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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

•köy ve mahalle muihtarlannın durumu ve Köy 
Kanununda değişiklik yapacak kanun tasa
rısına ilişkin gündem dışı konuşması ve İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 471:472, 

2. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, 475 
Türk köylüsünün içinde bulunduğu durum ve 
ıtarımımızın sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması 472:473 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, hükümet tarafından hazırlanan yeni 
Askerlik Kanunu Tasarısı ve bedelli askerlik 
uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması 474:475 

B) Çeşitli işler 475,505 
1. — Halen başkanlık divanını oluştur

mamış bulunan Dilekçe Komisyonunun han-

Sayfa 
gi gün ve saatte toplanacağına ilişkin Baş
kanlık duyurusu 475:476 

2. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Mec
lisi Başkanı ve beraberindeki parlamento he
yetine Başkan tarafından «Hoşgeldiniz» de
nilmesi 505 

C) Tezkereler ve önergeler - 476 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat . 

Sökmenoğlu'nun, 6/918 numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/298) 476 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 476,505 

A) öngörüşmeler 476,505 
1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay 

ve 36 arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla 
ilgili kanunların Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmesine rağmen mülk satışlarına devam 
ederek, ulusal çıkarları ve Anayasayı ihlal 
ettikleri iddiasıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/3) 476:505,505:518 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

Sayfa 
518 

518 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, posta çekleri ile yapılan çeşitli 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un yazılı cevabı (7/1511) 518:519 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun Erzurum Aşkale İlçesi ma'hkeme 
'başkâtibi hakkında açılan soruşturmalara 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1529) 519:520 

3. — İzmir Milletvekili H. Yılmaz Önen' 
in, Hıdırlıktepe Sağlık Ocağına ilişkin sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba'kanı Musta
fa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1539) 520:521 

Sayfa 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 31.12.1986 tarihi itibariyle köyleri
mizde mevcut sağlık tesislerine ve bu tesis
lerde çalışan personele ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin yazılı cevabı (7/1557) 521:522 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
giPin, Balıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu 
Hastanesinin modernizasyonu ve doktor kad
rosunun artırılması için yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/1566) 522:523 

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMEN
Nİ VE TAZÎYETLER 523 

1. — ABD'de kalp ameliyatı olan Başba
kan Turgut özal için gönderilen «geçmiş ol
sun» telgrafları 522:524 

» > • • « « 

I. — GEÇEN 1UTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, Zonguldak Mil

letvekili tsa Vardal'ın 10.2J1987 tarihli 62 nci Birle
şimde, Zonguldak taşkömürü havzasında gerekli ön
lemler alınmadığı için meydana gelen kazalar ve ölen 
işçiler konusunda yaplmış olduğu gündem dışı konuş
maya cevap verdi. 

Ağrı Milletvekili Başa Sarıoğlu, kuşatma altında 
tutulan Filistin kamplarımda açlıktan ölen Filistinli
lerin durumu; 

Ordu Milletvekili Ali Mazfoar Haznedar, Karade
niz fındık müstahsiline her kilogram fındık için öden
mesi geriefcen 100 liralık ek ödemeler; 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram da, şoför es
nafıyla ilgili son zamanlarda uygulanan bazı haksız 
(işlemler; 

(Konularında günldem dışı birer konuşma yaptılar. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu 

ve 14 arlkadaşınm, ülkemizde üreitilen şampuan ve 
deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerifldeki etkile-
rini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/41) Genel Kurulun bilgiısüne sunuldu; 

Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde be
lirtilen süre ve nedenlerle izin verilmesi kabul-edildi. 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ve 23 
arkadaşının, güvenlik soruşturması ve fişleme ile ilgili 
uygulamanın gerçek amacını tespit etmek ve alına
cak yaısal ve idarî tedbirlere ışık tutmak amacıyla 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
«(10/40) önigörüşmesi yapıldı ve Meclis araştırması 
'açılması reddedildi. 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, turist ola
rak İngiltere'ye gitmek isteyen bir grup vatandaşı
mıza İngiliz makamlarınca giriş izni verilmediği id
diasına ve Hükümetin bu olay karşısındaki tavrına 
ilişkin (6/901) ısözlü sorusuna Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu; 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Karadeniz 
Ereğlisi'nlde görevli bir müftünün bağışta bulunma
ları için imamlara baskı yapıp yapmadığına ilişkin 
1(6/90(8) sözlü sorusuna Devlet Balkanı Kâzım Oksay; 

Cevap verdiler, soru sahipleri de cevaplara karşı 
ıgörüşlerini açıkladılar, 

— 46S — 
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(6/596), (6/778), (6/781), (6/800), (6/812), (6/813), 
(6/817), (6/821), (6/824), (6/842), (6/844), (6/879), 
(6/885), (6/905) numaralı sözlü sorular, soru sahip
leri izinli bulunduklarından; 

1(6/598), (6/610), (6/631), (6/767), (6/833),' (6/789), 
.(6/876), (6/810), (6/838), (6/886), (6/893), (6/894), 
ı(6/895), (6/917), (6/919), (6/898), (6/899), (6/903), 
(6/904), (6/911), (6/912) numaralı sözlü sorular il
gili bakanlar; 

(6/696), (6/742), (6/826), (6/868), (6/797), (6/888), 
(6/845), (6/847), (6/881), (6/883), (6/902), (6/890), 
(6/891), (6/892), (6/913), (6/918), (6/906), (6/907) 
tnuımaralı sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili ba
lkanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

1(6/909), (6/910) numaralı sözlü sorular da, soru 
sahibi görevli bulunduğumdan; 

Ertelendiler. 
1(6/897) numaralı siözlü soru, soru sahibi iki cevap 

günlünde de hazır bulunmadığından düştü. 
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet Komisyonu (1/797) (S. 
Sayısı : 522), 

•Manisa Milletvekili Abdullah Çaikırefe'nin, 
25.8.1971 Tar.ih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifli ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (2/330) 
(S. Sayısı ': 512), 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Kanunu 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
(2/348) (S. Sayısı : 514), 

llçel Milletvekili Edip özgenç'in, İpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyîşleri Ko
misyonu 02/139) (S. Sayısı : 515), 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzen
lenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair 

Tasarı 
1. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı 

(1/8126) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi 
(için alınacak tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-

Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko-
mü&yonu (1/781) (S. Sayısı : 516); 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklanudan; 

Erzurum Milletvekilli Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milleittveki-
li Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvelkili Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balı
kesir Milleitivelkili Fenni îslimyelli'nin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifli ve Çorum Milletvekili 
İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/191, 
2/203) (S. Sayiisı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) Genel Ku
rul kararı gereğince çarşamba günleri görüşüleceğin
den; 

Ertelendiler. 

Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Madde
lerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, 
iBir Geçici Madde Eklenmesi Hakıkınıda 25.12.1986 
Tarih ve 3328 Sayılı Kanuna ilişkin Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/819) (S. Sayısı : 519) üzerinde bir 
ısüre görüşüldü. 

17 Şıibat 1987 Sah günü saat 115.00te toplanmak 
üzere birleşime saat 18.481de son verildi. 

Başkan 
ıBaşkanvekiti 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Samsun 

İsmail Üğdül Süleyman Yağcıoğlu 

nalklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (Baş
kanlığa geliş .tarihi : İH .2.1987) 

2. — İzmir Milletvelkili Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak ted
birlere ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/921) 
^Başkanlığa geliş tarihi : 11.2.1987) 

3. — tetanlbul Milletvekili Feridun Şaikir öğünç' 
ün, P.T.T. kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 

II. — GELEN KAĞITLAR 
13.2.1987 Cuma 

— 469 — 
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Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (Başkanlığa 
geliş tarihti : 12.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — tstartbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
itiürlk'ün, Ankara-Belediyesince baca kontrollerinde kul
lanılmak üzere satın alındığı iıddia edilen helikopterin 
.özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin İçişleri 
Balkanından yazılı soru önergesi (7/1587) ((Başkanlığa 
geliş tarihi : 12.2.1987) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Aıbacıigil'in, Ba-
lılkesir Hinde ikinci bir Tapu Sicil Muhafızlığı kurul
mamasının nedenine ilişik in Barbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1987) 

17 . 2 . 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet. Üner'in, Ba

yındırlık İşleri Genel Şartnamesinin malzeme ocakla
rıyla ilgili 6 ncı maddesinin Ankara İlindeki uygula-
maısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/1592) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.2,1987) 

!2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır köylerimizde yaşadıkları halde gizli 
mülteci sayıldıkları iddia edilen yurttaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Balkanından yazılı soru önergesi (7/1593) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.2.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantloğlu'nun, 
Erzurum - Hımış İlçesi Devlet Hastanesinin personel 
ve araç - gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından yazılı soru önergesi (7/1594) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.2.1987) 

17 . 2 . 1987 O : 1 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün, 
denizcilik sektörüne ait sorunlarla ilgili bir şûra top
lantısı düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önerıgesi 
1(7/1589) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1987) 

4. — Istaribul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sosyal te
sis ihtiyacına iliişlkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.2.1987) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı ilçelerin altyapı sorun
larına iMşkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1591) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.2.1987) 

1987 Salı 

I 4. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaKbantoğlu'nun, 
; Erzurum İli Hınıs İlçesinin öğretmen, okul binası, 
; yurt ve spor salonu sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
; Gençlik ve Spor Balkanından yazılı soru önergesi 

(7/1595) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1987) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantıoğlu'nun, 
Erzurum İline bağlı bazı köylerin yol ve su sorun
larına ilişkin Tarım Orman ve KJöyişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1596) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.2,1987) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, bedelli askerlik için müracaat eden vatan
daşlardan farklı ücret alındığı iddiasına ilişkin Millî 
Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1597) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1987) 

— 470 — 
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BtRtNCt OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER; Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Cemal özbtlen (Kırklareli) 

BAIŞKAN — Türkıiye Büyüik Millet Meclisinin 65 inoi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — AÜ okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica eldiıyorum. 

(Yoklama yapılldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Köy ve 
Mahalle Muhtarlarının durumu ve Köy Kanunun
da değişiklik yapacak kanun tasarısına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un cevabı 

ıBAŞKAN — Üç sayın milletvekili arkadaşımız 
igündetm dışı söz istemişlerdir, sırasıyla sıöz vereceğim. 

Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları ve Köy 
Kanununda değişiklik yapacak kanun tasarısı hak
kında, Uşak Milletvekilli Sayın Yusuf Demir. 

Buyurun Sayın Demir. (SHP sıralarından alkış
lar). 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sözlerime başlarken, sizleri saygı 
ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bu gündem dışı konuşma
mın konusu, çilekeş, çok çalışan ve karşılığını ala
mayan sahipsiz köy ve mahalle muhtarlarımızın acık
lı durumlarıyla ilgilidir. Muhtarlar, köy muhtarı ol
sun, mahalle muhtarı olsun - bilhassa köyde - mülkî 
amir durumunda, köyün her türlü mesuliyeti, yükü 
omuzlarında olan kişilerdir. Bütün kurum ve kuru
luşlardan, devlet ve hükümet görevlileri, yetkilileri, 
mahalleye veya köye geldiklerinde, önce muhtarı 
bulurlar; muhtarı bulmadan hiçbir işlerini göremez
ler. Mahallede ve bilhassa köyde kahvehane olma
yabilir, lokanta yoktur; işte o zaman, muhtarın ça
yını içer, muhtarın yemeğini yerler. Muhtar, onların 

BAŞKAN — Yoklamada bulunamayan sayın mil
letvekilleri, isim ve soyadları ile salonda bulunduk
larını belirten imzalı bir yazıyla Başkanlığımıza baş
vursunlar. 

Yeterli çoğunluk vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

| önüne düşer, yol gösterir ve yardımcı olur. Muhtar, 
I mutlaka, haftada en az üç dört gün il veya ilçeye gi

der gelir; yol parasını ve gelenileri ağırlama masrafı
nı cebimden karşılar. 

Muhtarlarımıız, köyde, oribîr dalda 150'ye yakın 
görev yapar. Gece yatağından kaldırılan, 24 saat hiz-

[ mette olan, gecesi gündüzü belirsiz olan, herkesin 
dert ortağı bu çilekeş muhtarlarımıza aylık 4-5 bin lî  
ra ücreti, hangi aklıevveller koydu, reva gördü, ya
kıştırdı? Utanılacak miktardadır. Bu para. En az 
altmış yıllık tarihi olan Köy Kanununu, muhalefet 
olarak gündeme getirdiğimiz zaman da, «İktidar ve 
hükümet olarak biz hazırlık için/deyiz» denilmekte ve 
reddedilmektedir. Buıgün bu ortamda, bir muhtara, 
aylık olarak en azından 100 bin lira verilmesi icap 
etmez mi? 

Muhtar, bilhassa köyde, devleti ve hükümeti tem
sil eder; validir, kaymakamıdır. Söze gelince validir, 
kaymakamdır, devlettir, hükümettir; ama maaş ver
meye gelince, 4-5 bin lira maaşı çekinmeden nasıl 
veririz, bunu anlamak mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, bugün, sayıları 48 bini bu
lan ve nüfusta 11 adet, askerlik işlerinde 20 adet, ad
liyede 13 adet, zabıtada 19 adet, millî eğitimde 9 
adet, sağlık hizmetlerinde 8 adet, sosyal sigorta ku-
rumlarınıda 8 adet, sivil savunmada 7 adet, seçim iş
lerinde 8 adet, muhtarların özünde 10 adet ve diğer 
devlet dairelerinde 32 adet, ayrı ayrı, çeşitli görev
ler yapan köy ve mahalle muhtarlarımıza, bu gülünç 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i 
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ve utanç verildi 4-5 bin lira aylığı vermeye devam I 
edecek miyiz? 

Bugün, Sayın Barbakanın kendi deyimiyle, her 
şeyi iyi bilen, beceren, iş bitiren, ekonomiyi en iyi 
bilen bu iktidar, acaba muhtarlarımıza bu gülünç ra
kamı, bu maaşı ödemeye devam edecek mi? 

İÇİŞLER)! BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 
(Erzincan) — Hayır!.. 

YUSUF DEMİR (Devamla) — Buigün, sayıları 
(milyonu aşan kamu görevlilerinin yanında, her köye 
üç beş öğretmen, her köye bir imam, ziraatçı, sağ
lıkçı kadroları verilirken; 48 bin köy ve mahalle 
muhtarına, 50-60 bin lira maaş vermekle, memleket 
mi çökecek? En ağır yükü çeken ve her çeşit göre
vi yapan, yaptıran muhtarlarımızın düşündürücü du
rumu dolayısıyla, KJöy Kanununda değişiklik yapa
cak tasarının geciktirilmeden, acilen, Türkiye Büyük 
Millet Meclîsi Genel .Kuruluna hükümet tarafından 
indirilmesi için daha ne kadar beklenilecek? 

Sayın milletvekilleri, Muhtarlar Federasyonu Ge
nel Başkanı Sayın Abdullah Yıldız, muhtarlardan olu
şan bir heyetle, 1985'te Sayın Başbakanı ziyaret et-
tiiklerinde, Başbakan, «Biz reformcu bir hükümetiz, 
altmış yıllık tarihi olan 442 sayılı Köy Kanununu, 
muhtarlarımızın maaş durumlarını mutlaka bu yıl 
düzelteceğiz» dedikleri halde, 1986 yılı da bitmiş, 
1987 yılı içindeyiz; bu çilekeş muhtarlarımız, boynu 
bükük, daha ne kadar bekleyecekler? 

Sayın milletvekilleri, köy ve mahalle muhtarla
rımızın durumılarını düzeltecek kanun tasarısının, 
geciktirilmeden, ivedilikte Genel Kurula indirilmesi
ni ve 

1. Muhtarlarımızın maaşları için en azından 
800-1 000 gösterge konulması ve 1 Ocak 1987'den ge
çerli olacak şekilde tasarının hazırlanması, 

2. Muhtarlarımıza jandarmada, poliste ve dev
let dairelerinde saygınlık kazandıracak hükümlerin 
ktonması, 

3. Vali ve kaymakamların mülkî amir olarak, 
yetkilerle donatıldığı gibi, muhtarlarımızın da, kendi 
lölçülerinde bazı yetkilerle donatılması, 

4. Muhtarlarımızın ayrı bir sorunu, sıkıntıları 
da, Bağ-Kur'a kaydı mecbur edilişleridir. Bugünkü 
100 gösterge ve 4-5 bin lira aylık ile Bağ-Kur prim
lerimi bile ödeyememektedirler. Maaş durumları da, 
devlet memurları gibi düzeltildiğinde, Sigorta veya 
Emekli Sandığına bağlanmaları, 

5. Altmış yıl önce, o günün şartlarına göre 
hazırlanmış 442 sayılı Kanunun, bugünkü şartlara gö
re düzeltilmesi, 

6. Muhtarlarımızın, köylerde, köy konağı ihti
yaçlarının giderilmesi, şehirlerde de birer büro temi
ni, hususlarının bu kanun tasarısında yer almasını, 
48 bin muhtarımız dört gözle beklemektedir. 

iSayın milletvek'iUeri, yukarıda izaha çalıştığım, 
muhtarlanmjzın maaşlarıyla Mgili kanun tasarısının 
ve 442 sayılı Köy Kanununu değiştirecek kanun ta
sarısının, sayın hükümetimiz tarafından acilen Genel 
Kurula indirilerek, muhtarlarımızım mağduriyetleri
nin giderilmesıini bekler, hepinizi en içten duygularla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
2. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, Türk 

köylüsünün içinde bulunduğu durum ve tarımımızın 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

iBAŞKAN — Tarımsal üretime geçtiğimiz bugün
lerde, Türk köylüsünün ve tanımımızın içinde bulun
duğu sorunlar konusunda, Tunceli Milletvekili Sayın 
Musa Ateş. 

Buyurun Sayın Ateş. (SHP sıralarından alkışlar). 
İMUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, saygı

değer milletvekilleri; tarım mevsimine girdiğimiz şu 
günlerde, Türkiyemizde çiftçilik yapan ve haksız
lıklara uğramış çiftçi vatandaşlarımıza yararlı ola
cağı kaoısıyla, gündem dışı bir konuşma yapma ge
reğini duydum. Bu vesileyle hepinizıi saygıyla selam
larım. 

Bilindiği gibi, insan ile toprak birbirlerini tamam
layan bir bütündür. Bu, değişmez doğa yasasıdır. Ne 
yazık ki, yüzyıllar boyunca, güçlü olanlar, kaba kuv
vetle, bu iki esas unsuru birbirinden ayrı tutma yön-
temiini tatbik ettiler. Bu düzenin; insan haysiyetiyle, 
sosyal adaletle, hak, hukuk ve benzeri meziyetlerle 
bağdaşmadığını gören, anlayan ve bilen ulu önder 
Atatürk, 1936 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli
simde «Toprak Kanununun bir neticeye varmasını 
Kamutayın yüksek himmetlerinden beklerim. Her 
Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı topra
ğa malik olması behemehal lazımdır» diye, en adil 
bir temennide bulunuyorlar. 

Yine, 1937 yılında, beşinci* dönemin üçüncü top
lantı yılını açarken, «Millî ekonominin temeli ziraat
tır. Bunun içindir ki, ziraatla kalkınmaya büyük önem 
vermekteyiz» diye, çağdaşlaşmanın yolunu gösteri
yorlar. 
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Yine, 1922 yılınlda, «Türkiye'nin sahibi ve efen
disi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte vere
lim: Türkiye'nin sahibi ve efendisi, hakiki müstah
sili olan köıylüdür. O halde, herkesten daha çok re
fah, saadet ve servete müstahak ve elyak olan köy
lüdür» diyerek, hak sahibinim hakkının verilmesini 
istiyorlar. 

Yine, 1937 yılında, «Bir defa, memlekette top
raksız çiftçi bırakılmamalıdır» diyorlar. Buna benzer 
birçok söylevleri vardır. 

'Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Atatürk' 
ün bu gerçek görüşleri ve direktifleri üzerine, 11 Ha
ziran 1945 yılında 4753 sayılı çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunun 1 imci mad
desi, «Arazisi olimayan veya yetmeyen çiftçileri ve
ya çiftçilik yapmak isteyenleri, aileleriyle birlikte ge
çimlerini sağlayacak ve iış kuvvetlerini değerlendire
cek ölçüde araziye sahip kılmak» hükmünü getir
miş iken, ne yazık ki, uygulamada, öngörülen bu hük
mün tam tersi yapıldı. Zira, birçok yerleşim birimle
rinde, o köyde kaç aile var ise, o köyün hududu da
hilinde ne kadar ekilecek tarla var ise, ailelerin ya
pışıma göre eşit bir şekilde dağıtıldı. Örneğin, Tercan 
İlçesinin Yoliarüstü Köyünde, değil bir çiftçi ailesi
ni, bir insanı dalhi geçindiremeyecek derecede susuz, 
kıraç, verimsiz 10-15 dönümlük tarla verildi. Bu ör
nekleri çoğaltmak mümkündür. 

tfştt., bu yanlış uygulama yüzünden, çiftçi vatan
daşlarımızın yüade 90'ı, bu yetersiz tarlalarını başka
larına işlettirmek suretiyle, aile efradının geçimini 
sağlamak için başka yerlerde çalışmak zorunda bıra
kıldılar. Zaten, başka çareleri de yoktu. Çaresiz bı
rakan da devletin ta kendisidir. Hem yeterli arazi ver
me ve hem de kenldin işletmedin diye, verdiğin tek 
güvencesini'; uğruna kanını döktüğü, yıllar yılı özle
mini çektiği toprağını elinden al... Bu, adalet midir? 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; gerek 
Atatürk'ün söylevleri ve gerekse 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma, 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Re
formu, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Dü
zenlemesine Dair Tarım Reformu ve 1617 Sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu ön/tedb;ırler Kanunları, 
arazisi olimayan veya arazisi yetmeyen çiftçilere, ai
leleri ile birlikte geçimlerini sağlayacak ve işgücünü 
değerlendirecek yeterlilikte arazinin verilmesini ön
görmekte idi; uygulayıcılar, bunun tam temini yap
makla çiftçi ailelerinin mağduriyetlerine sebebiyet 
verdiler. Halbuki amaç, gerek Atatürk'ün direktifle
rine ve gerekse bu kanunların hükümlerine göre, Ha-

r zine arazisi yetmediği takdirde, ellerinde fazla ara
zisi olanların arazilerinin istimlaki suretiyle, arazisi 
olmayan çiftçilere dağıtmaktı; böylece, topraksız 
çiftçi bırakılmayacaktı. Nitekim, bazı illerimizde bu 
uygulama yapıldıysa da, ne yazık ki, tatbik edileme
di. 

j 'BfAŞKlAN — Sayın Ateş, toparlayalım lütfen. 
ıMUSA ATEŞ (Devamla) — Toparlıyorum Sa

yın Başkan; bilincindeyim. 
I Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; üzerin

de çok düşünmeyi gerektiren, hazin ve hazin olduğu 
I kadar çok garip bir konuya değinmeden geçerneye-
I ceğîım.. 

