki hastane inşaatı neden durduruluyor? 

Soru 6. Bu inkıta ve nakle İçişleri ve Millî Sa
vunma (bakanlarının eski yapmakta oldukları söylen-
inektedir. Doğru mudur? 

TC 
Millî Savunma Bakanlığı 1 5 . 4 . 1986 

Kanun : 1986/3 25-SI 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : (a) T.B.M.M. Bşk. lığının 28.3.1986 tarihli" 
ve Gen. Sek. Kan. ve Kar. D. ©şk, 7/1062-5772-22083 
sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 2.4.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 
18/106-1620/03358 sayılı yazısı, 

(c) Sağ. ve Sos, Yrd. Bak. lığının 3.4.1986 \gün 
ve ÖKM-24 sayılı yazısı. 

lll/gi (b) ve (c) yazılaria Bakanlığımıza intikal et
tirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Erzurum 
Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nıın sayın Baş-
bakan'a yönelik Erzurum'da Mareşal Çakmak Has
tanesi yenine yapılmakta olan "hastaneye 'ilişkin yazılı 
soru önergesi aşağıdaki şekilde cevaplandınlmıştiır. 
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1. Erzurum'da 800 YataJdı Askerî Eğitim Hasta resi binası yapılmaktadır. 
2. Üsttenici firma : Ali Ö&man ÖZMAN'dır. 

Keşif İBedeli : 3 500 000 000 TL.'dir % 20 tenzilatla. 
İhale Bedeli : 2 800 000 000 TL.'diır. 

3. Hali hazırda inşaatın hafriyatı tamamlanmış olup temel «inşaatı devam etmektedir. 
Nisan 1986 Ay'ı itibariyle ımüteahhite; 
îmalalt ve lhzarat Ibedeli olarak 
Mukavele ;birim fiyatları'ile 958 336 854 TL. 
8/2574 Sayılı Kararname gereği fiyat farkı olarak : 518 509 065 TL. 
Olmak üzere 'toplam : 1 476 945 919 TL. 

ödenmiştir. 
4. Böyle 'bir konu yoktur. İnşaat aynı yerde devam ettirilmektedir, 
5. Erzurum'daki hastane inşaatı durdurulmamıştır. 
6. Hastane inşaatında inkıta ve nakil söz Ikonusu olmadığından herhangi ;bir etki de variıt değildir. 
Arz ederim. 

Zeki Yavuztürk 
Millî Savunma Balkanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, deprem nedeniyle 1984 ve 1985 yıllarında Erzu
rum'da yapılan konutlara ilişkin sorusu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazdı ceva
bı (7/1083) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ©derim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzunulm. 

Soru 1. Erzurum İli ilçelerinde 1984 yılında vu-
Ikübulan deprem nedeniyle 1984 ve 1985 yıllarında 
hıanıgi köylerde kaç adet deprem konutu yapıldı? 

Soru 2. 'Bu ilçe köylerinde yapılması tespit edi-
lipte yapılamayanlar var mı? Bunlar 1986 yılında 
programa kondu mu? (Örneğin Şenkaya İlçesi Kireç
li - Çardaklı Köyündeki deprem konutları ne zaman 
yapılacak?) 

Soru 3. Şenkaya'da 1984-85 yıllarında yapılan 
deprem konutlarının 'ahırları kullanılmıyor. Konutla
rın elektrikleri ve yerleşim yerinin suları yok. Bunlar 
ne zaman tamamlanacak? 

Soru 4, Şenkaya Aksar Nahiyesinde kaya düş
mesinden ötürü yapılacak olan 80 adet afet evi ns 
zaman yapılacak? 

TC 
Bayındırlık ve İskân /Bakanlığı 16.4.1986 

Basın ve Halikla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/1132 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Sn. Hilmi Nal'bantoğlü'nun 

yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 Nisan 1986 gün ve 7/1083-5834/22331 sa
yılı yazınız. 