Evet, ecdadının kanlarıyla kurtarılan ve gerek-
I itliğimde bu vatanın bir karış toprağı için canını seve 
I seve veren vatandaşın, bu öz vatanında bir karış top-
I rağı dahi yoktur; dikkatinizi çekiyorum. (SHP sıra-
I larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ancak; öldüğünde 
I bir mezar yerinden başka bir olanağı da yok ilken, va-
I tandaşımız olmayanlar, parayla bu cennet yurdumu

zun en güzel yerlerinde, istedikleri kadar toprağa 
I sahip olabiliyorlar. 

Bu acayip tabloyu kamuoyunun gözleri önüne 
I ıserdikten sonra, ulu önder Atatürk'ün çok önem ver-
I d!iği halde, bugüne kadar yerine getirilmeyen, «Top-
I raksız çiftçi bırakılmasın» özlemlerinin gereğini ye-
j rinıe getirmek, böylece O'nun yüce ruhlarını şad et

mek umuduyla, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 
I yüce heyetinden ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-
I mizden; 
I 1. Vakit geçirmeden, topraksız çiftçilerimizi 
I toprak sahibi edecek bir kanunun çıkarılmasını, 

I ,2. Yürürlükten kaldırılan 4753 sayılı Çiftçiyi 
I Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre, toprak-
I ısız çiftçi ailelerine dağıtılan ve toprağı sonradan ge-
I ri alınıp tekrar Hazineye maledilen, bu nedenle, Tür-
I kiye genelinde mağdur edilen 300 bine yakın çiftçi 
I ailesıinin maddî ve manevî yönden mağduriyetlerinin 
I giderilmesi için, ellerinden alınan bu arazilerinin tek-
I rar kendilerine verilmesi hakkında bir kanun çıkarıl-
I masını, 
I 3. Tarım ülkesi olan Türkiyemiızde, tarımda 
I verimin artırılmasının temin edilmesini; 

I Köyden kente göçün durdurulması için köylümü-
I zün geçimlerimin sağlanmasını; böylece işsizliğin ön-
I lenmesimi vıe işsizlere iş sahalarının yaratılmasını te-
I menni eder, beni içtenlikle demediğiniz için hepinize 
I teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım. 
| Hürmetlerimle. (SHP sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür. ederim Sayın Ateş. 
3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 

hükümet tarafından hazırlanan yeni Askerlik Ka
nunu Tasarısı ve bedelli askerlik uygulamasına iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞIKıAIN — Yedek Subaylık ve Askerlik kanun
larında yapılacak değişikliklerle ilgili, hükümet ta
rafından yapılan çalışmalar ile özellikle bedelli as
kerlik uygulamaları konusunda, Şanlıurfa Milletveki
lli Sayın Vecihi Ataklı günldem dışı söz istemişlıerdir. 

IBüyurun Sayın Ataklı. (İSHİP sıralarından alkış
lar). 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri'; hepimizi saygıyla selamlarım. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikinci Dünya Harbi 
sonrasında başlayan ve her geçen yıl büyüyen bir so
runu, bir türlü sağlıklı bir çözüme kavuşturulama-
mıştır. Harp silah ve araçlarında süratle tırmanan 
teknoloji, silahlandaki ateş, hareket ve tahrip gücü
nü son derece artırırken, elektronik çağın getirdiği 
üstün silah teknolojisi, personelin sayıca az, ama bil
gi ve kültür düzeyi yüksek kimselerden ve özellikle 
kilit personelin devamlı hizmet görecek profesyonel 
askerlerden mıeyıdana gelmesini zorunlu kılmıştır. Sa
yıca kalabalık ve fakat kültür düzeyi itibariyle, bu
günkü modern silah ve araçlara yeterince uyum sağ
layamayan ordular, çağım gerisinde kalmakta ve el
lerindeki silahların kapasitesine uygun bir etkinliği 
de göstermemektedirler. Ortadoğu'da yıllardan beri 
devam eden savaşlar, kültür ve bilgi hazinesi zengin 
milletlerin ve yetişmiş insangücü fazla olan ordula
rın ne denli başarılı olduğunu açıkça sergilemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bakımdan, 
bugün Türkiye bir açmazla karşı karşıyadır. Bir yan
dan, her yıl askerlik çağına gelen gençlerin büyük 
miktarda ihtiyaç fazlası kaynak yaratması ve bu faz
lalığın, Anayasa, yasalar ve Türk gelenek ve görenek
leri göz önünde tutularak, nasıl eritileceği, bir sorun 
olarak karşımızdadır; Diğer yandan, Orduyu, reorga-
niizasyon ve modernizasyon ile ateş gücü, hareket ka
biliyeti ve iletişim dahil, diğer elektronik teçhizatla 
güçlendirirken, bu sisteme ayak uyduracak, kültür 
düzeyi ve teknik yeteneği yüksek olan daha az per
sonelle görev yapar hale getirmek; yani, ordunun 
personel mevcudunu azaltmak icap etmektedir. Çağ
daş ordular, personellini bu düşünceye uygun olarak 
yetiştirmekte ve seçmektedir. 

Sayın milletvekilleri., gazetelerden öğrendiğimiz 
kadarıyla, hükümet tarafından hazırlanan yeni tasa

rıda, askerlik çağının 41 yaşa indirilmesi ve bazı af
lar getirilmesi, bence, tartışılması pek gerekli konu
lar değil, ihtiyaç fazlası yükümıHünün de, tespit edi
lecek esaslar dahilinde, kamu hizmetinde çalıştırılma
sı, bu konuya kesin bir çözüm bulununcaya kadar, 
uygun bir hal tarzı olarak kabul edilebilir; ama ta
sarıda getirilen bedelli askerlik uygulaması, 1982 Ana
yasası igilbi, ondan önceki anayasalarda da belirtilen 
«Vatan görevi, her Türkün hakkı ve ödevidir» espri
sine, cumhuriyetimizin gelenek ve göreneklerine ters 
düşer. 

Halkımız, vatan görevi yerine getirilirken, ayrıca
lık tanıyıcı düzenlemeleri, hiçbir surette hoş karşı
lamaz; Bedelli askerlik usulünün, vatanî görevi yap
mada, parası olanı, olmayana göre imtiyazlı bir ko
numa sokması, bu kutsal ödevi kamuoyunda tartış
ma konusu halinle getirir ve üzerine gölge düşürür. 

Sayın milletvekilleri, gerçekte zengin ve haili vak
ti yerinde olan ailelerin çocukları, genellikle yüksek 
tahsil sanısını elde etmiş, kültür düzeyi yüksek genç
lerdir. Bir yandan, «Çağdaş ordularda yüksek va
sıflı personele ihtiyaç vardır» diyeceğiz; sonra da, 
bu vasılları haiz gençleri, paralı oldukları için, bu 
ıgörevin dışına iteceğiz. Böyle bir uygulama, askerde 
aranan özelliklerle çelişkili olmaz mı? Bunun, çağ
daş ordunun gücüne yapacağı risk hesaplanıyor mu? 
Kaliteli personeli hizmet dışı bırakacak bir sistemin, 
yurdumuzun olağanüstü şartlarında uygulanması 
düşünülebilir mi? 

Sayın milletvekilleri, aoalba, askerlik yapmak veya 
ondan kurtulmak yolundaki tercihi kişinin iradesine 
mi bırakmalı; yoksa, devlet ve millet yararına ola
cak bir tercihi, devlet kendi elinde mi bulundurma
lıdır? Millî Savunma görevinde, tercihi, şahısın ken
di inisiyatifine ve arzusuna bırakmak, sosyal devlet 
ilkesine ters düşmez mi? Bu ayrıcalık, fakir - zengin 
tartışmasına ve vatan hiEmetinde eşitlik ilkesine ye
ni boyutlar kazandırmaz mı? Buna benzer daha ni
ce sorular zihinlerde dolaşmakta ve cevap beklemek
tedir. 

Sayın milletlvekilleri, anayasal bir görev ve zo-
runluktan para ile kurtulmak, cumhuriyetin ve cum
huriyet ordusunun temel geleneklerine indirilen ağır 
bir darbe olur; vergisini veren, alınterini toprağa 
döken, hudutlarda gece gündüz nöbet tutan dar ge
lirli, cefakâr ve vefakâr halkımıza karşı haksızlık ve 
saygısızlık olur. Osmanlı padişahlarının, istanbul hal
kını askerlikten muaf tutması gibi, Anadolu insanı
nın hatırasında nefret duygularıyla yaşayan acı bir 
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geçmişi, bugün, zengin - fakir ayırımı için daha yay
gın hale getirmeyelim: Hazineye girecek birikaç mil
yar para için, halkımızın arasmdsn uçurumlar açma
yalım. 

Sayın milletvekilleri, bunun bir de, tersine işleyen 
ekonomik yönü var: Zengin olan, güçlü olan mutlu 
azınlık, çok kısa bir ayrılıktan sonra tekrar ismin 
başına dönecek ve düzenini de bozmadığı için, öde
diği bedelin birikaç mislini, askerlik süresinden daha 
kısa bir sürede kazanma şansına sahip olacak; yani, 
kaşıkla verecek, kepçe i'le alacak; üstelik askerlik de 
yapmayacak... Peki, bu bedeli ödeyemeyen kavruk 
Anadolu çocuğu, dar, gelirli fakir aile çocukları ne 
olacak? Onlar, eğer varsa, işini gücünü terk edecek, 
uzun süre üretken olma imkânından uzakta kalacak; 
büyük bir ihtimalle, yeniden iş sahibi ve üretken ola
bilmek için büyülk güçlüklerle karşılaşacaktır. Bu, 
apaçık bir haksızlık değil midir? Bedelli askerlik, 
«Zengin, evine, fakir nöbete» anlayışının çarpıcı bir 
ifadesidir. 

Bedelli askerlik, haksızlığın, bölücülüğün ve ayı-
rıcıiığm bir simgesidir. Evet efendim, bedelli asker
lik, zengine ödül, fakire ceza vermektir. 

Gelin, davul zurna ile bir düğün havası içinde as
kere yollama geleneğini yıkmayalım. Milletimizin 
kutsal bir değer verdiği vatan görevini paraya tahvil 
etmek, bu hükümetten başka hiçbir iktÜdaraı düşü
nemeyeceği bir davranıştır. Milliyetçi., muhafazakâr, 
sosyal adaletçi olduğunu söyleyenlerin gözü, bütün 
kutsal varlıkların ve geleneklerin ötesinden, bir tek 
şeyi görüyor; para, para para. Hükümet, bu son de
rece hassas konuyu bir daha gözden geçirmeli ve sa
kıncalar doğuracak bir uygulamaya girmemelidir. 

Hepimizi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
1. — İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un, Uşak 

Milletvekili Yusuf Demirin köy ve mahalle muhtar
larının durumu ve Köy Kanununda değişiklik yapa
cak kanun tasarısına ilişkin gündem dışı konuşma
sına cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Yusuf De-
mir'im ıgündem dışı konuşmasına cevap vermek üze
re, İçişleri Bakanı Sayın Yılıdırım Akbulut; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bilinmektedir ki, Anavatan Hükümeti, mahal
lî idarelere ehemmiyet vermiş, mahallî idarelerin 

güçlenmesi için gayret sarf etmiş ve buna inanmış 
bir hükümettir. Çünkü, biz inanıyoruz ki, mahallî 
idarelerin güçlenmesi, demokrasinin güçlenmesi de
mektir. Mahallî hizmetlerin en iyi şekilde, mahallin
den seçilmiş organlar marifetiyle yapılacağına inan
cımız da tamdır. İşte bu nedenle biz, mahallî idare
lerden olan belediyeleri güçlendirdik; hem maddî 
kaynaklarını artırdık, hem de kanunen kendilerine, 
organlarına yetkiler verdik. Yine, hizmetlerin mahal
linde en iyi bir biçimde gerçekleşeceğine inandığımız 
içindir ki, il özel idarelerimi de güçlendirmek ama
cıyla hazırlamış olduğumuz kanun tasarısı, Plan ve 
Bütçe Klomilsyonunda görüşülmektedir; komisyonda 
kabul edildikten sonra, Meclise inecek ve sizlerin 
görüşüp kabulünüzden sonra, yürürlüğe girecektir. 

Aynı şekilde, muhtarlıklara da ehemmiyet veri
yoruz ve muhtarlık müessesesinin, tarihî bakımdan 
ehemmiyetini gayet iyi bildiğimiz için, bu müessese
nin daha güçlü bir hale getirilmesi bakımından ça
lışmalarımız devam etmektedir. 

'Muhtarlıkları maddî açıdan da güçlendireceğiz; 
sadece muhtarın şahsî alacağı ücret konusu itibariyle 
değil, bütçesinin de malî bakımdan desteklenmesini 
ve muhtarlığın, mahalline hizmet yapabilir bir hale 
getirilmesini arzu ediyoruz. Bu meyanda, elbette ki 
muhtarlarımızın alacağı ücretleri de, günün şartla
rına uygun bir seviyeye getireceğimizi belirtir, hepi
nize saygı ve sevgilerimi sunarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan zaman vermedi. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Halen başkanlık divanını oluşturmamış bu

lunan Dilekçe Komisyonunun hangi gün ve saatte 
toplanacağına ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERlt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
gündeme geçmeden söz istemi(şıtim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İçiş
leri Bakanına niye söz verdiniz Sayın Başkanım? 

TARIM ORMAN VE KöYİŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istemiştim efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, gündeme geçtim efen
dim. 
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TAİRIM ORMAN VE KÖYlIŞUBRt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞlAIN (İstanbul) — Biraz evvel işa
ret ettim, görmediniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz işaret etlmiş ola-
Ibilirskıiz, ama ben göremedim. Bana ulaşmadı. Gün
deme geçtim efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYlİŞUEiRt BAKANI 
H. HÜSNÜ DİOĞAlN (İstanbul) — ıDaha önce işa
ret etmiştim efendim. 

lÖAiŞjKAN — Saıyın Bakan. Daha sonra da söz 
verilebiliır, gündeme geçtim. Eğer daha evvel haber 
alahilseyd'im, derhal söz verirdim efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYlİŞLEİRt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (/tetambul) — Yaptığınız doğ
ru değil. 

BAŞKİAN — Günkteme geçtik. 
Dilekçe Komisyonuna seçilimi ş bulunan sayın 

millelvıekilleriniın, 18 Şuibıat 1987 Çarşamba -günü 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1. — Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay ve 36 
arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili kanunla
rın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen, 
mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve Ana
yasayı ihlal ettikleri iddiasıyla, Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (1113) 

BAŞKAN — Gündemin, «Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmına geçiyoruz : 

Alınan karar gereğince; Ankara Milletvekili Meh
met Seyfi Oktay ve 36 arkadaşının, yabancılara mülk 
satışıyla ilgili kanunların, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmesine, rağmen, mülk satışlarına devam ede
rek, ulusal çıkarları ve Anayasayı ihlal ettikleri iddia
sıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu. İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme. alı
nıp alınmayacağı konusundaki öngör üşmelere başlı
yoruz, 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, bu görüşmelerde, Anayasada 

belirtilen sıraya göre; önerge sahiplerinden biri, siya
sî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Ku-

(Yani yarın) ısaat 14.00'de ikinci kattaki Dilekçe Ko
misyonu salonunda toplanarak; başkan, başkanveki-
li, sözcü ve kâtip seçiimıi yapmalarını rica ederim. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, 6/918 numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/298) 

BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, bir sözlü soru
nun geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin Sözlü Sorular Ktsmının 43 üncü sıra

sında yer alan 6/918 esas numaralı sözlü sorumu, so
rularıma yazılı cevap aldığım için, geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

ıBAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

rulu adına da Başbakan veya bir bakan konuşacak
lardır. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, siyasî 
parti grupları ve hükümet için 30'ar dakika, önerge 
sahibi için 20 dakikadır. 

Şimdi, önergeyi tekrar okutuyorum, tmza sahip
lerine yeni katılmalar vardır, onları da okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin siyasal gürideminde hukukun üstünlü

ğünü egemen kılmak, demokrasiye işlerlik kazandır
mak, ulusal çıkarlarımızı pekiştîirmek, Atatürk ilke 
ve devrimleri doğrultusunda ortak toplumsal değerle-
rjımizj güçlendirmek gübi birçok önemli sorunlar bu
lunmaktadır. 

Ne var ki, 6 Kasımda telk başına iktidara gelen 
ANAP Hükümeti üç yıldır bu gündemi hafifleteceği 
yerde ağırlaştırmııştır. 

iBıı hükümet zamanınida, hukukun üstünlüğü, de
mokrasi ve Anayasa nizamı pervasızca tahrip ve ih
lal • edilmiştir. Ulusal egemenlikle, laiklik ve milliyet
çilikle bağdaşmayan, millî çıkarlarımıza, millî amaç
lara ters düşen, ülke ve ulus bütünlüğümüzü tehlikeye 
sokacak dev sorunlara geibe bir yapı oluşturulmuş
tur. 

,'Bütün bunları kanıtlayacak sayısız somut örnekler 
yardır. Bu önergede yalnız bir tanesini, yabancılara 
mülk satışı konusunu esas alacağız. 

— 476 — 



T.B.M.M. B : 65 17 . 2 .1987 O : 1 

(Hükümet tasarısı olaraik Yüce Meclise getirilen ve 
Hülk'ümetin kayıtsız, (koşulsuz desteğinde olan ikitidar 
çoğunluğunun oylarıyla yasalaşan 3029 ve 3278 sayılı 
yasalarla : 

Lozan Barış antlaşması ile ulaşılan yabancılara 
mülk satış sistemi kökünden değiştirilmiştir. Böylece 
Türkiye Cumhuriyetçinin dünya milletler ailesine ba
ğımsız bir devlet olarak kalbulünün uluslararası bel
gesi olan Lozan Barış Anıtlaşması, ülke çıkarları aley
hine tahrip edilmekten çlekinilmemiştir. 

Teokratik devlet düzenine sahip bir takım ülke
lerin uyrukluları, köyümüze, kentimize âdeta ortak 
eden ve giderek kapitülasyonlara imkân verebilecek 
Ibir yasal düzenleme yapılması sağlanmıştır. 

Yalbancılara mülk satışında mütekabiliyet şartı
nım kaldırılmasıyla, Türkiye Cumhuriyetinin «dünya 
milletler ailesinin eşit halklara sahip şerefli bir üyesi» 
olma özelliği inkâr edilmiş ve Anayasanın başlangıç 
bölümlüne de ıters düşülmüştiür. 

Ekonomik fayda sağlamak ve kendi olanakları
mızla gerçekleştirebileceğimiz konut sorununa önem
siz bir kaynak yaratmak pahasına ülke topraklarının 
yabancı unsurlar el'ine geçmesine olanak tanımak su
retiyle «ıhiçlbir düşünce ve mülahazanın Türk millî 
menfaatlerinin karşısında korunma göremeyeceği» şek
lindeki Anayasa ilkesi ihlal edilmiş, milliyetçilik ve 
temel millî çıkarlar hiçe sayılmıştır. İkinci defa Mec
lise sunularak yasalaşan metinde yabancı devlet tüzel
kişilerine de mülk edinme hakkı sağlanarak egemenlik 
çatışmasına varabilecek bir ihtilaf kaynağı yaratılmış 
ve ulusal egemenlik hakkı zedelenmiştir. 

3029 sayılı Yasanın ulusal çıkarlara ve Anayasa
ya aykırılığı nedeniyle iptal edilmesine karşın, Hükü
met aynı amaç ve nitelikteki yasayı tasan haline geti
rerek yeniden Meclise sunmuştur. Böylece ulusal çı
karlara ters düşme, Anayasaya ters uygulamalara de
vam etme hususunda direnmiştir. Burada Hükümetin 
Anayasayı ihlal kastı açıktır. 

Her iki yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edil
diği açıklandığı halde, kararın Resmî Gazetede yayın
lanmasına kadar satışa devam edilmiştir. Bu, kanuna 
karşı hile yoluyla Anayasayı gözardı etme ve ulusal 
çıkarları tahrip etmekten başka birşey değildir. 

Son defa 3278 sayılı Yasanın iptalinden sonra 
satışlara devam olunduğu gibi, iptal kararı gerekçesi 
yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine kar
şın, Başbakanlık karar ve gerekçesinin Resmî Gazete
de yayınlanmasını geciktirerek satışın devamını sağla
mıştır. özellikle bu durum Hükümetin kasıtlı hare
ket ettiğinin bir kanıitMır. 

Hükümet, yargı organının kararını yok saymış, 
'Meclisin yetkilerini ele geçirerek kendisi kullanmaya 
kalkışmış, böylece kuvvetler ayrılığı ilkesini çiğneye
rek yasama ve yargı yetkilerini tekeline almış, mil
liyetçilik ve temel mfillî çıkarlar hiçe sayılmış ve dev
letin onuru ve egemenlik hakkına tecavüzde bulunul
muştur. 

Tüm bu durumlar karşısında, bu Hükümetin ülke 
yönetiminden uzaklaştırılması yüce Meclis için bir 
ulusal görev haline dönüşmüştür. 

llkt'Mar grubu, artık bu Hükümetten kredisini çek
meli ve onu düşürerek, demokratik hakkını kullan
malıdır. Aksi halde, tarihî sorumlulukla haşhaşa ka
lacaktır. 

Arz edilen nedenlerle; Anayasanın 99 ve içtüzüğün 
107 nci maddeleri gereğince Hükümet hakkında gen
soru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Seyfi Oktay 

(Ankara) ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığımı
za yazılı olarak başvurarak, önergeye katıldığını bil
diren sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : 

H. Barış Can (Sinop), A. Aşkın Toktaş (İzmir), 
Mehmet Kara (Trabzon), Erol Ağagil (Kırklareli), 
Hüseyin Avni Sağesen (Ordu), Mehmet Azizoğlu (Bur
sa), Ömer Necati Cengiz (İstanbul), Salim Erel (Kon
ya), Şeyhmus Bahçeci (Diyarbakır), Paşa Sanoğlu 
(Ağrı), İbrahim Taşdemir (Arğı), Mustafa Çelebi (Ha
lay), Kadir Narin (Diyarbakır), Kâzım İpek (Amas
ya), Feridun Şakir Öğünç (İstanbul), M. Hayri Osman-
lıoğlu (Gaziantep). 

Sayın milletvekilleri, bize gelen başvuru sırasına 
göre önerge üzerinde, önerge sahipleri adına Sayın 
M. Turan Bayezit; Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Ali Dizdaroğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Erdal İnönü, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Doğan Kasaroğlu, Demokratik 
Sol Parti Grubu adına Sayın Sururi Baykal ve hükü
met konuşacaklardır. 

Şimdi, ilk sözü, önerge sahipleri adına, Sayın Tu
ran Bayezit'e veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Bayezit. (SHP sıralarından alkış
lar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlar Kurulu 
hakkındaki gensoru önergemizin gündeme alınıp alın
mamasının kararlaştırılacağı bu görüşmede, bizi, gen-
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soru gibi ağır bir denetim yoluna başvurmaya zor
layan nedenleri, önergenin içerdiği somut konunun 
yanında, hükümetin, hukukun üstünlüğü, hukuk dev
leti ve hukuk düzeninin bağlayıcılığı gibi kavramlara 
bakış açısını ve nihayet Bakanlar Kurulunun siyasal 
sorumluluğunun dayanaklarını arz edeceğim. Arkadaş
larım adına ve şahsen, yüce kurulunuza saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin niteliklerini, bunların anlam, kap
sam ve bağlayıcılığını belirlemiş bulunmaktadır. Bun
lardan bir kışımı, örneğin devletin bir cumhuriyet olu
şu, örneğin Atatürk ilke ve devrimleri ve nihayet, ör
neğin laiklik, demokrasiyle yönetilmiş olsalar dahi, 
diğer devletlerin anayasalarında aynı ağırlıkla yer al
maya ve belki de hiç bulunmayan niteliklerdir,- ken
dine özgü, Türkiye Cumhuriyetinin var oluş nedeni
ni simgeleyen, Türkiye Cumhuriyetine içerik veren 
özelliklerdir. Devletimizin, Anayasamızda yer alan 
bazı nitelikleri vardır ki, bunlar evrensel boyutludur, 
çağdaş bir devletin yapısını oluşturan özellik taşır. 
Başka bir deyişle, çağdaş anlamda bir devletten bah-
sedebiknemiz için, bu kuralların, o devletin anayasa
sında yer alması gerekir. Çağdaş bir hükümetten bah
sedebilmek için, idare edenlerin, çoğu kendilerine kar
şı konulmuş bu esaslara saygı göstermeleri, kendileri
ni bunlarla bağlı saymaları, bunlara tahammül göste
rip içlerine «indirebilmeleri gerekir. Bunlar, hukukun 
üstünlüğü, anayasaların bağlayıcılığı, mahkeme karar
larına saygı gibi kurallardır. 

Bu hükümet - üçbuçuk yıllık uygulamasıyla - bu 
ilkelere, sadece kendisine hizmet eden veya hizmet 
etmesi gereken bir araç gözüyle bakmıştır. (SHP sı
ralarından alkışlar) Hepimizin ve bu arada hükümetin 
- evet, altını çizerek vurguluyorum - bizatihi... 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Aman 
iyi çiz. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — ...bizatihi 
hükümetin de güvencesi olan yargı, bu hükümet dö
neminde işine geldiği zaman ve işine geldiği ölçüde 
peygamber postu olmuş; kamuoyunda yürütme ve yar
gıyı el ele, hatta iç içe gösterecek mizansenlerden ka
çınılmamış; beklenilen sonuç gerçekleşmeyince de, 
bakanlar görevlerinden alınmış ve hepsinden önemlisi 
mahkeme kararları, saklamaya dahi lüzum görülmeyen 
hir hırçınlık ve kızgınlıkla, yargılamaya tabi tutul
muştur. 

Sayın milletvekilleri, iktidarın, hukuk devleti ve 
hukuk düzeni kavramları karşısındaki çizgisini özetle 

belirlemek istedim. Şimdi de, bu anlayışın, somut bir 
olaya, önergemizin konusunu oluşturan ve kamuoyun
da «Yabancılara mülk satışı yasası» diye anılan yasa
ya ve bunun uygulamasına yansımasını açıklamak is
tiyorum. Evvela, kesin bir şekilde belirtelim ki ve hiç 
kimseyi aldatmayalım ki, bu kanunların çıkarılma
masının ve özelikle İkinci yasada İsrar edilmesinin 
gerçek amacı, birkaç Arap şeyhine, mülk edinme im
kânının sağlanmasıdır. (ISHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Sayın Başbakanın, vaktiyle adayı 
olduğu bir partide de gördüğümüz gibi, Arap ül
kelerinin krallarına, şeyhlerine, prenslerine ayrı bir 
tutkuları ve zaafları vardır. (S!HP sıralarından alkış
lar) Müşterek tarih vie kültür mlirası yaklaşımı, kişi
sel ilişkilerin; mahremiyetini sağlayarak, anları hü-
kümdt politikası haline dönüştüren bir slogan ni
teliğini kazanmışltır. Aynı politika, bugün de, top
lum açısından hiçbir fayda sağlamadan, yine tek yön
lü işlemektedir^ MİİİÎ menfaat, millî ekonomik çı
karlar gibi erdemli kavramlar, bu politikanın erdlem-
sizl'iğinıi gideremeyen zahirî sebeplerdir. İşte, Tapu 
Kanununun 35 -inci maddesiyle, Köy Kanununun 
87 nci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi Hakkın
daki 3029 ve 3270 sayılı yasalar, bu politikanın 
ürünleridir. Yüce Meclis, Sayın Başbakan tarafın
dan kararlaştırılan bir hususu kanunlaştırmak göre
vimi bu yasalarda yerine getirmiş ve özelikle ikin
ci yasada, kendi iradesinin önüne geçilerek verilen 
bür sözıün gerçeMieştiritoıesini üstlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu yasaların çıkarılmasın
daki amacı, 3029 sayılı Yasanın ikinci görüşülmesi 
sırasında, ANAP sözcüsü arkadaşıımız, kendisine has 
üslup içerisinde ve yukarıdaki görüşümüze paralel 
bir şekilde, bakın şöyle açıklıyor: «Bu taşanının ama
cı nedir? Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği 
gibi, küçük toprak sahibi devletlerin uyruklarına 
Türkiye'de belirli yerlerde, belirli miktarda taşınmaz 
mal edinme imkânını sağlamaktır.» Samimî bir iti
raf. Her ne kadar, bu arkadaşımız, konuşmasına, 
«Bunun yanında, Suudî Arabistan uyruklulara Türki
ye'de taşımmaz mal elde etme imkânını vermek su
retiyle, bu ülkede çalışan ve mevcudu yüzbinleri 
aşan işçilerimizin, bu ülkede işletme kurmalarını te
min etmektir» diyerek, bu sözlerine devam etmekte 
ise de, konuşmasının bu kısmına, sanırım bugün ken
disi de inanmamaktadır. 

Sayın balkanın komisyondaki açıklamaları dikkat 
çekicidir. Sayım bakan, «Bu imkânın bazı ülkelere 
vs o ülke vatandaşlarına verilmesinde, biz, millî 
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menfaatimiz ve millî ekonomimiz bakımından son 
derece büyük faydalar ümit ediyoruz» demektedirler. 
Acaba, bu ümit gerçekleşmiş midir? Hepsinden önem
lisi, bu nasıl bir ümittir; güncel midir, yoksa - ku
lakları çınlasın - Sayın Başbakanın deyimiyle, «po
tansiyel» bir ümit midir? 

3029 sayılı Yasanım iptal edildiği tarihe kadar ge
çen süre içinde, yani, birinci furya döneminde, sa
yın bakanın açıklamasına göre, 200 yataklı bir tu
ristik tesise tahsis edilecek miktarda bir arazi satıl
dığı ve toplam satışların bedelinin 7,3 milyar Türk 
Lirasına vardığı göz önüne alındığında, bu ümidin 
pek önemli olmadığı ve zaten hükümetin de bunu 
(başlangıçta bildiği ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri. Anayasa Mahkemesinin, 
3029 sayılı ilk Yasayı iptal kararı, 13 Haziran 1985 
farihılidİr. Bu karar 24 Ağustos tarihinde yayınlan
mış ve böylece, gelecek nesillerin ibretle değerlendi
receği olayımızın birinci perdesi kapanmıştır. İkti
dar, bu konunun üzerine, yedibuçuk aylık bir süre 
ile düşmemiş ve hepsinden önemlisi, o zaman Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararını yargılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, olayın ikinci perdesi, Sa
yın Başbakanın, körfez ülkelerine yaptığı bir seya
hati takiben, - evvelce de bu kürsüde bir kere söyle
diğim gibi - daha ayağının tozu silinmeden açılmış
tır. Hükümet, «ve/veya» lı yeni bir yasama üslubu 
içinde, millî menfaatlara, millî ekonomiye faydalılık 
ıgübi kavramların arkasına sığınarak, mütekaibiliyet 
asıldır; ancak, Balkanlar Kuruluna istisna yetkisi ta
nınmıştır şeklindeki fikir jimnastikleriyle, ikinci ta
sarıyı sevk etmiştir. Hükümet, bu tasarının da Ana
yasaya aykırılığını peşinen bilmektedir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın bakanın, komisyondaki, oyların iptal ge
rekçelerini ortadan kaldıracak değişiklikler yapmak 
suretiiyle giderebilmek imkânı acaba var mıdır, bu 
şansı deniyoruz; dikkatinizi çekerim, bu şansı deni
yoruz. «4 - 7 gibi mütereddit şekilde alınmış ve 
saygılı olduğumuz kararda değişiklik olabilir, bu bi
zim görüşümüz, niçin bize manii olmaya çalışıyor
sunuz?» şeklindeki açıklamaları, bu savımızı kanıtla
yan kuvvetli karinelerdir. Ne kadar inkâr edilirse 
edilsin, ne kadar saklanırsa saklansın, amaç, Sayın 
Başbakanın verdiği bir sözü gerçekleştirmektir. İşte 
ou nedenledir ki, Bakanlar Kurulunun, gensorumu
zun konusunu oluşltüran siyasal ve hukuksal sorum
luluğu, bu 'tasarının şevkiyle o noktada başlamış bu
lunmaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yargı kararlarına uymak zorunlüğu, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesi, ihmal ve 
ağır kusurun üstünde, bilinçli bir davranışla çiğnen
miştir. Bu davranış, Anayasayı ihlal etme kastının 
kuvvetli bir delilidir. Çünkü, Anayasa Mahkeme
sinin ikinci kararında da belirtildiği gibi, iptal edi
len 3029 sayılı Yasa ile sonradan kabul edilen 3278 
sayılı Yasa amaç bakımından özdeştir. Anayasa Mah
kemesinin Anayasaya aykırı gördüğü bir amaç, ka
nunun metnine bazı yeni kavramlar komuilarak ger
çekleştirilmek istenmiş ve hükümet, Anayasanın, kendi 
vatandaşlarına dahi tanımadığı imUiyaz hakkını, ay
rıcalığı, yabancı devlet uyruklara çekinmeden tanı
mak cesaretini ve cüretini göstermiştir. (SHP sıra
larından alkışlar) Hükümet, Genel Kuruldaki bü
tün uyarılara karşın direnmiş ve bu suretle, Ana
yasaya aykırılığın sının aşılarak, Anayasa ihlalinin 
sınırına girilmiştir. Çünkü Anayasa Mahkemesi, ik
tidarın yaz boz tahtası değildir. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, hükümetin bu davranışı, ce
za sistemimizin, Anayasa ihlali saydığı bazı eylemle
rin yanında, daha ağır ve sonuçları bakımından da 
daha tehlikeli bir kastın ürünüdür. Bilindiği gibi, Ana
yasa Mahkemesi, ikinci yasayı da aynı gerekçeyle ip
tal etmiştir. Hükümeti iptal kararının kamuoyuna 
yansıdığı 9 Ekim 1986 tarihinden, gerekçeli kararın 
yayınlandığı 31 Ocak 1987 tarihine kadar geçen dört 
aylık süre içinde de, yasanın uygulanmasına, Anaya
sanın buna mani olmadığı, hukuksal gerekçesine da
yanarak, devam etmiştir. Bu davranış ve hangi se
beple olursa olsun kararın yayınlanmasının onbeş gün 
geciktirilmesi, Bakanlar Kurulunun sorumluluğunu 
gündeme getiren başka önemli bir husustur. Bu so
rumluluk hukuktan değil, siyasal ahlaktan kaynakla
nan bir sorumluluktur. Zira, yasanın komisyonda gö
rüşülmesi sırasında sayın bakan, Anayasa Mahkeme
si karar verene kadar bu kanunun uygulanmayacağını 
bildirmiş ve aynen, «Ben, size hükümet olarak söz ve
riyorum, ikisinin arasında geçecek zamanda bir tek 
tahsis yapılmayacaktır» demiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hangi 
bakan o? 

CÜNEYT CAN VER (Adana) — Taşçıoğlu. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bilahara, 

Genel Kurulda bu kesinliği biraz yumuşatarak, «Ma
kul bir süre bekleyerek iyi niyetimizi belli edeceğiz; 
ama karar uzarsa beklemeyeceğiz. Hüsnüniyet asıl ol
duğuna göre, bize göre size göre değil de, herkese gö-
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re makul bir süre olması yolunda çalışacağız» demiş
lerdir. Başlangıçta bu yaklaşımda ve iyi niyet göste
risinde olan hükümet, Anayasa Mahkemesinin muhte
mel bir iptal kararını bile - tekrar ediyorum, muhte
mel bir iptal kararını bile- makul bir süre beklemeyi 
düşünen ve taahhüt eden hükümet, bu iptal kararını 
haber aldı'ktan sonra başlangıçtaki iyi niyetini devam 
ettirerek, yasanın uygulanmasını niçin durdurmamış
tır? Hükümet adına, bu gensoru üzerinde konuşacak 
sayın bakanın, bu soruya açıkça cevap vermesini ve 
bu iyi niyetin göstermelik olmadığını kanıtlamasını 
bekliyoruz. 

Bir yandan iyi niyetten, Meclise saygıdan bahse
deceksiniz. Mahkeme kararını bir süre beklemek zo-
runluğunu kabul edeceksiniz; diğer yandan, Mahke
menin 'kanunu iptal ettiğini öğrendiğiniz halde, Şeyh 
Zayed'e satılan arazinin işlemlerini bu tarihten sonra 
başlatacaksınız, bu satış 21 Kasımda sonuçlanacak... 
Kimi kandırıyorsunuz?.. İyi niyet, Meclise saygı, hu
kuka bağlılık gibi sözlerle kimi inandıracaksınız? 
ı(SHP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde 
bazı sorulara birlikte cevap aramak istiyorum. Aca
ba, hükümet, yeni bir şartk kurnazlığı ile, değişik üs
lupla başka bir tasarı hazırlayıp, konuyu tekrar gün
deme getirecek midir; bu tasarının da iptaline kadar 
geçecek süre içinde yeni bir imkân yaratmak isteye
cek midir; bunun mecburiyeti altında mıdır? Bunu ir
deleyelim 

İkinci tasarının komisyonda görüşülmesi sırasında, 
sayın bakan, «Anayasa Mahkemesi bir daha iptal 
ederse, o zaman bu defteri kapatırız» demiş ve bazı 
açıklamalarda bulunmuşlardır. Sayın bakanın açıkla
malarından çıkardığımız sonuç, hükümetin, siyasal 
sorumluluğunu idrak ederek, kendi deyimleriyle, def
teri kapatacağıdır, ancak, Devlet Bakanı Sayın Hasan 
Celâl Güzel'in bir gazetede yayınlanan sözleri, bu 
soruyu aklımıza getirmiştir. Sayın Güzel, «Bu kanu
nun tekrar düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunu dü
şünmedik. Başbakanın, Amerika Birleşik Devletlerin
den dönüşünden sonra, hükümet ve Meclis grubunda 
konunun üzerinde durulması muhtemeldir» demişler
dir. Bu beyanda, belki siyasal bir sakınmanın, siyasal 
bir ihtiyatın varlığını ve Sayın Başbakanın iradesi dı
şında hiç kimsenin kesin konuşamayacağı gerçeğinin 
yansımasını görmek mümkündür. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Anca'k, devletin temel ilke
lerinin gündeme geldiği durumlarda, bu tür davranış 
değil, Anayasadan yana kesin tavır konulması bekle-

ı ııilir; çünkü hükümetin, ne devleti, ne Türkiye Büyük 
I Millet Meclisini, ne de kendisini tahrip etmeye hakkı 
I yoktur arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, müşterek cevap arayacağımız 
ikinci husus, mütekabiliyet konusunda, - özellikle Ana-

I vatan Grubunun dikkatine sunuyorum - olayın gerçek 
I yüzünün nasıl olduğudur. Bu soruyu da, Sayın Baş

bakanın, Anayasa Mahkemesinin kararını, yukarıda 
dediğim gibi, eleştirinin çok üstünde bir üslupla yar-

I gılarken ortaya koyduğu fikirler nedeniyle soruyo
rum. 

Bakınız Sayın Başbakan ne diyor: «Ben hukukçu 
değilim, fakat iptal kararının gerekçesi aklımı karış
tırıyor. Birçok Batı devletlerinde, mütekabiliyet şartı 

I aranmaksızın, yabancılara gayrimenkul satılabilmek
tedir. Gerekirse Anayasayı değiştirmek için referan
duma gideriz; mademki hâkimiyet kayıtsız: şartsız 
milletindir, nihaî kararı millet verir». Bu açıklamada-

I ki hukuksal yaklaşımı, mahkeme kararını Anayasa 
! değişikliği içinde referanduma götürme arzusunu ir

deleyecek değilim. Çünkü, Sayın Başbakan, «hukuk-
I çu olmadığını» peşinen söylüyor. Bizi ilgilendiren, 

mütekabiliyet şartı konusundaki görüşüdür. Sayın 
Başbakan, «mütekabiliyeti niçin arıyorsunuz? Aran
mamalıdır» demek istiyor ve bu yaklaşımıyla Sayın 

J Başbakan çelişki içine düşüyor; bir ölçüde kendi ken-
J dini inkâr ediyor. Nasıl? Anayasayı bir tarafa bırakı-
• nız, acaba, hükümeti bağlayan başka bir hukuksal 

belgede (hükümetin hukukî ve ahlakî taahhüdü olan 
hükümet programında) mütekabiliyet esası öngörül-

I müş müdür, »öngörülmemiş midir, bunu irdeliyelim ar
kadaşlarım. 

I Lütfen, hükümet programınızın 66 ncı sayfasını 
açınız, birlikte okuyalım. Bakın ne diyor: «Bu itibar
la, bütün Arap ve tslam ülkeleriyle - altını çizin - mü
tekabiliyet esasına dayanan - altına iki çizgi çizin ar
kadaşlarım - iyi ilişkiler geliştirmek ve verimli bir iş
birliğini sağlamak», işte, okuduğum bu paragraf - eğer 
bendeki hükümet programı, bizi aldatmak için yan
lış basılmamışsa - hükümet programınızın 66 ncı say
fasında var. (SHP sıralarından alkışlar). 