Deprem nedeniyle 1984 ve 1985 yıllarında Erzu
rum'da yapılan konutlara ilişkin Erzurum Milletve-

. kili Sayın Hilmi NalUbantoğlu'nun yazılı soru öner
gesi hakkındaki ilgi yazınız gereğince, önergede be
lirtilen hususlar incelenmiş ve suallere dair cevapla-
ırımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Erzurum İli, ilçelerinde 1984 yılında vu-
kulbulan deprem nedeniyle 1984 ve 1985 yıllarında 
hangi köylerde kaç 'adet deprem konutu yapıldı? 

Cevap 1. 18.9.1984 - 18.10.1984 tarihleri ara
sında, Erzurum İli ve ilçelerinde meydana gelen dep
rem sebebiyle, 1984 yıllında Şenkaya İlçesine bağlı 13 
köyde 124 adet prefabrike konut ile ahır ve saman
lıkları yapılmıştır. 

1985 yılında ise; yine aynı ilçeye bağlı 18 köyde 
242 adet prefabrike konut ile ahır ve samanlıkları 
yapılmıştır. 
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Afet işleri Genel 'Müdürlüğümüzce yapımı hiti-
riılen hu deprem konutları yılar ve köyler liti'bariyle 
ilişikteki (Bk-1) ve (Bk-2) listelerde 'gasterilmişltir. 

Soru 2. Bu ilçe köylerinde yapılımıası .tefspit edıi-
lipbe yapılamayanlar var mı? ©unlar 1986 yıllında 
programa kondu mu? (Örneğin Şenlkaya İlçesi Ki-
ıreçili-Çardaklı Köyündeki deprem konutları ne za
man yapılacak?) 

Cevap 2. İlişik Üstede 'belirtilen Şenkaya İlçesine 
ibağlı köylerin dışında; deprem nedeniyle komut ya
pılması (gereken köy bulunmamaktadır, 

Şerikaya-Kiıreç'Il (Çardaklı) Köyünde; 1984 dep-
remllerinden yıkılk-ağır derecede hasar gören konut 
'olmadığından konut yapılması kanunen mümkün de
ğildir. Söz konusu köyde 30.10.1983 depreminden za
rar gören 4 hak: sahibine ise 'konutları prefabrike 
olaıralk yapılmıştır. Adı geçen köyde başka afetlerden 
zarar gören veya görebilecek konut (bulunmadığı in
celemeler sonucunda anlaşılmıştır. 

Soru 3. Şerıkaya'da 1984-1985 yıllarında yapılan 
deprem konutlarının ahırları kullanılmıyor. Konutla-
rın elektriklileri ve yerleşim yerim'in suları yok. Bunlar 
ne zaman tamamlanacak? 

Cevap 3. Şenlkaya tlçeslinin köylerinde, 1984-1985 
yılarında yapılan konutların ahırları afetzedelerin is
teği üzerine yapılmıştır. 'Söz 'konusu ahırlar ısı ya
lıtımı yönünden dışarının soğuğunu (içeri geçirmedi'ğin-

17 . 4 . 1986 O : 2 

den içeride hayvanların nefes ve terlemelerinden do
ğan su 'buharı doğal olarak duvar ve tavanlarda yo
ğunlaşmaktadır. Kufananlarca bilinçli 'hiır şekilde ha
valandırılması yapıllmadığından, ortaya çıkan 'bu ola
yın giderilmesi yönünde alınacak önlemler araştırıl-
malköadıır. Saptanacak teknik gereklere 'göre vatandaş
larımıza gerek! eğitim ver ildiğinde 'ahırların bilıiımsel 
ve tekniğe uygun kuianıilıması sağlanacaktır. 

. 1984 Depreminden zarar gören Nişantaşı, Orman
lı, Yanıkkava'l, Balıkaya, Susuz, Uğurlu, Bvbakan, Yo
ğurtçular ve Beşpınaır köylerinin elektrik işi ise, Tür
kiye Elektrik Kurumuna protokolla yapturıîmaktadır. 
1986 yıllı içinde 'bitecektir. Anılan köylerin içme suyu 
da J986 yılı programında olup, senesi içinde bitiri
lecektir. 

Aynı depremden zarar gören Sındıran Köyünün 
elektrik ve içmesuyu isteride; Ibedeli mukabilinde pro-
tokolia 'Belediyesine yaptırılmıştır. 