I Her şeye göz yumabilirsiniz arkadaşlar; yasaları 
görmezlikten gelebilirsiniz, muhalefetin eleştirilerini 
elinizin tersiyle iteleyebilirsiniz; ama, «Bizim bütün 
icraatımız hükümet programına uygundur» diyen Sa
yın Başbakan, sayın bakanlar, sayın ANAP sözcüle-

I ri, millete verilmiş sözünüz olan programınızı nasıl 
I gözardı edersiniz? Mütekabiliyet şartından yola çı-
I karsınız; bunu karşı tarafa kabul ettiremeyince, nasıl 
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yok sayarsınız? Politikada en tehlikeli araz, siyasal 
körlük ve siyasal sağırlıktır. Nihayet, aziz arkadaşla
rım, itaatkâr olmanın da bir sınırı vardır, daha doğ
rusu, bir sınırının olması gerekir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, önergemiz, Bakanlar Kurulu 

hakkında verilen ilk gensoru önergesidir. Gensorunun, 
denetim yöntemleri içindeki yeri ve ağırlığı göz önün
de tutularak verilmiştir. Siyasal bir değerlendirme ve 
siyasal bir yorumu değil, bir davranışın siyasal so
rumluluğunu gündeme getiren şeklî unsurunun saptan
masını içermektedir. Önergemizin 'kabulü, toplumu
muzun beklediği ve demokrasimizin muhtaç olduğu 
bir dönemin başlangıcını oluşturacak ve iktidar için 
de hayırlı olacaktır. Ne var ki, her zaman olduğu gi
bi, peşin yargıyla ve gensoruyu muhalefetin suratına 
çarpmak için şartlandırılmış oylarla... (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Şuuraltını gösteriyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — ... ve iktidar 
partisinin dışındakileri de etkilediğini gördüğümüz 
bugünkü duygusallık ortamı içinde, önergemizin gün
deme alınmaması da mümkündür. Önemli olan, bu 
önergenin verilmiş olması, verilmesine neden teşkil 
eden hükümet zihniyetinin, hükümetin siciline işlen
miş bulunan siyasal bir özrün, siyasal bir defonun 
tescil edilmiş olmasıdır. Takdir yüce heyetinizindir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ali Dizdar-
oğlu. 

Buyurun Sayın Dizdaroğlu, (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA ALİ DİZDAROĞLU 
(Antalya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Ankara Milletvekili Sayın 
Seyfi Oktay ve 35 arkadaşının... 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — 53 oldu, 
53!.. 

ALÎ DlZDAROĞLU (Devamla) — ... yabancıla
ra mülk satışıyla ilgili kanunların Anayasa Mahkeme
since iptal edilmesine rağmen, mülk satışlarına devam 
ederek ulusal çıkarları ve Anayasayı ihlal ettikleri id
diasıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasa
nın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi hakkında Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere hu

zurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan evvel hepini
zi derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

İddia ve ithamlara cevap vermeden önce, önemli 
bir hususu, sözlerimin başında açıklamadan geçeme
yeceğim. Anavatan Partisi Grubu ve Özal Hükümeti 
olarak biz, tüm yargı organlarına ve mensuplarına ol
duğu gibi, yüce yargı organımız olan Anayasa Mah
kemesine de saygılı bulunmaktayız. (SHP sıralarından 
«Belli 'belli» sesleri). 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Mecbursunuz say
gı göstermeye. 

ALI DİZDAROĞLU (Devamla) — Yüce yargı or
ganına olan güvenimiz tamdır. İktidarımız ve grubu
muz hukukun üstünlüğüne, en önde yer vermekte
dir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ne za
man, nerede? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; ülkemizde yabancıların mülk 
edinmesine ilişkin hukukî duruma baktığımızda, sıra
sıyla tespitlerimiz şöyledir : 

7 Sefer 1284 tarihli Kanunla, yabancılara, hiçbir 
şart ve kısıtlama getirilmeden mülk edinme hakkı ta
nınmıştır. Daha sonra Lozan Barış Antlaşmasıyla, ya
bancılara mütekabiliyet şartı ile mal ve mülk edinme
leri hakkı tanınmıştır. 

Mütekabiliyet esası, Anayasada yer almış bir kav
ram değildir. Bu itibarla, mütekabiliyet esasının hazı 
ülkeler için kalkması, Anayasaya aykırılık iddiasına 
mesnet olamaz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hükümet prog
ramında niye öyle diyor? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Nitekim, aşa
ğıda sayacağımız kanunlar da, mütekabiliyet esasına 
uyulmaksızın, ya'bancı tüzel ve gerçek kişilerin Tür
kiye'de taşınmaz mal edinmelerine imkân vermiştir. 

Bunların başlıcaları : 

1. Petrol Kanunu : 1973 tarih, 1232 sayılı Ka
nunla değişik 6326 sayılı Kanunun 87/3 maddesi. 

2. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu: 18.1.1954 
tarihli, 6224 sayılı Kanun. 

İşte, 1954 yılında, kanunun burada görüşülmesi sı
rasında, yine sizlerin yerinde oturanlar, «Amasya el
ma bahçeleri bu kanunla gitti» diye çığlık atmışlar
dı. 

EROL AĞAGltl (Kırklareli) — Lozanı ret ini 
ediyorsunuz? 
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ALÎ DtZDAROĞLU (Devamla) — Bankalar Ka
nunu : 25.4.1985 tarihli, 3182 sayılı Kanun, madde 
1 - 50. 

Tapu Kanununun 35 incıi maddesinde, mütekabi
liyet şartıyla, yabancı hakikî şahısların, Türkiye'de 
gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niye hükümet 
programına aldınız?... 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Ayrıca, 
28.5.1927 tarih, 1062 sayılı; 3.3.1340 tarih 431, sayılı; 
11.2.1964 tarih, 403 sayılfve 18.2.1981 tarih, 2565 sa
yılı kanunlar birtakım kısıtlamalar getirmiştir. 

Daha sonra 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turiz
mi Teşvik Kanunundaki, «Turizm bölgelerinde ve tu
rizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 
sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda 
yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Ba
kanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir» şeklindeki 
hükümde olduğu 'gibi, 'bazı kanunlarla da, hiçbir şart 
aranmadan, özellikle mütekabiliyet şartı aranmadan 
mülk satışına yetki verilmiştir. 

Nihayet, 1982 Anayasası, konuyu 16 ncı madde
siyle düzenleyerek, «Temel hak ve hürriyetler, yaban
cılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanun
la sınırlanabilir» hükmünü getirmiştir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hükümet prog
ramında neden var? 

ALİ DİZDAROĞLU '(Devamla) — Anayasanın 
felsefesi ve ana ilkesi, yabancılar için de, temel hak 

ve hürriyetlerin tanınmasıdır. (SHP sıralarından gü
rültüler) Genel kural, kısıtlamadan tanımaktır. Ko
nu, tamamen ve mutlak olarak yasama organının tak
dirine 'bırakılmış, onun, siyasî tercihlerine göre dü
zenleyeceği bir alan olarak kabul edilmiştir. Başka 
türlüsü de olamazdı. Bütün dünya ülkelerinde de 
böyledir. 

Kimi ülkelerde, tamamen, kendi vatandaşlarına 
tanınan eşit şartlarla; kimi ülkelerde mütekabiliyet 
şartıyla; kimi ülkelerde de, önceden izin almak su
retiyle yabancılara mülk edinme hakkı tanınmıştır. 
Her üç tercihin de milletlerarası hukuka aykırı bir 
yönü yoktur. 

MÜNİR 'SEVİNÇ (Eskişehir) — Neden onbeş gün 
geç yayınladınız? 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — 'Bunun gibi, 
bir devlet, yabancıların taşınmaz malar üzerinde özel 
mülkiyet hakkı elde edebilmesini, kendi çıkaracağı 
bir kanunla veya yapacağı milletlerarası antlaşmalar

la, karşılıklılık şartına bağl'ayabilıir veya bağlamaya-
biiir. Bu konuda da, devleti bağlayan hiçbir kural 
yoktur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hükümet prog
ramı var. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Bu alanda dev
leti bağlayan bir tek milletlerarası genel örf ve âdet 
kuralı - yukarıda da belirtildiği gibi - kamulaştırma 
ya da devletleştirme halinde, hakkaniyete uygun bir 
bedel ödenmesinden ibarettir. 

Türk Anayasasına gelince : Türk yasama organı, 
yabancıları, Türk ülkesinde taşınmaz mallar üzerinde 
özel mülkiyet hakkı elde etmekte, isterse Türk vatan
daşlarıyla eşit kılar, istemezse kılmaz, isterse yaban
cıların bu alanda kullanabilecekleri hakları karşılıklılık 
ülkesine bağlar, istemezse bağlamaz. 

EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Öyle değil işte. 
Sen Lozan'a karşı mısın? 

FEVZİ NECDET ERDİNÇ (Van) — Sayın Baş
kan, sesi biraz kısar mısınır, kulağımız sağır oldu. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
AL'İ DtZDAROĞLU (Devamla) — İptal edilen 

kanunda da, karşılıklılık ilkesine istisnaların, Bakan-
il'ar Kurulunca karart aş tırrlabileceği söylenmiş; yalnız, 
hükümetin bu yetkisi, köy sınırları içerisindekıi yerler 
için bazı kayıtlamalara tabi tutulmuştur. Bütün Ba
tili ülkelerde de aynı anlayış geçerlidir. 

ISayın Başkan, değerli milletvekilleri; Batı'da ve 
dünya ülkelerinde, yabancıların arazi iktisabındaki hak
larına sırasıyla göz atınca görülecek bugünkü durum 
şudur : Avusturya'da, Kasım 1986'da yapılan bir ya
sa değişikliği ile, konvertibl 'döviz getirmek şartıy-. 
la bu husus serbest bırakılmıştır. 

'İspanya'da, bir ilke ayırımı yapılmaksızın ve mü
tekabiliyet şartı aranmaksızın, yabancıların mülk edin
melerine imkân tanınmaktadır. 

EROL AĞAGflL (Kırklareli) — Şimdi de geri sa
tın alıyorlar. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Mesela, Suu
dî Arabistan Kralının Madrid'i» özel villası bulunmak
tadır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bizde de olur 
sayenizde. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — İtalya'da, 1956 
tarihli ve 43 sayılı Yabancı Sermaye Kanunuyla dü
zenlenmiş bulunmaktadır. Bu kanuna göre de, ya
bancıların, İtalya'da taşınmaz mal iktisabında bulun
ması hususunda herhangi bir yasaklama mevcut de
ğildir. 
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Fransa'da, yabancılar, ülke ayırımı yapılmaksızın 
ve mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk edinebil
mektedirler. Ancak, mülk edinmek üzere yurt dışın
dan döviz transferinin yapılması, örikoşul olarak 
aranmaktadır. 

Yunanistan'da, yabancılara mülk satışı, sınır böl
geleri ve sınır adaları hariç serbesttir., Satışlarda mü
tekabiliyet şartı aranmamakta, bilakis alımlar teşvik 
edilmektedir. 

EROL AĞAGİL {Kırklareli) — Git, 'bir de sen al 
bakalım. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — İsviçre'de, 
1961 - 1973 yıllarında çıkarılmış olan ve yabancıların 
mülk edinmelerini liberal bir şekilde düzenleyen iki 
kanun bulunmaktadır. 1961 iile 1984 yılları arasında 
verilen satış müsaadelerine göre, yabancılar, İsviçre' 
de, 6 517 hektar toplam 71 605 adet ve toplam değe
ri 19 milyar İsviçre Frangı karşılığı mülk edinmişler
dir. 

İngiltere'de : İngiltere'de de yabancıların mülk edin
mesini engelleyici hiçbir kanun bulunmamaktadır. Sa
tın alma işlemlerini tamamlayan herhangi bir kişi, 
uyruğuna bakılmaksızın, mülk sahibi olabilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin genelde bütün fede
ral ve eyalet yasalarında - birkaç federe devlet müs
tesna - bu konuda hiçbir engel bulunmamaktadır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Başba
kanlar da var mı? 

AL'l DİZDAROĞLU (Devamla) — İsveç : Öner
ge sahiplerinin, yönetimini ve sistemini çok yakından 
tanıdıkları İsveç'te de, yabancı gerçek ve tüzelkişile
rin taşınmaz mal satın alma ve miras yoluyla iktisap 
etme hakları kanunen mevcuttur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Anayasayı de
ğiştirelim başta, ondan sonra...( 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Yabancılar 
İsveç'te 1982/618 sayılı Kanun uyarınca mülk edine
bilmektedirler. Yasaya göre, .yabancı gerçek ve tü
zelkişilerin bu hakkı kullanmaları izne tabidir. İzin, 
taşınmaz malın bulunduğu vilayetten alınır. Çok önem
li hallerde, bu müsaade, hükümet tarafından verilir. 
Yabancıların, mıiras yoluyla, İsveç'te taşınmaz mal ik
tisabında müsaade aranmaz. 

1 Ocak 1986'da kabul edilen bir yasaya göre ise, 
İsveç uyruklu ile evli olan yabancı uyrukluların, taşın
maz mal edinmeleri için mezkûr izni istihsali etmeleri
ne gerek yoktur. 

Yukarıda söz konusu edilen mevzuat, tüm yaban
cı gerçek ve tüzelkişiler için caridir. Stockholm il ida

re kurulundan alınan bilgiye göre, iStookholm'da, 1986 
yılı içinde 878 yabancıya mülk edinme izin belgesi 
verilmiş bulunmaktadır. 

'Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa 
Mahkemesi kararında ve gensoru önergesinde ikinci 
iddia ise, yabancılara gayri menkul satışının, devletin 
toprak bütünlüğünün yanında, siyasî bütünlüğünü de 
zedeleyeceği ve egemenlik hakkını kısıtlayacağı itha
mıdır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasa Mahke
mesine mi cevap veriyorsunuz sayın hatip? 

ALİ DÎZDAROĞLU (Devamla) — Bu iddia, 
Anayasa Mahkemesinin, devletin egemenlik hakkıyla, 
özel mülkiyet hakkı kavramlarını karıştırmış olduğu
nu göstermektedir. (SHP sıralarından gürültüler.) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kaldıralım o zaman.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
ni, saygın vardı. 

ALİ DÎZDAROĞLU '(Devamla) — Dinleyin lüt
fen; öğreniniz. 

Devletin egemenlik hakkı, bir devletin, kendi ülke
siyle, orada yaşayanlar ve kendi vatandaşları üzerinde, 
kamu gücüne dayanan işlemleri, (yani yasama, yürüt
me ve yargı işlemlerini) hiçbir kayıtlamaya bağlı ol
maksızın, sırf kendi takdiri ile yapabilme hakkı de
mektir. Diğer devletler karşısında, bir devletin ege
menlik hakkı, ancak o devletin rızası ile kayıtlana
bilir. Bu kayıtlar, hukukun genel ülkelerinde, millet
lerarası örf ve âdette ve milletlerarası antlaşmalarda 
yer alır. 

Devletin egemenlik 'hakkı, mutlak nitelikte bir 
haktır. Egemenlik hakkı bu anlama geldiğine göre, 
yabancı kişilerin ve hatta yabancı devletlerin, Türk 
ülkesinde taşınmaz mallar üzerinde özel mülkiyet hak
kına sahıip olmalarının, egemenlik hakkı ile hukuk 
alanında hiçbir ilgisi olmayacağı açıktır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — İsrail nasıl ku
ruldu? 

ALİ DÎZDAROĞLU (Devamla) — Çünkü, ya
bancı devletlerin ve yabancı, gerçek ve tüzelkişilerin 
Türkiye'deki taşınmaz malları üzerindeki özel mül
kiyet hakkı, Türk Devleti tarafından düzenlenir; mülk 
edinme ve kullanma şartları, Türk Devleti tarafından 
belirtilir. Bu mülklerin kamulaştırılması veya devlet
leştirilmesi de, sırf, Türk Devletinin takdirine bağlı
dır. 

Yabancılara mülk satışının faydalı veya zararlı ola
cağı, ülkenin şartlarına göre değişir. Bu şartlar yetkili 
organlar tarafından takdir edilir ve siyasî tercihler ya-. 
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pılır. Anayasa Mahkemesinin, bu siyasî tercihlerin, 
yasama ve yürütme organları tarafından kötü yapıla
cağı varsayımından hareket ederek, yabancıların Türk 
ülkesinde taşınmaz mallar üzerinde özel mülkiyet 
hakkı tesis etmeleri konusunda belirli bir çözüm şek
lini beğenmeme yetkisi yoktur.: 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kaldı
rın Anayasa 'Mahkemesini... 

ALÎ DIZDAROĞLU '(Devamla) — Söz konusu 
(kanunda, yabancıların, edinebilecekleri özel mülkiyet 
altındaki taşınmaz mallar üzeninde en ufak bir ege
menlik hakkının bulunması yolunda herhangi bir dü
zenleme de yer almamıştır. Bu mülklerin bulunduğu 
yerlerde de, egemenlik, kayıtsız şartsız, Türk Devle
tine ait olmaya devam edecektir. Zira, bu taşınmaz
ların, hiçbir 'bakımdan, Türk gerçek ve tüzelkişileri
nin elimdeki taşınmazlardan farkı 'bulunmayacaktır. 
Gemilerle, TIR'larla, uçaklarla, trenlerle ülke dışına 
taşıyamayacaklardır. 

Kapitülasyonlara imkân verecek bir yasal düzenle
me yapılmış olmasından da bahsedilememektedir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Maşallah, bra
vo!... 

ALÎ DİZDAROĞLU (Devamla) — Kapitülasyon
lar, bunları kabul eden devletin tek taraflı iradesiyle 
değiştirilemeyen gerçek egemenlik kısıntılarıdır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bunun 
adı mantık mı? 

ALİ DÎZDAROĞLU (Devamla) — Kapitülasyon
lara tabi olan devlet, kendi ülkesi içindeki yabancı 
uyruklu kişilere, kendi kanunlarını uygulamak ve on
ları kendi mahkemelerinde yargılamak limkânlarından 
bile yoksundur. 3029 ve 3278 sayılı Kanunlara istina
den Türkiye'de mülk edinecek yabancıların ise, her ba
kımdan Türk kanunlarına ve Türk mahkemelerinin 
yargı yetkisine tabi olacakları kuşkusuzdur. (SHP ve 
DYP sıralıarından. gürültüler) Bu mülkler üzerinde 
Türkiye Cumhuriyetinin kamulaştırma hakkı, aynen 
Türk vatandaşlarının özel mülkleri üzerindeki gibi, 
mevcuttur. 

Mütekabiliyet şartının zorunlu ve vazgeçilmez bir 
kural olduğu hakkında, ne devletler hukukunun bili
nen kaynaklarında, ne de Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasında, herhangi bir hüküm mevcut değildir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sizin programı
nızda var; açın bakın. 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Devletler, 
kendi millî menfaatlannın gereği olarak gördükleri 

durumlarda, kendi serbest iradeleriyle, mütekabiliyet 
şartından vaz geçebilirler. Bütün uygar ve demok
ratik ülkelerin uygulamasında, bunun sayısız örnek
leri mevcuttur. 

MÜNİR GEVİNÇ (Eskişehir) — Programınızı 
okumadın mı? 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Gerçekte, Ana
yasa Mahkemesinin çoğunluğu da, mütekabiliyet şar
tından genel olarak vaz geçilebileceğini şu ifadesiyle 
teslim etmiştir; aynen okuyorum : «Bir devletin, ül
kesinde yabancılara haklar tanımasının ve bu konu
da karşılıklılık esasından vaz geçmesinin, bir iç hu-
'kuk sorunu olduğu görüşü genelde yadsınamaz.» (Ka
rar, sayfa 21) «Ancak, mahkeme çoğunluğuna göre 
toprak edinme konusundaki mütekabiliyet esasının 
özelliği ve başka konulardaki >mütekaibilıiyet esasından 
farklılığı, devletin ülke denilen aslî, maddî unsuruyla 
olan ilişkisidir. Söz konusu İlişki, bu noktada farklı 
bir düşünce ve ihassasıiyeti zorunlu kılar.» (Sayfa 21) 

Görülüyor ki, Mahkeme çoğunluğu, mütekabiliyet 
»artından vaz geçilebileceğini ilke olarak kabul et-
ms'kte; fakat ülke unsurunun özelliği dolayısıyla, ya
bancılara mülk satışı konusunda buna bir istisna getir
mektedir. Bizce, 'bu noktada, yüce Mahkemenin ço
ğunluğu, egemenlikle mülkiyet arasında ayrım yap
maya yeterince özen gösterememiştir. ANAP'm millî 
egemenlik anlayışında, genel oyla, sefbest ve yarış-. 
maçı seçimlerle, temel hak ve hürriyetlere dayanan bir 
siyasal sistem hâkim bulunmaktadır. Buna göre, ege
menliğin kullanılması, hıiç kimseye, hiçbir zümreye 
ve sınıfa hiçbir surette bırakılamaz. Egemenlik, ka
yıtsız şartsız, milletindir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hele ANAP'a 
hiç bırakılamaz. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bir milletin, 
nasıl, hangi yollarla ve ne gibi yöntemlerle idare 
edileceğine ancak milletin kendisi karar verir. 

Egemenlik kavramının bir de dışa dönük yönü var
dır. Bu ise, uluslararası düzende, Türkiye Cumhuri
yeti Devletimin diğer ülkelerle eşit olmasıdır. Ege
menlik kavramını bu şekilde değerlendirdiğimiz tak
dirde, bunun, yabancılara mülk satımıyla 'hiçbir ilgisi 
bulunmadığı açıkça ortaya çıkar. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Atala
rımızın kemikleri sızlayacak. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eslkişehir) — O zaman niye 
ıısrar ediyorsunuz? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Laf at
madan duramaz mısınız? 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rlica ederim... 
ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; gensoru önergesindeki üçüncü 
iddia ise, 3029 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığı 
söböbiyle iptal edilmesine rağmen, muhteva bakımın
dan aynı nitelikte olan 3278 sayılı Kanun çıkarılarak, 
Anayasanın ihlal edildiğidir. Bu önergeyi verenler, 
Anayasa Mahkemesinin kararlarında işlerine gelen 
yerlere sımsıkı sarıldıkları halde, işlerine gelmeyen ge
rekçe ve hükümleri görmezlikten gelmişlerdir. 

(PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Siz de aynı şeyi ya
pıyorsunuz. 

AUt DİZDAROĞLU (Devamla) — Bakınız, Ana
yasa Mahkemesinin en son (31 Ocak 1987 tarihinde) 
yayınlanan kararının 17 nci sayfasından aynen okuyo
rum : «Anayasa Mahkemesi kararların bağlayıcılığı 
dolayısıyla yasama meclislerinin bu kararlara aykırı 
işlem yaparak yasa çıkarmış olmalarının söz konusu 
ddileibilmesi için Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 
yasa ile sonradan yapılan yasanın içeriği bakımından 
aynı nitelikte bulunması zorunludur... 3029 ve 3278 
sayılı yasalar amaç bakımından özdeş oldukları halde 
-Anayasa Mahkemesi söylüyor bunu- kapsam ve Ba
kanlar Kuruluna tanınan yetkiler bakımından önemli 
farıklar içermektedirler» deniliyor ve bu farklar te
ker teker sıralanıyor. 

'Böylece, önergenin bu iddiası havada kalmış, ger
çek dışı olduğu, Varit olmadığı mahkeme kararıyla 
salbit olmuş bulunmaktadır. Hemen belirtmeliyim ki. 
1982 Anayasasının 153 üncü maddesindeki «Anayasa 
Mahkemesinin kararları... Yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri 
bağlar» şeklindeki hüküm, 1961 Anayasasının 152 
nöi maddesinde de aynen mevcuttur. 

Şimdi, bakalım bu madde, CHP'nin iktidar oldu
ğu 1978 - 1980 yılları arasında kaç defa ihlal edilmiş
tir? 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) =— Sen bı
rak eski OHP'yi. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Birinci ör
nek : Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1976 Yılı Büitçe 
Kanununun 8 inci maddesinde, «Mazbut vakıflarda 
ilgililerin intifa halkları Vakıflar Nizamnamesine ek, 
23.1'2.1937 ve 13.10.1939 tarihli nizamnamelere göre 
ödenir» şeklinde bir hüküm konulmuştur. Anayasa 
Mahkemesi bu maddeyi 23.12.1976 tarih ve 76/56 sa
yılı kararıyla iptal etmiştir (Mahkeme Kararlar Der
gisi, sayı 14, sayfa 439). Aynı hüküm, 1978 Yılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununun 6 ncı mad

desine, virgülüne kadar aynı olmak suretiyle yeniden 
konmuştur. Anayasa Mahkemesi 28.6.1979 tarih ve 
79/33 sayılı kararıyla bu hükmü tekrar iptal etmiştir. 
'Buna rağmen aynı hüküm, 1979 yılı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Büitçe Kanununun 6 ncı maddesine tek
rar konulmuştur. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi de 
iptal etmiştir (Mahkeme Kararlar Dergisi, sayı 7, say
fa 49). 

Kısaca, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir 
hüküm, Virgülüne kadar aynen, ilki defa kanunl'aştırıl-
mıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yani kabul ediyor 
musunuz? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Dinleyiniz. 

İkinci örnek : Yine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1976 Yılı Bütçe Kanununun 11 inci maddesine şu 
hüküm konulmuştur : «2762 sayılı Kanunda öngörü
len taviz bedelleri, 1319 sayılı Kanun gereğince ve
rilen beyannamelerdeki değerlere göre hesap edilir. 
Bu hüküm, Anayasa Mahkemesi tarafından, 22.12.1977 
tarih ve 77/146 sayılı kararla iptal edilmiştir. Aynı 
hüküm, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 Yılı Bütçe 
Kanununun 9 uncu maddesine aynen alınmıştır. Ana
yasa Mahkemesi bu hükmü, 8.2.1979 tarih ve 79/7 
sayılı kararıyla tekrar iptal etmiştir. Virgülüme kadar 
avnı olan hüküm, 1979 yılı bütçesine tekrar alınmış
tır. 

Anayasa Mahkemesi, 24.1.1980 tarih ve 80/3 sa
yılı kararla ve aynı gerekçe ile bunu da iptal etmiş
tir. Burada da görülüyor ki, 19771de Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiş olan bir hüküm, CHP iktidarı 
sırasında, virgülüne kadar aynı olmak üzere, iki defa 
daha kanunlaştırılmıştır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — CHP yaptı di
ye siz de yapmaya medbur musunuz? 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — İşte, sizin fik
ren, zikren devamı olduğunuzu iddia eittiğiniz sosyal-
demokrat zihniyetin, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne 
ve mahkeme kararlarına saygısı budur. Onun için de
ğindim. (ANAP sıralarımdan alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Demagoji yapıyorsun; 
kötü örnek emsal olamaz. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Bakanlar Kurulu aleyhine gen
soru açılmasına ilişkim önergenin bir diğer bölümün
de, 31278 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesince iptal 
edildiği halde, kararın, Resmî Gazetede yayımlanma
sına kadar mülk satışına devam edilerek, Anayasanın 
gözaridı edildiği ileri sürülmektedir. Anayasanın 153 
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üncü maddesi, kanunların ve bunların hükümleri için, 
«İptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı ta
rihte yürürlükten kalkar» der. Bu bir Anayasa hük
müdür. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — 15 gün, 15 gün... 
ALt DtZDAROÖLU (Devamla) — O halde, ka

rarın yayımlandığı tarihe kadar, iptal edilen hüküm 
yürürlüktedir. Yürürlükte olan bir kanunu, hükümet 
nasıl uygulayamaz? Yürürlükte olan bir kanunu as-
tkııya alması, hükümetin yetkisi dahilinde midir? 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onu bakanına sor, 
hükümete sor!.. 

ALt DIZDAROÖLU (Devamla) — Biz, her za
man olduğu gibi, bu sefer de, kanuna, hukukun üstün
lüğüne ve bilhassa Anayasa hükümlerine mutlak bir 
saygı göstermişizdir. Halbuki, bizzat Anayasa Mah
kemesi, verdiği iptal kararının gerekçesini yazma
dan, aynı gün kamuoyuna duyurmakla, Anayasaya 
aykırı davranmıştır. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

Lütfen dinleyelim. Anayasanın 141 inci maddesin
de, -Anayasadan okuyorum- «(Bütün mahkemelerin 
(her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır» denilmek
te; 153 üncü maddesinde ise, «Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararları, gerekçesi yazılmadan açıklana
maz» şeklinde emredici ve yasaklayıcı bir hüküm yer 
almaktadır. Anayasa Mahkememiz, o yüce mahkeme, 
maalesef, Anayasanın 153 üncü maddesini çiğnemiş 
bulunmaktadır. (SIHP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasa Mahke
mesinden hoşlanmıyorisunuz, değil mi? 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Anayasa Mahkemesini 
mahkemeye verin! 

AHMIET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Ne ba
ğırıyorlar Sayın Başkan? 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Müdahale imkânı 
veriyorsunuz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
ALİ DIZDAROÖLU (Devamla) — Lütfen dinle

yiniz ve öğreniniz. 
Anayasa Mahkemesi, bir taraftan, bu hükümlere 

aykırı olarak, kararı, verdiği gün kamuoyuna duyu
rur, bir taraftan gerekçeli kararını -maalesef- dört ay 
gibi son derece uzun bir süre içinde yazar; bir taraf-
itan da «Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasının 
geciktirildiği» şeklinde basına demeçler verilir. 
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Yüce Parlamento huzurunda, Anayasa Mahkeme
sini, Anayasaya ve Anayasanın üstünlüğüne saygıya 
davet ediyoruz. (SHP, DYP ve DSP sıralarından gü
rültüler) Anayasa hükümlerine, bu yüksek Mahkeme 
mensupları saygı duymazsa, riayet etmezse, diğer or
gan ve kişilerden bunu nasıl bekleyebiliriz? (SHP sı
ralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, lütfen görevinizi yapınız. 

BAŞKAN — Sayın Kösem, görevimiz yapılıyor, 
merak etmeyin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Çok tehlikeli bir ko
nuşma yapıyorsunuz sayın hatip. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Beğen
mek zorunda değilsiniz. Sayın milletvekili grubunun 
görüşlerini ileri sürüyor, dinlemek durumundasınız, 
cevap vermek durumunda değilsiniz. Grubunuz adı
na konuşulduğunda cevap verilebilir, karşılıklı cevap 
vermek durumunda değilsiniz, böyle müzakere usulü 
yoktur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasa Mahke
mesiyle polemik açmasın. 

PEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, bu durum Anayasaya aykırı efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

Devam edin Sayın Dizdanoğlu. 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; gensoru önergesinde yer alan 
son iddia ve ithıam da, «Anayasa Mahkemesinin, ip
tal gerekçesini Başbakanlığa gönderdikten sonra Res
mî Gazetede yayımlama işinin kasıtlı olarak gecikti
rildiği ve bu süre içinde de mülk satışlarına devam 
edildiği» şeklindedir. 

Bu iddiayla ilgili olarak, dalhla evvel, hükümetimiz 
âdına yapılan açıklamalarda da net bir şekilde ifa
de edildiği gibi, mezkûr kararın Başbakanlığa gön
derildiği tarihten, yayımlanıncaya kadar geçen süre 
içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde, 
bir tek yabancıya mülk satışı yapılmamıştır; bu iddia 
ve isnat da tamamıyla hayalîdir. Bu konudaki takvi
mi, zann'ediyorum, hükümet sözcüsü sayın bakanım 
sizlere ifade edeceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sonuç olarak, 
yabancılara mülk satışıyla ilgili konuda Anayasa 
Mahkemesinin, bütün Batılı ülkelerdeki bu uygula-
manıin farkında olmayışının anlaşılabilir hiçbir se-
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belbi olamaz. Anayasa Mahkemesi, o ülkelerin şartla
rıyla bizim şartlarımızı farklı gördüğü için böyle bir 
iptal kararı almışsa, iktisadî, sosyal ve siyasî şartlar 
üzerimde hüküm yürütmenin ve bu şartların gerekti
ğini tespit etımerfîn bir yangı yetkisi olmadığını; bu 
yetkinin, niteliği gereği, siyasî bir yetki olup, yasama 
ve yürütme organlarıma ait bulunduğunu anlamamış 
demektir. 

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, konuya, hu
kuken de, tamamen ters bir açııdan bakmış; genel ku
ralın, yabancılara mülk satışının yasaklanması, kısıt
lanması, şarta bağlanması olduğuna, buma istisna ge
tirilemeyeceğine hiilkimetlmliştir; fakat bu görüışünü 
Anayasanın hiçiblir hükmüne dayandırmadığı gibi, 16 
ncı maddeslimdeki kurala, yani, ama ilke, serbestlik; is
tisna, kanunla kısıtlama şeklindeki hiüksme aykırı dav
ranın ısıtır. 

VElCtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz Anayasa 
Mahkemesine hakaret ediyorsunuz. 

ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — Hakaret yok, 
hakaret yok. 

IBAŞKAN — Sayın millettvek illeri, lütfen... 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Anayasanın 
16 ncı maddesindeki ilkeye ters bir karar kuran'mah
keme, gerekçesine dayanak yapacak hiçbir Anayasa 
kuralı bulamayınca, «Zaman içinde, ülke toprakların
dan önemli bir kısmının yabancıların eline geçmesi 
kaçınılmaz olacaktır» ve «Vatandaşımızın kendi ül
kesinde mülk edinmesine katlamamayan bir devlet uy
ruğundan herhalde bu hakkın esirgenmesi gerekir» 
şeklinldıe gerekçelerle, yabancılara mülk satışının ya
rarlı olup olmayacağı konuisurtda fikir yürütmüş, si
yasî tercihte bulunmuş; bu kararıyla, kemdi siyasî ter
cihimi, yasama organının takdir ve tercihimin yerine 
ikame etmiştir. (SOP sıralarından, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ayıp, ayıp. 

ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — Anayasa 
'Mahkemesinin buna yetkisi yoktur. Anayasa Mahke
mesi, kanunlarım, Anayasanın pozitif hükümlerine ve 
ilkelerime aykırı olup olmadıklarımı incelemek ve bu
nunla yetinmek zorundadır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) —, Anayasa Mah
kemesine, müdahale ettirmeyin. 

ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — Sosyal, kültü
rel, siyasal görüşlerine göre; doğru veya yanlışı, ya
rarlı veya yararsızı aramaya, yerimdelik denetimi yap
maya, siyasî tercihlerde bulunmaya yetkisi yoktur. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(H. BARIŞ CAN (Simop) — Alkışlamayın bunu; 
sonumuz iyi görünmüyor. 

ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — Şu halde, bu 
kararla, mezkûr mahkeme, yetik'isini aşmıştır; yasa
ma organının yetkisine tecavüz vardır. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hadi canım. 
ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — Evet. (ANAP 

sıralarımdan alkışlar) 
IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet

vekilleri... 
H. BARIŞ CAN (Simop) — Anayasaya saygısızlık 

yapıyorsunuz. 
VBCİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Anayasa Mah

kemesine hakaret ediyor. 
FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Anayasa Mah

kemesine bu kadar tecavüz ettlirmeyin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet
vekili grulbu adına görüşlerini açıklıyor. (SHP sıra
larından (gürültüler) 

FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Ne demek gö
rüşü efendim?.. 

(BAŞKAN — Beğenmeyelbilirsıiniz. Lütfen... 
FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Rica ederim... 
BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, bir dakika. 
ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — öte yandan... 
FAHRETTİN ULUÇ (Samısum) — Böyle görüş 

olur mu? 
VtBCİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, Ana

yasa Mahkemesine hakaret ediyor, haksızlık ediyor; 
tahrip ediyor. Anayasa Mahkemesini tahrip ediyor, 
böyle şey olur mu efendim? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Atak
lı, llütlfen yerlinize oturun. 

Sayın Dizdaroğlu, toparlayalım lütfen. 

ALt DtZDAROĞLU (Devamla) — öte yandan, 
kararda, Türkiye Cumhuriyetinin... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
vatanın satılıp, satılmaması konusu, bir siyasî tercih 
konusu olamaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen, lütfen... 
Sayın milletvekili görüşlerini açıklıyorlar. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Anayasaya sadakat 
yemini ettiniz. 

YILMAZ DEMİR (Öilecik) — Sayın Başkan, Tür
kiye'yi satıyorlar, Anayasa Mahkemesi evet mi de
sin? 

FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Ona görev ve
rilmiş, o, görevini yapıyor. 
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'BAŞKAN — Lütfen, lütfen sayın ıriilletveMlleri... 
İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Vatanın satılıp 

satılmaması siyasî tercih konusu olamaz. 
ALİ D1ZDAROĞLU (Devamla) — Paşam, sizin 

o sıralarda, daha kibar, daha dikkatli olmanızı bek
lerdim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lürüfen söz ktes-
meyiriiz ve laf atmayınız. 

A O DİZDAROĞLU (Devamla) — Yakışmıyor. 

öte yandan, kanarda, Türkiye Cumhuriyetini, dün
ya milletleri ailesinün, bağımsız bir devlet olarak ka
bulünün uluslararası belgesi, Lozan Barış Antlaşma
sına ekli İkamet ve Salahiyeti Adliyeye Dair Muka
velenamede, yabancılarını, ülkede mülk edinmeleri 
konusunda mütekalbliLiyet şartı öngörülmüş olduğu be
lirtilerek, karşılıklı muamele esasının, Türk yabancı
lar hukukunun genel ilkelerinden biri haline geldiğini, 
dolayısi'yla bu ilkeye uymadan, bir yabancıya mülk 
edinme hakkı tanımanın, Anayasanın başlangıcındaki, 
Türkiye Cumhuriyetinin, dünya milletler ailesinin eşit 
haklara sahip şerefli bir üyesıi olduğu ilkesine aykırı 
(düştüğü sonucuna varmaktadır. Kararda sözü edilen 
İkamet ve Salahiyeti Adliyeye Dair Mukavelename
nin 20 nci maddesinde aynen şu hüküm yer almıştır : 
«tşjbu mukavelename meriyet tarihinden itibaren ye
di sene müddet için akdedilımiş'tir.» 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, ne zaman bağlayacaksınız konuşması
nı? 

BAŞKAN — Sayın Dizldaroğlu, toparlayalım ve 
'bağlayalım lütfen. (SOP sıralarından alkışlar) 

!M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — 45 dakika konuş
turdunuz, insaf yani. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Müsaade 
edin, Sayın Başkan, müsaade edin. İzninizle bağlaya
cağım Sayın Başkan. 

Anayasa Mahkemesinin kendi kararının 21 inci 
sayfasında, vardığı sonuçla çelişki teşkil edecek şe
kilde belirtildiği üzere, «Bir devletin, ülkesinde yaban
cılara haklar tanınmasının ve bu konuda mütekabili
yet esasından vazgeçmesinin bir iç hukuk sorunu ol
duğu inkâr edilemez» demekle, olay netleştirilmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, değeri milletvekilleri; 9.10.1986 
tarihinden 16.1.il 987 tarihine kadar ve daha önceleri, 
ne miktarda gayrimenkul satılldığı, zannediyorum, hü
kümet sözcüsü sayın bakan tarafından sizlere açıkla
nacaktır. Ben oradaki notlarımı geçiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Dizldaroğlu, kesintiler için de 
gerekli tolerans gösterilmiştir, lütfen hemen bağlaya
lım. 

AL11 DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa 
Mahkemesinin mezkûr iptal kararı nedenliyle basına 
ida geçen ve kamuoyuna yansıyan polemiğe değinme
den geçemeyeceğim. 

Bildiğimiz giıbi, iptal kararının kamuoyuna açıklan
ması üzerine, bir gazeteci, Sayın Başbakana soruyor : 
«Sayın Başbakan, Anayasa Mahkemesi, Araplara top
rak satışını öngören kanunu ikindi defa iptal etti, 
üçüncü bir kanun çıkaracak mısınız?» Bunun üzeri
ne Sayın Başbakan aynen şöyle diyor : «Gerekirse 
Anayasayı değiştirir referanduma gideriz.» Sayın Baş
bakanın söylediği bundan ibarettir. 

FEVZİ NECDET ERDİNÇ (Van) — Yapın ya
pın. 

ALİt D1ZDAROĞLU (Devamla) — Bir siyasî par
tinin, «Anayasal şartlar tahakkuk ederse Anayasayı 
değiştiririz» demesi, demek istemesi normal, haklı 
ve mantıklı değil mildir? 

FEVZİ NECDET ERDİNÇ (Van) — Değiştirsin 
o zaman. 

MONİHR SEVİNÇ (Eskişehir) — Onları satmadan 
yaşayamıyor musunuz? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ayıp ediyor, Saym Başkan. 

ıPAŞA SARrOĞLU (Ağrı) — Ayıp, ayıp. 
CAHİT TUTUM (BaUkasir) — Polemik yapıyor-

sun< 
ALİ DliZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başba

kanın söylemek istediği de bundan ibarettir. Anaya
sa Mahkemesinin kararlarına saygılı olmak başka, 
kararlarını deştirmek bambaşkadır. Lütfen, bunun id
raki içinde olmalısınız. Buna karşı, Anayasa Mahke
mesinin bir sayın üyesi, onlbeş sene süreyle bir parti-
n/in avukatlığını yaptıktan sonra Cumhuriyet Senato
sunda o partinin oylarıyla seçilen... (SHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dizldaroğlu... Sayın Dizdaroğ-
>lu... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Siyasî ahlakla 
bağdaşjmıyıor Aniayasa Mahkemesi üyesine hakaret 
etmek. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Fakat, sene
lerden beri bir türlü politikayı ve mensup ollduğu zih
niyetin avukatlığını bırakıp, hâkimlik mesleğinin ulvî 
ve üstün değerlerine intilbak ödemeyen, hakkın... 
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BAlŞKAN — Sayın Dizdaroğlu... Sayın Dizdaroğ
lu, süren'iz doldu efendim. 

ALÎ DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
gündem dışı konuşmalarda 15*er dakikadan az olma
mak üzere... 

BAŞKAN — Sayın Dizldaroğlu, ne kadar geçtiği
ni 'belirtmliyorum. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. , 

BAŞKAN — Gerekli takdir hakkını kullandım. 
Sayım Dizdaroğlu, bir de genel bir ikazımız ve ge

nel bir dikkatimiz var : Burada.savunma hakkı bulun
mayan kişiler hakkında, lütfen daha dikkatli konu
şalım. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Savunmasız in
sanları itham etmek ayıptır, siyasî ahlakla bağdaş
mıyor. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Başbakanın 
Ibu slMinü çarpıtarak, «Anayasa Mahkemesinin kara
rını halkoyuna sunarız» demiş gibi göstermiş; Baş-
ıbakanı Anayasa Mahkemesine karşıymış gibi, ona 
çatıylormuış gibi göstermiş ve politik bir üslup ve ta
vırla, sorumsuz bir davranışla cevap vermiş, tartış
maya girmiştir. 

IMÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Senin yaptığın 
ne? 

H. BAR EŞ CAN (Sinop) — Sen de hukukçu ge
çiniyorsun. 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Devam ediyor 
Sayın Başkan, devam ediyor. Lütfen, saygıya davet 
edin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir de hukukçu geçi
niyorsun, en yüksek yargı organının savunmasız ki
şilerinle saldırıyorsun. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Burada, savun
masız insanlara ithamda bulunulamaz. 

(BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu... 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Mecliste savunma hakkı bulunma
yan kişiler hakkında dikkatli davranmanızı ikaz et
miştim... 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Ama, o kişi
lerin beyanına dayanarak... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ayıp, artık ko
nuşturmayınız Sayın Başkan. 

<H. BAKİŞ CAN (Sinop) — En yüksek yargı or
ganının üyelerine hakaret edemez. Sayın Başkan. 
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(BAŞKAN — Lütfen, hemen bağlayıp, bitirelim 
efendim. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Peki, bağlı
yorum efendim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu beyanla, Anayasa Mahkemesi üyesini siyasal po
lemiğe çekiyorlar. 

ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri... 

IBAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, süreniz çok fazla 
geçti, hemen... 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

IBuıgüne kadarlki izlenimimiz odur ki, bir kısım 
muhalefet mensupları gensoru ve Meülis araştırması
na konu bulmakta sıkıntıya düşmektedirler. (SHP 
sıralarından gürültüler) Üç yıllık iktidarımız döne
mini inceledik, gördük ki, bu konuda bol malzeme 
var; bazıları şunlar : Denize akan bütün akarsula
rın durdurulmasına, elektrik üretiminde kullanılması
na ve bütün ülkenin her karış toprağının sulanması
na karar verilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (GazJiantep) — Her 
tarafınız hatalı. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, hemen bitirelim. 
ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkan. 
İkilbuçuk yıl içinde 7 500 köye elektrik götürül

müş, bu yıl sonunda elektriksiz köy bırakılmaması 
programlanmıştır. (SHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

BAŞKAN — Hemen bağlayın Sayın Dizdaroğlu. 
Bir kere, bunlar hükümet adına da konuşulacaktır. 
Süren'iz fazlaca geçti, hemen bitirelim lütfen. (SHP 
sıralarından sına kapaklarına vurmalar) 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
30 dakikayı çok geçti. 

IBAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, hemen bitirelim. 
ALİ DtZDAROĞLU (Devamla) — Millî kültür 

ve benliğimize uygun millî eğitlim seferberliğine baş
lanmıştır. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) Sizlere gensoru ve Meclis araştırması konusun
da malzeme veriyoruz, lütfen hep beraber kaleme ala
lım, bu hükümet hakkında, bu Başbakan hakkında 
Meclis araştırması ve gensoru önergelerimize devam 
edelim. (ISHP sıralarından sürekli sıra kapaklarına 
vurmalar) 

Sayın Başkan, değerlii milletvekilleri... 
(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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Sayın Dizdaroğlu, bitirelim lütfen. 
AU1 DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkan, bağlıyorum. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Saym 

Başkan, susturun. 
BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, gerekli toleransı 

gösterdik... 
ALÎ DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş

kan bağlıyorum, bağlıyorum. (SHP sıralarından sıra 
'kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, süreniz dolmuştur, 
lütfen... 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, bağlıyorum. Bağlıyorum efendim. 

iişte bu hükümet, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin 
günde 30 milyon metreküp suyumu Araplara satma
ya karar vermiştir. (SHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 

(BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu... Sayın Dizdaroğ
lu... 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri... 

IBAŞKAN — Sayım Dizdaroğlu, lütfen... 
ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 

Sayın Başkan. 
\BAŞKAN — Sürenliz tamamen bitti, hiç vaktiniz 

kalmadı. 
ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri... (SHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) Ankara Milletvekili Sayın 
Mehmet Seyfi Oktay... 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu... 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, tam 10 dakika 
geçitün'iz sünenizi. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Ne 10 dakikası, 
15 dakika, 15 dakika. 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, 10 dakikamın geçtiğim' kabul ediyorum; ancak, 
görüşmelere başlamadan önce... 

ıBAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, lütfen. Sayım Diz
daroğlu... 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Üç sayım üye
ye gündem dışı söz verdimiz; 5'er dakika konuşma
sı gereken bu arkadaşılar tam 20'şjer dakika konuştu
lar. Bana 10 dakikayı çıok mu göndünüz? 

(BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, kesmek zorunda 
kalacağım; grup adına konuşuyorsunuz. 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Ankara Mil
letvekilli... 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, sözünüzü kesmek 
zorunda kalacağım. (SHP sıralarından gürültüler) 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tam 10 dakika geçti. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kes Başkan, sö
zümü kes. 

ALİ DİZDAROĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bağlama değil, bitirimiz lütfen. (SHP 
sıralarından' «Kes Başkan» sesleri, gürültüler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayım Başkan, 
olay çıkarmak istiyor. 

ALt DİZDAROĞLU (Devamla) — Ankara Mil
letvekili Sayın Mdımet Seyfi Oktay ve 35 arkadaşı 
tarafından verilmiş olan gensoru önergesi aleyhinde 
oy kullanacağımızı ve Başbakanımız Sayın Özal'ın 
Başkanlığındaki hülkümetimize güvenimizin tam oldu
ğunu, Anavatan Partisi Grubu adına açıklamaktan 
mutluluk duyar, hepimizi içtenlikle, en derin saygı
larımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dizdaroğ
lu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Erdal İnönü. 

'Buyurun Sayın İnönü. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yabancılara, 
karşılıklılık aramadan mülk satışı yapılması konusun
da hükümetin Anayasa Maıhkemeısi kararlarını hiçe 
sayan, ulusal çıkarlara aykırı davranışları karşısın
da Sosyalidemokrat Halkçı Parti Grubunca verilen 
gensoru önergesinin gündeme alınmasını dilemek için 
huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Yabancılara, karşılıklılık mütekabiliyet şartı ara
madan mülk satışı yapılmasını sağlamak için hüküme
tin iki yıldır uyguladığı politika, bugün ülke yöneti
minde söz sahibi olanların gerçek milliyetçilik anla
yışlarımı... 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (MalaJtya) — Ne Ma
kası var? 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... ulusal çıkarlara 
hangi açılardan baktıklarını... 

KENAN NURÎ NEHROZOĞLU (Mardin) — Yok 
ki millliyetç'ilik... 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... demokrasi ve 
hukuk devleti kavramlarından ne anladıklarını açıkça 
ortaya koymuştur. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu politik uygulamaların hesabının bir gensoru ile 
hükümetten sorulması şart olmuştur. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Zama
nımda da öyleydi. 

ERDAL İNÖNÜ (Davamla) — Sanıyorum, Sayın 
Baş/balkan da bunun farkında olduğu için, önemli bir 
ameliyata girmeden önce grubuna uzaklardan gönder
diği mesajda; hem suçlu, hem güçlü deyimini hatırla
tacak şekilde, gensoru önergesi veren muhalefete to
kat aıtar gibi cevap verilmesini istemiştir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Doğru 
söylemiş. (Gürültüler) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Şüpheniz olmasın. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, sayın milletvekilleri, bir hukuk devletinde to
kat yemiş hale düşmesi gerekenler, herhalde, anaya
saya, ulusal çıkarlara saygı gösterilmesini isteyenler 
değildir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Tam tersine, anayasa mahkemesi kararlarına omuz 
silkip, canının istediğini yapmayı marifet sayan yöne
ticilerdir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şunu da ekleyeyim ki, ben konuşmamda, burada 
'bulunmayan, henüz nekahet dönemini geçirmekte olan 
Başbakanı muhatap almamaya dikkat edeceğim; ama 
sözkonusu olaylarda hükümetin ağır sorumluluğunu 
sergilemek görevini de yapacağım. 

Olayların gelişimini bir de ben kısaca hatırlata
yım; 21 Haziran 1984 tarihinde kabul edilen 3029 
sayılı Yasa, 1934 tarihli 2644 sayılı Tapu Kanununun 
35 inci maddesi ile 1924 tarihli Köy Kanununun 87 nci 
maddesine birer fıkra ekleyerek, yabancılara mülk sa
tışında karşılıklılık şartının hangi ülkeler için aran
mayacağına, hangi bölgder köylerinde böyle satışlar 
yapılabileceğine ve yüzde 25'i geçmeyecek şekilde, 
Toplu Konut Fonuna ne kadar fon alınacağına, Ba
kanlar Kurulunun karar vermeye yetkili olduğu hük
münü getirmiştir. 3029 sayılı bu Yasanın büyük Meclis
te görüşülmesi sırasında, anamuıhalefet partisi sözcü
leri ve o zamanki öteki muhalefet partisi sözcüleri, 
karşılıklılık şartının ortadan kaldırılmasının ulusal çı
karlarımıza aykırı olduğunu ısrarla belirtmişlerdir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Keşke 
samimî olsalardı. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, ANAP ço
ğunluğu bu itirazları göz önüne almamış, tasarıyı ya-
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sa'laşltırmışjtır. Anamuhalefet Partisi olarak grubumuz, 
yasayı Anayasa Mahkemesine götürünce; Anayasa 
Mahkemesi, 13 Haziran 1985 tarihinde aldığı kararla, 
3029 sayılı Yasayı iptal etmiştir. Gerekçeli karar, 
14 Ağustos 1985'te yayımlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, iptal gerekçesinde, yabancı
lara mülk satışında karşılıklılık: esasının, Lozan Barış 
Antlaşmasıyla getirildiğine işaret etmiştir. Lozan Anıt
laşmasının imzasıyla barışın kurulmasından yedi ay 
sonra, büyük Atatürk'ün başkanlık ettiği bakanlar ku
rulu toplantısında hazırlanan Köy Kanunuyla, yaban
cıların, köylerde arazi ve emlak, edinmelerinin yasak
landığı bdirfiilmiıştir. Biraz önce de sözkonusu edildiği 
için, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin bazı 
bölümlerini okumak istiyorum: 

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde diyor ki: 
«Ülke, devletin aslî ve maddî unsurlarından birisidir. 
Ülke olmadan devlet olmaz. Ülke devlet otoritesinin 
geçerli olacağı alanı belli eder. Devlet, sahip olduğu 
kurucu unsur niteliğini taşıyan üstün kudretline dayan
mak suretiyle, ülkede yerleşik olan ve devletin diğer 
aslî maddî unsurunu oluşturan insan topluluğunun 
güvenliğini ve yararını kollamak ve gözetmek duru
mundadır. Bu aslî görevi nedeniyledir ki, ülke üze
rinde egemenliğe dayalı üstün bir hakka sahiptir. Top
rak ile alakalı konuda, insan haklarına saygılı, ölçülü, 
adil bir sınırlama, devlet için bir nefsi müdafaa ted
biri niteliğindedir. Böyle bir tedbirden vazgeçmek, çok 
kez olası değildir. Ülkede yabancıların arazi ve em
lak edinmesi salt bir mülkiyet sorunu g'iıbi değerlen
dirilemez. Toprak, egemenlik ve bağımsızlığın sim
gesidir. Değişik iktisadî politikalar ve kendi olanakla
rımızla gerçekleştirebileceğimiz konut sorununda, 
önemsiz bir kaynak yaratmak maksadıyla, ülke top
raklarının yabancı unsurlar eline geçmesine imkân 
verilemez. Devletlerarası ilişkilerde karşılıklı muamele 
esası, devletlerin ülkeleri üzerindeki egemenlik hak
larının doğal sonuçlarından biridir. Karşılıklı muame
le, mütekabiliyet esası, uluslararası ilişkilerde eşitliği 
sağlayan bir denge aracıdır. Bir devletin, ülkesinde, 
yaJbancılara haklar tanımasının ve bu konuda karşı
lıklı muamele esasından vazgeçmesinin bir iç hukuk 
sorunu olduğu görüşü genelde yadsınamaz. Toprak 
edinme konusundaki mütekabiliyet esasının başka ko
nulardaki mütekabiliyet esasından farklı yönü, devle
tin, ülke denilen aslî - maddî unsuruyla olan ilişkisi
dir. Sözkonusu ilişki bu noktada haklı bir düşünce 
ve hassasiyeti zorunlu kılar. Bu koşullardan herhangi 
bir tarzda tek taraflı vazgeçmek, devletler hususî hu-
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kukunda yabancılar hukuku alanına etkisi zaruri eşitlik 
prensibimi benimsememek anlamını taşır. Kendli va
tandaşına yabancı ülkede aynı hakkı sağlamadan, ül
kesinde yabancıya hak sağlaması kolaylıkla savunula
maz. Nihayet, yalbancı bir ülkede mülk edinmek, çoğu 
kez o ülkede seyahat etmek, çalışmak veya yerleşmek 
gibi isteklerin uzantısıdır. Ülkede mülk edinerek ya
şamını kısmen ya da tamamen orada sürdürecek olan 
yabancının her türlü davranışına katlanacak olan, 
onunla belli bir yöre ya da çevrede yaşamı paylaş
mak zorunda kallan vatandaş olacaktır. Bu itibarla 
vatandaşımızın, kendi ülkesinde mülk edinmesine kat
lanamayan bir devlet uyruğundan herhalde bu hakkın 
esirgenmesi gerekir. Aksine bir durum ise yabancıya 
(tanınmış bir imtiyaz sayılır. Yabancıya satılmış top
rakların yasal yollardan yerine göre geri alınabilmesi 
olanağının varlığına güvenilemez. Yabancının her an 
kemdi devletimin himayesinde olduğu dikkate alındı
ğında böyle bir yola başvurmanın, devletlerarası çetin 
sorunları davet etmesi kaçınılmazdır.» 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, özetle, ip
tal gerekçesi şu maddelerde toplanıyor : Lozan Barış 
Antlaşmasıyla elde edilen haklar geriye götürülmüş
tür. Devletin kendini savunma hakkı tehlikeye dü
şürülmüştür. Yabancılara imtiyaz tanınmıştır. Yalban
cı ülke halkı çıkarları kendi halkımızın çıkarlarından 
üstlün tutulmuştur. Gelecek için, devletlerarası çetin 
sorunların oluşmasına olanak sağlanmıştır. Ülke top
raklarına, vatan değil, emlak gözüyle bakılmıştır. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yalbancı ülkelere Türkiye'de taşınmaz mal edinme 
hakkı tanınması, zaman içimde, devletin toprak bü-
tünlüğü yanında siyasî bütünlüğünü de zedeleme ve 
satılan toprak parçaları üzerinde devletin egemenliiğini 
etkileme istidadı taşımaktadır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — iktidar 
onu anlamaz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Anayasa Mahke
mesi gerekçesinden çıkardığım özeti burada bitiriyo
rum; yalnız, gerekçe konusunda iktidar sözcülerinin 
hep dile getirdikleri iki nokta var ki, onları cevap
landırmadan geçemeyeceğim. Deniyor ki, «Karşılıklı
lık aranmasa ne olur? Kim, bizden çıkıp da, körfez 
ülkelerinde toprak sahibi olmak ister?» 

MEHMET KARA (Trabzon) — Petrol kuyusu 
alırız. 

ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Bence, bu soru 
ıhiç doğru değildir. Vatandaşlara sordunuz mu; körfez 
ülkelerinde, petrol çıkacak bir arazi sahibi olmak is

teyecek pek çok vatandaşımız çıkacaktır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Yine deniliyor ki, «Bazı Avrupa ülkelerinde, kar
şılıklılık aranmadan yabancılara mülk satışı yapılmak
tadır.» Yabancılara mülk satışında karşılıklılık aramak, 
bir devletin kendi tarihi, coğrafyası, nüfusu, gücü gibi 
etkenleri düşünerek, kemdi karar vereceği bir konu
dur. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — öyle şe
ye alışık değiller. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Başka bir devlet
te bu hak verilmiştir diye, bizüm için de aynı şeyi ver
menin yararlı olduğu sonucu çıkarılamaz. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Ben diyorum ki, geçirdiğimiz iki yıllık tecrübe, 
Türkiy*de bunun sakıncalarını şimdiden ortaya çıkar
mıştır; en önde aranan şey komşumuz Arap ülkele
riyle dostluğumuz, güçlenmemiş; yaralanmıştır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Başbakan müşavir 
olarak yakında oraya gidiyor. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın B'aşkan, sa
yın milletvekilleri; 3029 sayılı Yasanın Büyük Millet 
Meclisinde kabulünden sonra, hükümet, körfez bölge
sindeki arap ülkelerinden gelecek olanlara, karşılıklı
lık şartı aranmadan satış yapılmasına izin vermiş ve 
yabancılara mülk satışları bu şekilde başlamıştır. Ya
sanın iptal edildiği duyulunca, satışların durdurulması 
gerekirdi; hiç olmazsa Anayasa Mahkemesi kararları
na saygı duyan bir hükümet böyle yapardı, ama, 
ANAP iktidarı oralı olmamıştır. «Gerekçe ile birlikte 
yayınlanıncaya kadar, karar yürürlüğe girmemiş sa
yılır» hükmüne dayanarak, kararın aleyhte okluğunu 
bile bile satışları devam ettirmiştir. Grubumuzun 
15 Temmuz 1985'te Anayasa Mahkemesine başvura
rak yürütmeyi durdurabilmek için ihtiyat tedbiri alın
masını istemesi, mevcut hukukî yapı içinde sonuç ver
memiştir. Anayasa Mahkemesi yargılama usullerinde, 
dikkatinizi çekerim, kararın verilmesinden sonra bu 
sonucu değiştirebilecek başka bir mekanizma, başka 
bir yol, başka bir olanak yoktur. Karar alındıktan son
ra yapılanlar, karara nasıl varıldığını gösteren gerek
çenin yazılması ve bazı formalitelerin tamamlanmasın
dan ibarettir. Bu nedenle, karar, verildiği anda kesin 
karar durumundadır. Karara karşı yasal bîr başvur
ma, bir direnme hakkı gibi bir şey yoktur. Bu bakım
dan, hükümetin, kararın gereklerimi yerine getirmek 
için, gerekçeli kararın yayınlanmasım beklemesi hiçbir 
nedenle savunulamaz. 
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EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Aldatmaca. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın üyeler, bir 

yasanın lafzına uygun davranarak, özünü ruhunu ih
lal etmek, hukukçuların büldiği gibi, kanuna karşı hile 
'diye nitelendirilir. Hükümet, Anayasa Mahkemesi ka
rarının satışlar aleyhinde olduğunu bile bile, satış
ları devam ettirmekle kanuna karşı hile uygulamıştır. 
(SHP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından «Hak
kını kullanmıştır» sesleri) Ayrıca iptal kararının ve
rilmesiyle yayımlanması arasında geçen zamanda 
yapılan satışların müktesep hak sağladığı dikkate alı
nınca, hükümetin davranışında özel maksatlar olabile
ceği derhal akla gelmektedir. Hükümetin davranışı, 
hem hakkın suiistimali, hem de görevin kötüye kulla
nılması mahiyetini almaktadır ve bir ceza kovuşıtür-
ması kendiliğinden gündeme gelmektedir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ama, hükümet, asıl, 
gerekçeli iptal kararı yayımlandıktan sonraki davra
nışı ile ağır sorumluluk altına girmiştir. Çünkü, 3029 
sayılı yasanın iptaliyle, bu tarzdaki mülk satışının, 
Anayasaya ve ulusal çıkarlara aykırı olduğu, Anayasa 
Mahkemesi tarafından saptanıp ilan edildikten sonra 
da, hükümet, bu yanlış politikasını bırakmak isteme
miş, aynı mahiyetteki yeni bir tasarıyı hazırlamaya 
cüret etmiştir. Tasarı, iptal edilen 3029 sayılı Yasa 
'ile amaç bakımından aynı mahiyettedir. Çünkü, yine 
karşılıklılık şartının aranmasını veya bundan vazge
çilmesini hükümetin kararına bırakmaktadır. Anaya
sa Mahkemesinin, yasayı, Anayasaya ayları bularak 
iptale gitmesinin temel nedeni bu idi; bunu bile bile, 
hükümet, aynı yöntemi bir daha öne sürmüştür. 

Ayrıca, 3029 sayılı Yasanın, Meclislin birçok yetki
sini Bakanlar Kuruluna devretmesi de, Anayasa Mah
kemesi tarafından, Anayasaya aykırı bulunmuştu. Yeni 
tasarıda, Meclis tarafından düzenlenmesi gereken hu
suslar, yine yer almıyor ve böylece bu tasarıyla da, 
Meclis, önemli yetkilerini Bakanlar Kuruluna devret
miş oluyor. Bu nedenlerle, yeniden hazırlanan tasarı
nın, iptal edilen yasa ile amaç bakımından aynı ma
hiyeti taşıdığı açıktır. Tasarıya eklenen «Millî men-
faatlara ve/veya millî ekonomiye faydalı görüldüğü 
hallerde karşılıklılık şartının aranmamasına Bakan
lar Kurulunca Karar verileceği» deyimi, takdir eder
siniz ki, hiçbir yeni unsur getirmiyor. Böyle bir de
yim, açıkça kullanılmasa da; Bakanlar Kurulunun baş
ka neyi düşüneceğini tasavvur edebiliriz; elbet ulusal 
çıkarları, ulusal ekonominün yararlarını düşünerek ha
reket edecek, karar verecektir. Bunu yasayla getirmek 
neyi değiştirir? 

öte yandan, yenli tasarıya eklenen başka sözler, ip
tal edilen yasadaki «Hangi ülkeler» deyimi yerine, 
«Hangi ülkeler ve hangi ülkeler uyruğundaki gerçek 
kişüler» denmesi. 