Soru 4. Şenkaya Aksar 'Nahiyesinde kaya düşme
sinden öbürü yapılacak olan 80 adet afet evi ne za
man yapılacak? 

-Cevap 4. Şenkaya-Aksar Nahiyesindeki muhte
meli kaya. düşmesi afeti etüd edilmek üzere progra
ma alınmıştır, Etüd sonucuna göre gereği yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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(Ek : 1) 
1984 YILINDA ©İTEN KONUTLAR 

(18.9.1984 ve 18.10.1984 Erzurum - Şen'kaya Depremi Prefabrike yön'temıiyle yapılan 'konutlar) 

T İlçesi Köyü 
Yapıılan Konut 

(Ahır-Samanilıklı) 

ERZURUM 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şenkaya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 

Yağurtçu'lar 
İnceçay 
Yanıkkaval 
Kömürlü 
Balfcaya 
IBeykaynak 
Susuz 
Yaymeşe 
Delktaş 
Eviba'kan 
Penek 
Taht 
Aksar Be. 

13 
3 

21 
6 

19 
2 

29 
1 
3 

18 
1 
3 
5 

TOPLAM 124 

(Ek : 2) 
1985 YILINDA BİTEN KONUTLAR 

(18.9.1984 ve 18.10.1984 Erzurum - Şenkaya Depremıi Prefalbdike yöntemiyle yapıılan konutlar) 

Î H İlçesi 

ERZURUM 
» 
» 
» 
» 

Şenkaya 

Köyü 
Yapılan Konut 

(Ahır-Samanilıklı) 

Uğurlu 
Evbakan 
Nişanıtaşı 
Sındıran 
İğdeli 
Dofcuzelma 
Gülveren 
Özyurt; 
SÖğütler 
Gözalan 
Yeşildemet 
Başpınaırlar 
Onmanilı 
înceçay 
İlkizpınar 
Yanıkk'aval 
Kömürilü 
Aksar 

75 
31 
63 
14 
5 
1 
2 
9 
2 
1 
6 
3 

13 
3 
2 (l'i : 
9 
2 
1 

TOPLAM 124 

(l'i ahır samanlıksi/O 

mtmm 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

94 ÜNCÜ BİRLE^tM 

17 . 4 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.0(0 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmandık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına Miskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

5. — Edime 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve gMerlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
somya çevrilmiştir. 

uyarınca sözlü 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân .Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

11. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

12. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arııkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

13. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

14. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
0) 

15. — Edime Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Dsvlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

16. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Anıkan* 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 



17. — Edıirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

*1'8. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arakan' 
m, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

19. --•• 'Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Art-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

21. — Erzurum Milletvekili Hümi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
•hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Iteşvilk kredilerinim 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

24. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

25. —. İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

27. — İstanbul Milletvekilli Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

!28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir

ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arııkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Tünkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Aokan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

35. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

36. — Adana MiUetvekilı Metin Üstünlerin, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Falbrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözliü soru öner
gesi (6/607) 

37. — Hatay MületiveklİJİ Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/609) 

38. — Edirne MillervekEi Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

39. — Diyarbakır M'illeüvdkili Kadir Narinin, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına iMşkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

40. -^ Hatay MilletveMlli Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 



41. Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun tli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına iîişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abactgirtn, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmli Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonirn 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

44. — Erzurum Milletvekili Hiknü Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/700) (1) 

45. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadtr'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
tn, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

47. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

48. -r-N Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

50. — Tokat MilletvekiPi Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

52., — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 
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53. — Kütahya Milletvekili Abdurralhman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sÖzKi soru önergesi 
(6/665) 

55. — Balıkesir .Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

56. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

57. — Konya Milletvekili Hayd'ar Koyuncu'nun, 
Bingöl Hindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir*in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

60. — Muğla MilletvekiM İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve^abiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

62. — Erzurum Milletvekili Hümî Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru (1/753) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma tarihi : 
14.4.1986) 

2. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 427) 

I (DağıtmaTarihi: 14.4.1986) 
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3. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar

kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri : 1.9.1984; 14.4.1986) 

4. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma Tarihi: 14.4.1986) 

5. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma Tarihi: 
14.4.1986) 

6. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nm Ka
dınların Seçim Hakları ile İlgili Kanun Teklifi ve 
Anayasa Kom!i)syonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 427 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy 
Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /755) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.4. 1986 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.KGn.Md. 18/101-1992/03417 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Baskınlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.3.1986 tarihinde kararlaştırılan «2644 sayılı Tapu Kanununun 
35 inci Maddesi ile 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta» 
sarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye'nin uluslararası ekonomik alandaki ilişkilerinin hızla artmakta olması, bazı yabancı uyruklu ha
kikî veya hükmî şahısların, millî menfaatlerimiz çerçevesinde memleketimizde gayrimenkul edinmeler ini zo
runlu kılmaktadır. Bu itibarla, millî menfaat ve ekonomimiz bakımından faydalı görülmesi ve millî güven
liğimize ters düşmemesi kaydıyla, ilişkilerimizin dyi olduğu bazı ülkeler için bu imkânın tanınmasının yerin
de olacağı düşünülmüştür. 

Yapılan düzenlemede, bu uygulamanın Bakanlar Kurulunca uygun görülecek bazı yabancı ülkelerin uyru
ğundaki hakikî ve hükmî şahıslara ayrım yapılmaksızın, bazı ülkeler yönünden ise yine Bakanlar Kuru
lunca uygun görülecek belli hakikî veya hükmî şahıslar için yapılabilmesi öngörülmüştür. 

Diğer yandan, yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul edinmeleri sırasında Toplu Konut Fonu'na belirli 
bir miktar para ödemeleri öngörülmek suretiyle de, inşaat sektörü için yeni imkânlar yaratılmaktadır. 

İMADOE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi, yabancı tâJbiiyetli hakikî şahısların ancak 
mütekabiliyet şartlan çerçevesinde Türkiye'de gayrimenkul edinebilecekleri hükmünü getirmek suretiyle, bir 
yandan yabancı tâbiiyetli hükmî şahıslara hiç bir halde ülkemizde gayıümenkule sahip olma imkânını tanı
mazken, bir yandan da yabancı hakikî şahısların bu imkândan faydalanmalarını mütekabiliyet kaydı ile 
sınırlamıştır, 

Yaklaşık elli yıl önce ve Türkiye'nin dış münasebetlerinin bu güne nispetle oldukça kısıtlı bulunduğu 
bir dönemde kaleme alınan mezkûr 35 inci madde hükmü, bu günün Türkiye'sinin özellikle ekonomik alan
daki münasebetleri ve dışa açılma politikası dolayısıyla ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiş, en azından 
münasebetlerimizin iyi seviyede olduğu ülkeler veya ülke vatandaşları için ve millî ekonomimizin de elver
mesi kaydıyla bazı istisnaların getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 



— 2 — 

Getirilen değişiklikle, mElî menfaat ve/veya -millî ekonomiye faydalı görülen hallerde ©akanlar Kurulu
na, gerek yabancı ülkeler tabiiyetindeki hakikî ve hükmî şahısların ^ayırım yapılmaksızın 'bütününü ve ge
rekse muayyen ülkelerin muayyen hakikî veya hükmî şahıslarını ibu kaideden istisna tutabilme yetkisi veril
miş, ayrıca yabancı şahısların gayrimenkul edinmeleri sırasında Toplu Konut Fonu'na para yatırmaları esa
sı 'benimsenerek, inşaat sektörü için yeni (bir imkân kapısı açılmıştır. 

Madde 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 87 >noi maddesinde aynı meallde yapılan değişiklikle, mezkûr 
kanunlar arasında 1 incıi maddede belirtilen gerekçeye istinaden paralellik sağlanmaya çalışılmıştır. 