Köy Kanununa eklenen fıkradaki, «İstisna uygu
lanacak yerleri sınırlayan hangi bölge ve illerde» de
yiminin çıkarılarak daha genişletilmesi. Bütün bun
lar, yeni tasarıyı, iptal edilen yasaya göre, daha geniş 
ve yaygın istisnalar getirir bir hale sokmuştur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hükümet bu tasarıyı 
hazırlamakla, Anayasayı doğrudan doğruya ihlal et
miştir. Anayasanın' 153 üncü maddesi, «Anayasa Mah
kemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organ
larını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağ
layacağını» açıkça söylemektedir. Bu hüküm varken, 
hükümet, Anayasa Mahkemesi kararına karşı işlem 
oluşturmuş ve onun yerine, yürütmenin iradesini ege
men kılmıştır. Bir yargı kararı, ancak ve ancak baş
ka bir yargı kararıyla ortadan kaldırılalbilir. Hükümet 
ise, hazırladığı tasarı ile, Anayasa Mahkemesi kara
rını yürütme yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs et
miştir. Burada, «tasarı» sözcüğünü dikkatle kullanı
yorum; çünkü, «tasarı» bir hükümet tasarrufu, Ba
kanlar Kurulunun bir kararıdır; yasanın çıkarılması 
.yolunda ciddî bir ön hazırlıktır ve bu anlamda başlı-
başına bir eylemdir. Hükümet, bu tasarıyla, Anaya
sanın 153 üncü maddesini ihlal etmiştir. «Nasıl olsa, 
yasayı, Meclis kalbul etti» diyerek sorumluluğu üze
rinden atamaz. Yürütme organı, bu davranışı ile, ya
sama ve yargı güçlerini tekeline alarak, kuvvetler 
ilkesini, kuvvetlerin ayrılığı ilkesini, hukukun üstün

lüğünü sağlayan bir temel dayanağı yaralamıştır. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, Anayasa Mahkemesi, bir 
yüce divan sıfatıyla konuyu ele alacak olursa, Ana
yasa Mahkemesi kararı mevcut iken, hükümetin ona 
karşı bir tasan hazırlamasındaki Anayasa ihlalini açık
ça saptayacaktır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Biraz önce, bu konularda, ANAP sözcüsünün açık
lamaları çok öğretici oldu. Verdiği eski örnekler, sa
dece dolambaçlı bir yoldan, bugün, ANAP'ın Anaya
sa Mahkemesi kararlarına aykırı davrandığını kalbul 
ettiğini ortaya koydu. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Ama bu arada, Anayasa Mahkemesini, 
bu yüksek yargı organını bir hayli hırpaladı. Buna 
hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesine, yüce yargı or
ganına saygılı olacağını önce ifade ettikten sonra, ko
nuşmasının yarısını, Anayasa Mahkemesinin bundan 
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sonraki davranışında göz önüne alması gereken yoları 
âdeta söyleyerek, ona talimat vermek isteyen ve bu
güne kadar yaptıklarını açıkça yanlış olarak ifade 
eden, bununla da yetinmeyerek, burada bulunmayan 
toir Anayasa Mahkemesi üyesini suçlayan ifadeler kul
landı. 

Bütün bunlar, hükümetin davranışına tam koşut 
olan bir davranış; sözde saygı, ama davranışta say
gısızlık. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Onun içlin, sayın sözcüye teşekkür ediyorum; gensoru
nun ne kaldar yerinde verilmiş olduğunu o da ortaya 
koymuş oldu. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın üyeler, şimdi daha eğlenceli bir konuya ge
leceğim. Hükümet, saydığım tasarının Meclisten geç-
mesM sağlamak için görülmemiş bir kandırma yolu 
tuttu. 9 - 1 0 Nisan 1986 tarihinde Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında hükümet adına ko
nuşan Turizm Balkanı bakın neler söylemişti: «Bizim 
hak etmediğimiz bir itham oldu. Siz kurnazlık yapı
yorsunuz; bu kanunu Meclisten geçireceksiniz, Ana
yasa Mahkemesinin iptali yüzde yüz şart, zaten vazi
fesi; ama o arada ne yapacaksınız? Söz verdiğiniz kim
selere bu arazilerden satacaksınız! Efendim, tabiî bunu 
düşünebilirsiniz» diyor sayın balkan. 

«Bir insan, endişeden de öteye, vesvese hastalığına 
sahip olursa yapar bunu. Niçin iyi niyetle düşünmü
yorsunuz? Yani şu iktidar gizli hesaplarla şu veya bu 
şahıslara veya ülkeye, bu memleketin topraklarını peş
keş çekecek kadar vatan haini midir? Nasıl geliyor ak
lınıza bu? Ben size hükümet olarak söz veriyorum, 
- dikkat edin - ikisi arasında geçecek zamanda bir tek 
tahsis yapılmayacaktır» diyor bakan ve devam edi
yor. «Biz kendilerini - öyle kapkaççı bir zihniyete sa
hip değiliz - kâfi miktarda bir mühlet, bir zaman içe
risinde bekleriz. Anayasa Mahkemesine müracaat var 
mı? Müracaat varsa mahkemenin kararım bekleriz 
derriiştim» diyor ve gene ilave ediyor; «Bir kere daha 
feyüden arz edeyim ki, biz, bu fırsattan iblisıtifade, san
ki kapımızda bekliyorlar da biz de onlara vaatte bu
lunmuşuz gibi, bu kalbil aceleye gelen satışlardan yana 
değiliz. Bakanlar Kurulu olarak müsaade vermeyece
ğiz.» 

Sayın Başkan, sayın milldtve'killeri; hükümetlin ta
sarısı, 22 Nisan 1986\ia, Büyük Millet Meclisinde, 
3278 sayılı Yasa olarak kalbul edildi. Grubumuz bu 
yasayı da Anayasa Mahkemesine götürdü ve yüksek 
Mahkeme 9 Ekim 1986 günü verdiği kararla, 3278 sa
yılı Yasayı da iptal etti. 31 Ocakta yayınlanan gerek
çenin, önceki yasanın iptalindeki gerekçe ile aynı ol

duğu da görüldü. Ama, bu arada, Sayın Turizm Ba
kanının komisyonda vermiş olduğu taahhüt unutul
du; 3278 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle, yaban
cılara mülk satışları tekrar başladı. Tam, Bakanın 
söylediği gibi, kapıda bekleyen alıcılara aceleyle satış 
yapılmaya girişildi. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Eğlenceli değil, acıklı. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Satışlar, 3278 sa
yılı Yasanın iptali hakkındaki gerekçeli kararın, ya
yımlanmak üzere Resmî Gazete yönetimine gönderi
lip, kararın basılması işlemine başlandığı günlere ka
dar devam etti. Sayın Devlet Bakanı, daha önce komis
yonda, o zaman Turizm Bakanı sıfatıyla konuşmuş 
olan ve bugün de hükümette başka bir bakanlıkta yer 
alan Sayın Bakanın yaklaşımının tam tersi bir açık
lama yaptı ve gerekçeli kararın yayınlanacağı güne 
kadar satış yapmaya hakları olduğunu ifade öttü. Ge
rekçeli kararın yayınlanmasının ancak onbeş günde. 
tamamlanmasını da doğal karşıladı; Anayasanın 153 
üncü maddesinin; «Anayasa Mahkemesi kararları he
men yayınlanır» demiş olmasını görmezlikten geldi. 

H. BARIŞ CAiN (Sinop) — Mürekkep bitmiş mat
baada. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Büyük bir fütur
suzlukla, Anayasa Mahkemesinin 3278 sayılı Yasayı 
iptal ettiği 5 Ekim 1986 tarihinden sonra, toplam de
ğeri 3 milyar Türk Lirası kadar tutan 24 parsel arazi
nin satıldığını belirtti. Bu kadar da değil; en sonun
da hükümet, Anayasa Mahkemesinin aldığı iptal ka
rarı için, yüce mahkemeyi suçlamaya gitti. «Ulusal 
çıkarların ne gerektirdiğini görmüyorsunuz» dediler; 
yüce Mahkemeyi, kendisini, kamuoyunda hükümete 
karşı savunmak zorunda bıraktılar. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Onlar tüccar, 
tüccar. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; karşılıklılık şartını aramadan ya
bancılara mülk satışını sağlamakla, hükümet, çevre
mizdeki Arap ülkeleriyle dostluğumuzu, ilişkileriınizi 
ve turizmi geliştireceğimizi iddia etmiştir, ama sonuç 
bunun tam tersidir. Bir dost ülke vatandaşlarının Tür
kiye'ye turist olarak gelmelerini, burada kiraladıkları 
yerlerde rahatça oturmalarını, böylece ilişkilerimizin 
gelişmesini hepimiz isteriz, ama bu yetmez diye, önce 
Türkiye'den arazi almalarına olanak vermek, kısa bir 
süre sonra da bu hakkı geri almak; başlangıçta bu 
hakkı hiç vermemenin uyandıracağı tepkiden çok da-
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ha sert bir tepki doğurur. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bugün karşılaştığımız durum işte bu
dur ve sorumlusu da hükümetin kendisidir. (SHP sıra
larından alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — İstifa, istifa. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu kadar aceleye 

ne gerek vardı sayın milletvekilleri? Hadi diyelim ki, 
ilk yasa tasarısında bir takdir hatası yapıldı ve yönte
min Anayasaya aykırı olduğunu ve böyle yorumlana
cağının farkına varılmadı; peki, Anayasa Mahkemesi 
kararı belli olduktan sonra niye bu yoldan dönül
medi? 

Dost ülkeler temsilcileri, Türkiye'de bir Anayasa 
Mahkemesi olduğunu ve Anayasa Mahkemesinin be
lirli yetkileri olduğunu bilirler, yüce Mahkemenin ka
rarından sonra tekrar kiralama yöntemine dönmekten 
başka çare olmadığını kolayca anlarlar; ama böyle ya
pılacağı yerde, Anayasa Mahkemesinin kararlarına 
karşı yollarda ilerlemekte inat etmek; bu niye? 

Bakanların birbirleriyle çelişkili demeçler verme
lerine aldırmadan, hükümet ile Anayasa Mahkemesi
ni birbirine düşürerek, ne pahasına olursa olsun bu 
satışlara devam etmek nasıl açıklanabilir? (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sadece iki şekilde açıklanabilir : Ya hükümet, 
«Devlet benim, ben ne düşürülmem o doğrudur, yap
tıklarımdan kimseye, hiçbir devlet organına hesap ver
mek zorunda değilim» zihniyetine kendini kaptırmış
tır, süratle bir uçumura doğru gitmektedir... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Kapora almış
lardır. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ya da o kadar 
girift çıkar ilişkileriyle sarılmıştır ki, sağlam kararlar 
alma gücünü artık yitirmiştir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Beğensek de, beğenmesek de baş
ka bir ihtimal yoktur. Her iki halde de, hükümetin 
görevini bırakması zorunludur. Hükümet değişmedik
çe, ne bu çıkar ilişkileri çözülür ne de, devlet benim 
zihniyeti tedavi görür. (SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Hükü
met kuracak başka adamları yok. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın üyeler, ger
çi, hükümetin Anayasaya saygısızlık göstermesiyle ilk 
defa karşılaşmıyoruz; bu davranışın başka, çok ör
neklerini de gördük. Anayasanın 84 üncü maddesinin 
askıya alındığı; yani Anayasanın 1 maddesinin keyfî 
olarak bir süre uygulanmayacağı, hükümet adına per
vasızca ilan edildi. Uzun bir süre, siyasal yapımız, bu 
sorumsuz ifadenin getirdiği karmaşayı, keşmekeşi ya-

j şamak zorunda bırakıldı. Hâlâ da bu sözlerin, bu dav-
I ramsın tahribatı devam ediyor. 
I Son günlerde, Anayasa değişikliği konusunda ikti-
I dar sözcülerinin bir birini tutmayan çelişki dolu de-
J meçleri gözlerimiz önünde. Anayasa Mahkemesinin 

ikinci iptal kararı yayınlanınca, yabancılara, karşılık
lılık aranmadan mülk satışını gene-de sağlamak için, 

I referanduma gitmekten, Anayasayı değiştirmekten, 
I hemen söz edildi. Oysa, Anayasanın 175 inci madde-
I sinde, ANAP'ın istediği ve esas yetkiyi kendilerine 
j verecek değişiklik yapılırsa, bu dönemde geçici 4 ün-
I oü madde dışında hiçbir değişikliğe gitmeyecekleri sö-
I zünü vermişlerdi. (SHP sıralarından «Unutmuşlar» 

sesleri) Bu söz, yabancılara mülk satışı konusunda en-
I geller çıkınca hemen unutuldu. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
i Gayrî ciddîler, gayrî ciddîler. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Anayasayı, bu ko
nuda da değiştirme fikri derhal ortaya çıktı. Bütün 
bunlar, bugünkü iktidarın, Anayasayı, kendi politika
sını uygulamak için istediği gibi ezip büzebileceği, ora
sından burasından çekiştirebileceği, değiştirebileceği, 
askıya alabileceği bir basit araç diye gördüğünü or
taya koymaktadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 

I alkışlar) 

MUSTAFA BATGÜN (Kocaeli) — Değiştirmek 
I istiyorsunuz... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, Anayasa ba-
I sit bir araç değildir; Anayasa, temel dayanağımızdır 

ve şimdi, yabancılara mülk satışı konusunda Anaya-
I saya aykırı davranışı, Anayasa Mahkemesi kararları 
I belgelemiştir. Bu defa, hükümet sorumluluktan kurtu

lamaz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gensoru önergemizde 
belirttiğimiz gibi, hükümet, yargı organının kararını' 
yok saymıştır. Meclisin yetkilerini ele geçirerek, ken
disi kullanmaya kalkışmıştır. Böylece, kuvvetler ayrı
lığı ilkesini çiğneyerek yasama ve yargı yetkilerini te
keline almıştır. Milliyetçilik ve temel ulusal çıkarlar 
hiçe sayılmıştır. Devletin onuru ve egemenlik hakkı
na tecavüzde bulunulmuştur. 

Bütün bu durumlar karşısında, hükümetin, ülke 
yönetiminden uzaklaştırılması yüce Meclis için bir 
ulusal görev haline dönüşmüştür. (SHP sıralarından 

I «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I İktidar grubu, artık, bu hükümetten kredisini çek-
I meli ve demokratik hakkını kullanarak, onu düşürme-
I lidir. Aksi halde, tarihî sorumluluğu ile baş başa kalır. 
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Gensoru önergemizin gündeme alınmasını diliyor, 
grubum ve şahsım adına yüce Meclise saygılarımı su
nuyorum. (SHP, DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Doğan Ka-

saroğlu. 
Buyurun Sayın Kasaroğlu. (DYP sıralarından al

kışlar) 
DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞ

LU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Ankara MiHle'tvekili Sayın Seyfi löktay ve 
arkadaşlarının 'Başkanlığa verdiği gensoru önergesi 
üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini açık
lamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Grubum 
ve şahsım adına yüce heyetinizi saygı ile selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün görüşmeye başla
dığımız gensoru önergesi, demokratik parlamenter 
sistem içinde en etkili denetim araçlarından birisi 
olması bakımından fevkalâde büyük önem taşımak
tadır. Türkiye'nin, yeniden demokratik parlamen
ter nizama geçmeye çalıştığı bir dönemde, böyle 
bir hakkın kuManılrnası, sistemin işleyişi ve geleceği 
bakımından fevkalade dikkat çekici olmaktadır. Bu 
sebeple, konuya girmeden evvel, bu konu üzerinde 
durmanın yerinde olacağı inancındayım. 

Demokratik hukuk devletinde, rejime vasfını ka
zandıran ana müesseseler, muhalefet müessesesi ve 
diğer anayasa kuruluşlardır. İktidarların, rejime 
sahipliğini belgelemesinin başında, işte bu müessese
lerin çalışmasını sağlayıcı her türlü tedbiri alması 
gelmektedir, özellikle, muhalefetin, Anayasa ile 
sağlanan haklarını kullanmada iktidarın göstereceği 
titizlik ve özen, rejimin rengini belli etmesi bakı
mından dalha büyük önem taşımaktadır. İktidarlar, 
her şeyden önce, murakabeye saygı göstermek, 
bunun, rejimin ve kendilerinin teminatı olduğu bi
lincine varmak durumundadırlar. Parlamento içeri
sinde denetim yolunu tıkamak, iktidarın devlet im
kânlarından hudutsuz şekilde yararlanmasını sağla
mak, devletin tekelinde bulunan radyo - televizyonu 
tek sesli hale getirmek, vatandaşları, iktidara oy ve
renlerle vermeyenler ayırımına tabi tutmak, devlet 
hizmetlerini buna ©öre yaymak, hiçbir surette de
mokratik parlamenter düzenin işleyişine uygun ha
reketler değildir. Bizim, baştan beri üzerinde ısrar
la durduğumuz mesele, Türkiye'nin kesintisiz, du
raksız, demokratikleşme hayatına geçmesi ve bunu 
sürdürebilmesidir. 
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Türkiye, geçtiğimiz yıllarda, demokrasi bakımın
dan çok acı hatıralarla doludur. Millet egemenliği
nin hâkim kılınması, milletin arzusunun ve kararı
nın belirli gruplarda yok sayılmaması kavgası, bu 
ülkenin demokrasi tarihinin sayfalarının çoğunluğu
nu doldurmuştur. Türkiye, artık bu acıları geride 
bırakmak, bir daha yaşamamak durumundadır. 
Onun içindir ki biz, iktidarlar seçimle gelsin, hiz
met yapsın, seçimle gitsin diyoruz. Bunların ola
bilmesi için de, rejimin sağlıkla işlemesinden yana
yız. Sağlıkla işlemede de, ana görev iktidara düş
mektedir. İktidarlar, hiçbir ayrım yapmama duru
mundadırlar. İktidarlar, yarın kendilerinin buluna
cağı muhalefet müessesesine azamî saygıyı göster-
mek zorundadırlar. Dünyadaki bütün idarî rejıim-
lerde var olan müessese, iktidar müessesesidir; yani 
daima hükmeden bir müessese vardır; ama muhale
fet, yalnız, insan haklarına dayalı demokratik hu
kuk devleti olduğunu ilan eden ülkelerde vardır. Bu 
sebepledir ki, biz, rejimin teminatı muhalefettir di
yoruz, muhalefetin görevini sürdürmesidir diyoruz. 

Muhalefet, görevini nasıl sürdürecektir? Anayasa
mız bunu açıkça göstermiştir : En başta, yasama 
meclisi içerisinde, çalışma bak ve yetkisi vardır. Bu 
yetkinin başlıcallarmdan birisi de, denetim yollarını kul
lanmaktır. Biz, gensoru önergesinin zamanlamasının 
büyük bir şanssızlıkla karşılaştığına inanıyoruz. Baş
tan beri, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını te
menni ettiğimiz Sayın Başbakanın, operasyon geçir
diği bir dönemde gensorunun görüşülmesinin, özel
likle iktidar' partisi mensubu arkadaşlarımız yönün
den, mantık ölçülerinden çok duyguların ağır bas
tığı bir ortamda yapııldığını görüyoruz. 

(İBRAHİM TAŞDBMÎR (Ağrı) — Hangi zaman 
mantıkları ağır bastı7 

DOĞAN KASAROĞLU '(Devamla) — Allah' 
in, kendilerine uzun ve sağlıklı bir ömür verme
sini temenni ettiğimiz Sayın Başbakanın, bu gen
soru dolayısıyla yaptığı bir beyanı da üzüntü ile 
karşıladığımızı ifade etmekten geri kalamayacağız. 
Biz, demokrasi diyoruz; biz demokrasilerde, mu
halefetin varlığına ve haklarını kullanmasına saygı 
gösterilmesi gerekir diyoruz; ama neylersiniz ki, ik
tidara geldiği günden beri devletin bütün imkân
larını, bugüne kadar görülmemiş bir şekilde iktida
rın emrine veren bir zihniyet, muhalefeti yok et
meye çalışma huyundan bir türlü vazgeçemiyor. 

I Kendisine şifa duası yapıldığı bir anda dahi, ameli-
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ya'tihaneye girerken hile gönderdiği mesaj; suratları
mıza tokat atılması... Bunu, doğrusu hiçbir şekil
de Sayın Başbakana yakıştıramadık. ı(DYiP ve SHP 
sırailarından alkışlar) 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bizi çok sevi
yor, orada da hatırlıyor. 

DOĞAN KASAROÖLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarımız, hani Türkiye'de kavga istemiyorduk, 
hani Türkiye'de kısır döngüye girmeyecektik, hani 
Türkiye'de 12 Eylül öncesi çekişmelere son verecek
tik... Bütün bunları tokat atarak mı yapacaksınız? 
ıflDYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, millete b'ir öcü gibi gös
termekten geri kalmadığınız ve beğenmediğiniz 12 
Eylül öncesinde, 101 tane gensoru önergesi veril
mişti; ama kimse de kalkıp, bunlara sille tokat 
karşı koyma durumuna girmemişti. 

Sayın milletvekilleri, rejimi korumak, rejime 
sahip çıkmak, hepimizin ana hizmeti olmak gere
kir. Daima söylüyoruz; 17 nci Dönem parlamen
terleri olarak ana amacımız; sandıkla geldiğimiz 
bu yüce Meclisi, yine sandıkla gelecek 18 inci Dö
nem mensuplarına teslim etmektir. Türkiye, de
mokratikleşme sürecini artık bitirmelidir. Bundan 
sonraki Meclîse bu külfeti bırakmamak durumunda
dır. Bir yandan Ortak Pazara girme kavgası yapı
yor, bir yandan da rejimin işleyişine konulan setleri 
koruyor ve batta bunlara yenilerini ekleme çabasına 
giriyoruz. Buna kimseyi inandırmamız mümkün de
ğildir. Türkiye, demokrasinin önündeki bütün en
gelleri kaldırmak zorurtdadır. Anayasanın yapılışı 
sırasında, günün icaplarına göre konulmuş bir kı
sım hükümlere, sıkı sıkıya bağlı kalıp, iktidarın 
devamını bunların gölgesinde aramak, hiç kimseye 
bir ışey sağlamayacağı gibi, rejime de bir sağlık ver
meyecektir. (DYP sıralarından alkışlar) 

İktidarlar, varlıklarını, yasakların sığınaklarında 
değil, hizmetlerinin yüceliğinde aramaya başladıkla
rı zaman, o memlekette demokratik hukuk devle
tini savunmak mümkün olabilecektir. '(DYP sırala
rımdan alkışlar) 

Sayın milletvekillileri, bu gensorunun ortaya koy
duğu ana mesele, hukukun Üstünlüğü ve bu üstün
lük içerisinde demokratik- sistemin işleyebilmesidir. 
Anayasamız, 2 nci maddesinde, vazgeçemeyeceğimiz 
cumhuriyetin niteliklerini saymış ve devletimizin 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokra-
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tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu yüce parlamentonun başlıca görevi, 
bu ilkeleri tam hâkim kılmak ve bu ilkelerin geçer
liliğini tam manasıyla sağlamaktır. Biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, bu ilkelere ters düşen bütün pü
rüzleri 17 nci dönem Meclisinin kaldırması şart
tır arkadaşlarım. 