Madde 3. — Yürürlük hükmüdür. 
Madde 4. — Yürütme hükmüdür. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 11.4 1986 

Esas No. : 1/755 
Karar No. : 26 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp, 2.4.1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su

nulan ve 3.4.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi İle 
442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzun 9-10.4.1986 tarihlerindeki 47 ve 48 inci birleşimlerinde Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla in
celendi ve görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi «Tahdidi mutazammm kanunî hükümler yerin
de kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle yabancı hakikî şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve 
tevarüs edebilirler.» hükmünü taşımaktadır. 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesi ise «Türkiye Cumhu
riyeti tabiiyetinde bulunmayan gerek şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hu
susiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak almaları memnudur.» hükmünü taşımaktadır. 21 . 6 . 1984 ta
rihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3029 sayılı Kanun ile 2644 sayılı Köy Kanununa «Ancak hangi ülkelere 
yukardaki fıkradaki mütekabiliyet uygulanmayacağını, alım ve satımlarda % 25'i geçmeyecek şekilde Toplu 
Konut Fonuna alınacak fon nisbetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.» şeklinde 
bir fıkra eklenerek, hangi ülkelere 35 inci maddede belirtilen mütekabiliyet şartının uygulanmayacağı, Köy 
Kanununun 87 nci maddesine eklenen «Hangi bölge ve illerde bu maddedeki kısıtlamalardan hangi ülkelere 
istisna tanınacağı, alım satımlarda Toplu Konut Fonuna en çok % 25'i geçmeyecek tutarda alınacak fon 
nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu fıkra hükmü tarımsal üre
tim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler için geçerli değildir.» şeklindeki fıkra ile de, hangi bölge ve 
illerde 87 nci maddedeki kısıtlamalardan hangi ülkelere istisna tanınacağı hususunda Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesine yapılan vaki iptal müracaatı ile 3029 sayılı Kanun Anayasa 
Mahkemesince incelenmiş ve 24 Ağustos 1985 gün ve 18852 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak gerekçe doğ
rultusunda iptal edilmiştir.: 

Anayasanın iptal gerekçesi de dikkate alınarak hazırlanan yeni tasarı ile, Türkiye'nin uluslararası ekono
mik alandaki ilişkilerinin hızla artmakta olduğu düşüncesinden hareketle; özellikle turizm amaçlı mülk edin
meler başta olmak üzere millî menfaatlerimiz ve ekonomimiz bakımından faydalı görülmesi ve millî güven
liğimize ters düşmemesi kaydıyla, bazı yabancı uyruklu hakiki ve hükmî şahısların memleketimizde gayri
menkul edinmelerinin yerinde olacağı düşünülmüştür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; Anayasa Mahkemesinin iptal kararı karşısında tasarı bütün 
yönleriyle tartışılmış, iptal edilen kanunla aynı içeriği taşıdığı yolundaki görüş ve eleştirilere Hükümet tem
silcilerinin ayrıntılı açıklamaları dinlendikten sonra, özellikle iptal edilen Kanundaki 35 inci maddeye eklenen 
«...hangi ülkelere yukarıdaki fıkrada belirtilen mütekabiliyet şartının uygulanmayacağını....» şeklindeki hük-

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 
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mün, «...hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerin mütekabiliyet şartından 
istisna edileceğine karar verebilir...» şeklinde düzenlenmiş olması Anayasa Mahkemesinin iptal kararına uygun 
ve önemli bir değişikliği içerdiği şeklindeki açıklamalar ışığında tasarının tümü benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine iki fıkra eklenmesini öngören Tasarımn 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesine iki fıkra eklenmesini öngören tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 ve 4 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Karşı oyum ekte belirtilmiştir. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Karşı oy yazımız eklidir. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Muhalefet şerhim eklidir. 

İlhan Araş 
Erzurum 

Abdurrahman D emir taş 
Hatay 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Karşı oy yazım eklidir. 
Tümüne karşıyım. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Hazım Kutay 
Ankara 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Uygun değil. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay öney 
İstanbul 

Tümüne karşıyım. 
Karşı oyum eklidir. 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Muhalifim 

İsa Var dal 
Zonguldak 

Tümüne karşıyım. 
Karşı oy yazım eklidir. 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

İmzada bulunamadı. 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

İbrahim özbıyık 
Kayseri 

Saffet Sert 
Konya 

Rıza Tekin 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 
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KARŞI OY YAZISI 

— 21.6.1984 gün ve 3029 sayı ile yürürlüğe gtfren ve kısaca «Yabancılara Mülk satışı» adıyla anılan ya
sa, Anayasa Mahkemesinin 13.6.1985 günlü kararı ile iptal edilmiştir. 

— Hükümet, iptal ©dilen yasayla temelde hiç bir farkı bulunmayan bu yasa tasarısını Türkiye Büyük Mil
let Meclisine getirmekle, Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasaya aykırı olduğu açıkça karara bağlanan 
önceki düzenlemeyi «aynen» gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

— Anayasa Mahkemesi, 3029 sayılı yasayı, «mütekabiliyet» esasım kaldırması ve «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yasama yetkisini, yürütme organına devretmesi» noktalarından Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal 
etmiştir. • 

— Bu tasanda, «Mütekabiliyet» esasına istisnalar getirme yetkisini Bakanlar Kuruluna tanımak suretiyle, 
kapitülasyon uygulamasını hatırlatan bir «imtiyaz» ortamı hazırladığından; Bakanlar Kuruluna devredileme
yecek bir yetkiyi devrettiğinden; üstelik bu yetkiyi hiçbir sınır, koşul ve süre ile belirlemediğinden, Anayasa
ya aykırıdır ye Anayasa Mahkemesinin kararına açıkça meydan okumadır. 

Bu nedenlerle yasa tasarısının tümüne karşıyız. 

Tülay Öney İsa Vardal Ayhan Fırat Şeyhmus Bahçeci 
üsitanibufl Zonguldak Malatya Diyarbakır 

MUHALEFET ŞERHt 

1. Tasarı hakkında Anayasa ve İçişleri Komisyonundan görüş alınmamıştır. 

2. Anayasa Mahkemesinin 13.6.1985 tarih ve 1985/7 sayılı kararına mesnet olan «Bakanlar Kuruluna yetki 
devri» ve «Mütökabiliyet» esasından vazgeçilmesi gibi sakıncaları ihtiva etmesi ve Turizm amacının dışına 
taşması itibariyle, bu tasarıya muhalifim. 

Fenni tsîimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

KARŞI OY YAZISI 

1. Tasarının, Anayasa ve İçişleri Komisyonlarında görüşülmıeden Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilme
si sakıncalıdır. 

2. Anayasanın iptal kararına rağmen aynı istikamette kanun hazırlanması uygun değildir. 

C. Tayyar Sadıklar 
ÇanalkkaHa Milletvekilli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 Saydı Köy Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fücra 
Eklenmesine Dair Kanun. Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı gördüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ül

kelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerin mütekabiliyet şartından istisna edilece
ğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ayrıca, bu alım - satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak 
fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı gördüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ül

keler ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerin bu maddedeki kısıtlamalardan istisna edi
leceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ayrıca, bu alım - satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak 
fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25.3.1986 
Başbakan 
T., Özal 

Devle* Balk. Başbakan Yrd. 
L Kt, Erdem 

Devlet Bakamı 
ÜT., Oksay 

Devlet Bakanı 
A. MM Yılmaz 

Devlet Bakam 
Af. V.< Dinçerler, 

Devlet Bakanı 
A9 Tenekeci 

DeVtet Balkona 
Af. T., Titiz 

Devlet Bakanı 
A., Karaevli 

Adalet Bakanı 
Af, N. Eldem 

MM Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

İçişleri Balkanı 
7„ Akbulut 

Dışışkıri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A., K. Alptemoçin 

MM Eğtftilm Gençlik ve Spor Balkanı Bayındırlık ve İskân -Bakanı Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı 
Af. Emiroğlu t. S. Giray Af., Aydın 

Ulaştırma Baıkanı 
V. Atasoy 

Tarım Onman Köyişîeni Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvemük Bakanı 
H„ H. Doğan Af, Kalemli 

Sanaytî ve Ticaıret Bakanı 
H, C. Aral 

Enerji ve Tabi! Kay, Bakam 
S, N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af« Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87'nci Maddesine İkişer 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı «̂  

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 427) 