Üzülerek ifade edelim ki, geçtiğimiz üç yılda, 
Türkiye'de, demokratikleşme için, seçim yapmak
tan öteye hiçbir adım atılmamış, buna karşı ülke 
yönetimini şirketleştirme için her çaba gösterilmiş
tir. Hukukun üstünlüğü, ticaretin kârına feda edil
miştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Kanun 
yapmak sanatı da, ne olduğu artık herkesçe malum, 
iş bitkicilik anlayışına feda edilmiş, Türkiye Cum
huriyeti Devletinde görülmedik parlamento oyun
ları, bu dönemde, bu çatı altında sergilenmiştir. 
Merkez Bankası Kanunu ile, Tütün Kanunu değiş
tirilmiş, Seçim Kanunu ile TRT Kanunu tadil edil
miş ve hatta, Bütçe Kanunumda, TRT Kanununun 
bazı hükümleri yok sayılmıştır. Daha nice hukuk 
dışı, kaide dışı uygulamalarla bu yüce Parlamento 
çok güç durumlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Bü
tün bunların sonucu olarak da, bu Parlamento, de
mokrasi tarihimizde görülmedik derecede, Cumhur
başkanlığı vetosuna muhatap kılınmıştır. 17 nci 
Dönemde, bugüne kadar kabul edilen kanunlardan 
15'i Cumhurbaşkanının vetosuna muhatap olmuştur. 
Anayasa Mahkemesi ise âdeta eski Cumhuriyet Se
natosu haline gelmiş; bu haliyle, neredeyse bütün 
kanunlar, bu yüksek mahkemenin tetkikinden ge
çer hale düşmüştür. (DYP ve SHP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Nitekim yine bu dönem 
çıkarılan kanunlardan 26'sı, Anayasa Mahkememize 
gönderilmiştir. Böylece bu dönemin 41 kanunu, «hu
kuk dışı» damgasına hedef ol'muştur. Bu, rejimin iş
leyişi bakımından sağlıklı bir sonuç değildir. 

Değerli arkadaşlarım, hukukun üstünlüğü ilkesi 
üzerinde dururken, her meselemizde buna özen 
/göstermek gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda bel
ki küçük de olsa, müsaade ederseniz, sayın hükü
mete bir hatırlatma yapmak, istiyorum. Sayın Baş
bakanımız - Allah şifa versin - şu anda nekahat dö
nemini geçiriyorlar. Amerika'ya giderken, burada 
okuman tezlere, Amerika Birleşik Devletlerine res
mî ziyaret içindi ve Sayın Başbakan Yardımcımı
zın kendisine vekâleti de bu resmî ziyaretin tama
mına kadar Mi. Ama, Sayın Başbakanımız şu anda 
maalesef hasta olarak yatmaktadırlar ve bir bakı
ma, kelimenin manasıyla raporludurlar. 
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Binaenaleyh, bu hukukî hatanın düzeltilmesi, 
Sayım Kaya Brdem'i'n vekâletinin' Sayın Başbakanın 
görevi dolayısıyla bulunmasından değil, Sayım Baş
bakanım raporlu olmasından kaynaklandığının kay
dedilmesi gerektiği inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, bugün huzurunuza gelen 
gensoru önergesi, ana nitelik olarak, hükümetin hu
kuk dışı tutum ve davranış içinde olduğu iddiasını 
taşımaktadır. Önergede, bu İktidar zamanımda hu
kukun üstünlüğü, demokrasi ve Anayasa nizamının 
tahrip ve ihlal edildiği; ülkenin millî çıkarları, laik
lik ve milliyetçilik anlayışıyla bağdaşmayan, ülke ve 
ımiiet bütünlüğünü tehlikeye sokan sorunlarla kar
şı karşıya getirildiği ifade edilmiştir. Bu iddialar da 
yabancılara mülk satışıyla ilgili iki kanun dolayısıyla 
ortaya atılmıştır. Ben burada, daha evvelki konuş
macı arkadaşalrımın beyanlarını tekrarlayacak deği
lim; ancak, kısaca görüşümüzü arz ediyorum. 

İddia, üç ana noktada toplamıyor. Bunlardan bi
rincisi, kanun Anayasaya aykırıdır; ikincisi, iptal edi
len kanun tekrar Meclise getirilmek suretiyle Ana
yasa ihlali yap itmiştir; üçüncüsü, Anayasa Mahke
mesi kararı geç yayınlanmak suretiyle, bu dönemde, 
'birtakım kapalı işDer yapılmıştır. 

Yalbancılara mülk saMiması konusundaki kararı 
yüksek Anayasa Mahkememiz vermiş ve görüşü ka-
ziyye-i mulhkem'e haline gelmiştir. Değerli arkadaşla
rım, Anayasa Mahkemesi kararlarınım tartışılması 
konusunda, özellikle siyasî platformun, fevkalade dik
katli olması gereği inancındayız. Biraz evvel konu
şan çok değerli ANAP sözcüsü arkadaşnmım, Anaya
sa Mahkemesine ağır saldırılar taşıyan beyanını, bir 
Adalet Komisyonu başkanına yakıştıramadığımızı, 
üzülerek ifade etmek zorundayım. (SHP, DYP, DSP 
ve Bağımsızlar sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bu arkadaşımızın beyanlarındam en çok üzülen 
kimsenin de, şahsına ve ilmime büyük saygı duydu
ğum bir hükümet üyesi arkadaşım Sayım Ali Bo-
zeri'n, 94 üncü Birleşim Tutanağındaki beyanlarıyla 
sabit olduğuna inanıyorum ve yine inanıyorum ki, 
en büyük acıyı kendileri çekmiştir. Dilerim ki bun
dan sonra bu kabil hataların tekrarlanmamasımda hü
kümete yardımcı olur. (SOP, DYP, DSP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

MUSA ÖĞÜN (Kars) — Neymiş, neymiş! 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Oku, ne demiş, oku. 

IDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, yabancılara mülk satılması konusu, 

Anayasa Mahkememizce, kanunda mütekabiliyet şar
tı bulunmaması ve Meclise ait bulunan yetkimin, hü
kümete devri nedeniyle Anayasaya aykırı görülmüş
tür. Biz, Anayasa Mahkememizin kararlarına duy
duğumuz saygı içerisinde, bu konuda fazla bir şey 
söylemeyeceğiz. Anayasa Mahkememizin 31 Ocak 
1987 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan kararında, 
komu, iddialarla binlikte ele alınmıştır. Anayasa Mah
kememiz, evveliyetle 3029 ve 3278 sayılı kanunla
rın aynı olduğu yolundaki iddiayı benimsememiş ve 
bu konudaki iptal istemini reddetmiştir; böylece, me
selenin bir holümü çözümle bağlanmıştır. Anayasa 
Mahkememiz, ikinci defa çıkarılan 3278 sayılı Ka
nunun içeriğinin incelenmesini sonuçlandıran kara
rında ise, konuyu, özellikle yabancı ülkelerin Tür
kiye'de gayrimenkul edimmesi açısından ele almış ve 
bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye da
yanılarak çıkarılan 816/10714 sayılı Kararnamede, 
Suudî Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Umman Sultanlığı, Bahreyn ve Katar ülkelerine 
gayrimenkul satışını, Anayasayla bağdaştırmadığımı 
açıkça ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarıım, bizce, Anayasa Mahke
memizin kararının en önemli noktalarımdan bir ta
nesi ve bu Kanunun Anayasaya aykırılığını tecil eden 
en önemli kısımlarından bir tanesi, yabancı kişilere 
değil, yabancı hükimî kişilere mal satışıyla ilgili al
dığı bir karardır. Anayasa Mahkememiz, yabancı ül
kelere mal satışını mümkün görmemektedir; yani, 
Türkiye Cumhuriyetsi hudutları içerisinde, me Suudî 
Arabistan'ın, ne Kveyt'in, ne Ummam Sultanlığınım 
bir gayrimenkul iktisap etmesini Anayasayla kati
yen bağdaştırmamaktadır. Biz öyle inanıyoruz k'i, 
Yüce Meclisimizin hiiçibir üyesi, vatanın bir karış top
rağının bile, hangi ülke olursa olsun, onun bayrağı
mın hükümran olacağı bir satışa meta olmasına razı 
olmayacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarımı, ülkelere mal sattığınız za
man, kendi özel hukuk kaidelerinizi burada uygula
yamayacaksınız. Hükümranlık halklarını da beraber 
davet etmiş oluyorsunuz. Binaenaleyh, bu kadar açık 
bir yanlışlığı Önleyen Anayasa Mahkememize saygı 
duymaktan öteye yapılacak başka hiçbir şey yok
tur değerli arkadaşlarım. (SHP ve DYP sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkememizin, 
üzerinde durduğu diğer bir bölüm ise, yabancı uy
ruklu hakikî kişilerin Türkiye'de gayrimenkul edin
meleridir. Anayasa Mahkememiz, burada, yabancı 

498 — 



T.B.M.M. B s 65 17 . 2 . 1987 O : 1 

uyruklu kimselerin Türkiye'de gayrimenkul edinme
lerine tamamen karşı çıkmıyor. Diyor ki: «Müteka
biliyet şartı olmak kaydıyla, * yabancılar Türkiye'de 
mal sahibi olabilirler, bunun hiçbir sakıncası yoktur; 
ancak mütekabiliyet şartı mutlak bulunmak gerekÜr.» 

Anayasa Mahkememiz, Bakanlar Kuruluna yetki 
verilmesi konusunu da inceliyor ve Anayasanın 7 nci 
maddesÜne göre, yasama yetkisini kullanmanın an
cak Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğuna 
işaret ediyor, bu konuda kanunla verilen yetkinin 
Anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor. 

Anayasa Mahkemesinin kararını soğukkanlı bir 
şekilde ele aldığımız zaman, konu etrafında kim
senin itirazı olmayacağı inancındayız. Karar, Ana
yasamıza, çağdaş hukuk anlayışına uygun ve ülke
nin üstün menfaatlarmın dile getirilmesinin tabiî 
bir sonucudur. 

Değerli milletvekilleri, gensoru önergesinin, biz
ce üzerinde durulması gereken ana noktası, önerge
nin son bölümünde yer alan, Anayasa Mahkemesi 
kararının yürürlüğe konulmasının gesiktirilmesidir. 
Gerçekten de Anayasa Mahkememiz, bu konudaki 
kararını 9 Ekim 1986 günü almış, gerekçenin yazıl
ması hayli uzun bir süreyi işgal etmiştir. Gerekçeli. 
kararın Resmî Gazetede yayınlanmak üzere Başba
kanlığa gönderildiği tarih 16 Ocaktır; yani kararın 
alınmasından ancak 102 gün sonra baskıya gönde-
rMebilmiştir. 

IBura'da bir 'hususu da dile getirmeyi görev bil
mekteyiz: Yüksek Anayasa Mahkememizin böyle 
hassas konularda daha süratli gerekçe yazması, umut 
ederim ki, kendilerini de tartışma dışında tutan bir 
konu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir hususu da yük
sek "heyetin bilgisine sunup, sayın hükümetten sor
mak isterim: Sayın hükümetimiz- lütfeder de, bu 
kanunlar dolayısıyla yapılan satışların listesini açık
lama imkânı bulabilir mi? Kimlere, hangi şartlarla, 
hangi meblağlarla, nereler satılmıştır? 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 138 inci 
maddesinin son fıkrası, «Yasama ve yürütme organ
ları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorun
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine ge
tirilmesini geciktiremez» hükmünü taşımaktadır. 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşuna Dair 2449 sayı
lı Kanunun 54 üncü maddesi de, «Anayasa Mah
kemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımla
nır» hükmünü taşımaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
Çalışmasına Dair Tüzüğün 13 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası ise, «Anayasa Mahkemesi kararları, 
Resmî Gazetenin ilk çıkacak sayısında bölünmeden 
yayımlanır» hükmünü içermektedir. Daha kesin bir 
hükümse, yine Anayasanın 153 üncü maddesinin son 
fıkrasında ortada durmaktadır; 153 üncü madde
nin son fıkrasına bakın ne diyor: «Anayasa Mah
kemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımla
nır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.» 

Bu kadar açık hükümler varken, kararın 15 gün 
savsaklanmasını anlamak mümkün değildir; altı üstü 
14 sayfalık bir metin; Resmî Gazetede dizilmesi ve 
basılması hiçbir problem olmayan bir kısalıkta. 

Hükümet yetkililerinin, dizildikten sonra tashih 
için zaman kaybedildiği bahanesine katılmaya im
kân yoktur. Şayet bir metnin tashihi 15 gün ala
caksa, Türkiye'de değil Resmî Gazetenin, günlük 
gazetelerin hiçbirisinin yayımlanmasına imkân yok
tur. ((DY'P sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bilfarz, tashih için çok 
kısa zaman gerektiğini kabul edelim; iyi niyetli 
bir idarenin burada yapacağı hareket, kararı, derhal 
Resmî Gazetede yayımlamak, mürettip hataları var
sa, bunları daha sonraki sayılarda düzeltmek ol
malıydı. Bunun pek çok örneğini, her gün, Resmî 
Gazetede görmekteyiz. Anayasanın çok açık hükmü, 
ımürettip hatası içine gizlenilip, ihmal edilemez. 

Şimdi, 15 gün süre içerisinde neler olmuştur; 
bu, gerçökten bizim bilgimiz dışında. Başlanan bir 
satış vardı, bu mu ikmal ediliyordu, Hiç yoktan 
yeni bir satış mı yapılıyordu? Yüksek mahkeme
nin, kökünden kanşı çıktığı, yabancı bir ülkeye top-

Değerlı arkadaşîari'm, Anayasa Mahkememizin 
kararı 16 Ocak 1987 günü Başbakanlığa geldikten 
sonra - ne hikmetse - yayınlanması 31 Ocak 1987 
tarihine bırakılmıştır; işte konunun özü de burada 
basılıyor. 

Anayasa Mahkemesinin kararı, 9 (Ekim 1986 
günü alınmış, radyo, televizyon dahil her türlü ya
yın organında bu, haber olarak verilmiş; böyle bir 
açıklamanın yapılmasını, elbette ki kararın kesinleş
mesi bakımından hukukî değer ıtaşıyordur diye gös
termek mümkün değildir; ama kararın verildiği bel
li olmuştur. Bizim gönlümüz isterdi ki, hükümet, 
hukuk devleti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olsun ve bu 
açıklamanın yapılmamasının ertesinde, idarî bir ted
birle her türlü işlemi durdursun, hiçbir tartışma 
çıkmasına imkân vermesin; ama bu yapilmadı. 
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rak parçası mı satılıyordu? Bunlar, bizim için şu. an
da müphem olduğu gibi, hükümet için de bir şaibe 
olarak ortada durmaktadır. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım, bunların ortaya çıkması 
lazımdır. Gensoru açılsın ki, aradan- geçen 15 gün 
içerisinde neler .olduğunu bilelim. Gensoru açılsın 
ki, 15 günlük gecikme neden meydana geldi, öğre
nebilelim ve yine gensoru kabul edilsin ki, bu vesile 
ile otftaya atılan menfaat, rüşvet, suiistimal sözleri
nin gerisindeki gerçekler nedir, ortaya çıkarılabilsin. 

HÜSEYİN AVNI SAÖBSBN (Ordu) — Aile 
şirketleri ortaya çıksın. 

DOĞAN KASAROĞLU '(Devamla) — Gensoru 
açılabiisin ki, hukukun üstünlüğü ilkesine gölge 
düşürülmesin. 

Değerli arkadaşlanm, bu ülkede, yargı organla
rının kararına saygı göstermeyi, hepimizin ödevi 
haline getirelim, özellikle, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarını çeşitli bahanelerle ihlali ötmek yoluna gi
denleri bulup çıkarabilelim. ' 

Değerli arkadaşlarım, yüce Parlamentonun, hu
kukun üsıtünlüğü ilkesi üzerinde mutabakata vardı
ğını göstermesi lazım. Hukukun üstünlüğünün in
kâr edilmesi halinde, demokratik parlamenter dü
zenden söz edilmek imkânı kalmayacaktır. 

Yüce Parlamentonun buna imkân vermeyeceği 
inancıyla, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 
Demokratik Sol Partü Grubu adına Sayın Sururi 

Baykal. 
Buyurun Sayın Baykal. (DSP sıralarından alkış

lar) 

DSP GRUBU ADINA SURURÎ BAYKAL 
(Ankara) '— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yabancılara mülk satışı ile ilgili kanunların Anaya
sa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen, mülk 
satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve Ana
yasayı ihlal ettikleri iddiasıyla, Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge 
ile ilgili olarak Demokratik Sol Partinin görüşlerini 
arz etmeden önce, yüce heyeti saygıyla selamlıyo
rum. (DSP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, konuşmama, AjNAP sa
yın sözcüsünün, burada kendisini savunma olanağı 
bulunmayan Anayasa Mahkemesi ve değerli üyeleri 
hakkında söylediği sözlerden dolayı duyduğumuz 
büyük endişeyi ifade etmekle başlamak istiyorum. 

Bu sözleri söyleyenin, aynı zamanda Adalet Ko
misyonu Başkanı olması, üzüntümüzü . artırmakta
dır. Ne gariptir ki, bu hükümet döneminde Adalet 
Komisyonu Başkanı adalete, yargıya karşı olur; Ça
lışma Bakanı, işçiye, sendikalara karşı olur; bu bir 
tutarsızlıktır, bir talihsizliktir. Mülkün temeli olan 
adalete karşı haksiz tavır alınması, mülkü tehlike
ye düşürür. Bu vesileyle, ANAP sözcüsünü, yargı
ya karşı saygılı olmaya davet ediyoruz. (DSP sıra
larından alkışlar) 

,Ulusal yararı, kanun dışında aramak yanlıştır; 
ulusal yararı, yargı kararlarına uymadan bulamaz
sınız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri 
ve en önemlisi olarak gensoru, hükümeti veya ba
kanı düşürmeye yöneliktir. Yozlaşitırılmaması gere
ken gensoru müessesesi, bir hesaba ve uzlaşmaya 
dayandırılımalıdır. Gensoru önergesi verilmeden ön
ce, gensoru önergesini verecek olan grup ya da 
milletvekili arkadaşlarınuz önce kendi gruplarının 
desteğini sağlayacaklar, ardından muhalefet partile
rine, örneğin, Doğru Yol Partisi ve Demokratik Sol 
Partiye gidip, desteğini arayacaklardır. Onunla da 
yetinmeyecek, bağımsız milletvekillerine gidip elin
deki delileri de göstererek, verdikleri gensoru öner
gesinin nedenini bildirerek destek arayacaklardır. Ba
kacaklardır, sayıları yeterli değilse, iktidar partisin
den destek aramaya çalışacaklardır. Bunun dışında
ki, hesaba, kitaba uymadan yapılan işlemler netice
sinde, sadece 35 imzayı alarak verilen bir gensoru 
önergesinin akıbeti daha başlangıçta belli olur. 

PASA SARIOĞUU (Ağrı) — Ciddî meseleler
dir bunlar hemşerim. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Uzlaşmamı yapalım? 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Uzlaşmak, 
demokrasiye yabancı almayan bir kavramdır; uz
laşmak doğrudur, uzlaşmak iyidir, uzlaşmadan hiç
bir yere varamazsınız: ancak uzlaşarak, birlikte ko
nuşarak, kalıcı bir Anayasa yapabiliriz ve ancak 
uzlaşarak tepkisiz yasalarla güven içinde bir düzen
leme yapabiliriz. (SHP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (prdu) — Onlar 
hiç yaptılar mı? 

VEGÎHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sururi, sana 
yakışmıyor. 

SURURÎ BAYKAL '(Devamla) — Yanlış söy
lediğim şeyler varsa, burada kürsüye çıkar, söylersin. 
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Sanıyorum bana yakışan şudur : Ben barıştan yana
yım, uzlaşmadan yanayım. Biz kavgadan yana de
ğiliz. istiyoruz ki, ıgelin, hep beraber, üzerinde uz
laşacağımız yasalar yapalım, üzerinde uzlaşacağımız 
Anayasa yapalım. 

HÜSEYİN AVNt SAÖESEN (Ordu) — Biz 
yaptık... 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Devam ediniz Sayın Saykal. 
SURURI BAYKAL (Devamla) — Göstermelik, 

geçici 4 üncü madde ile uğraşacağımıza; eğer kar-
ışıysak Anayasaya, gelin önce Anayasanın değiştiril
mesini kolaylaştıralım. 

HÜSEYİN AVMt SAÖESEN (Ordu) — Bizim 
100 milyona ihtiyacımız yok. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Yok eğer, 
sadece dostlar alışverişte görsün diye bunu yapı
yorsak, ona bir şey diyeceğimiz olm'az efendim. 
ı(!DiSP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AVNt SAÖESEN (Ordu) — Bun
dan sonra Anayasa Mahkemesi diye bir şey kal
maz. 

(BAŞKAN — Lütfen, Sağesen... 
Devam ediniz Sayın Baykal. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Sayın Başba
kan şu anda yurt dışında sağlık nedenleri ile bulun
maktadır. Bir an önce sağlığına kavuşması elbette 
hepimizin temennisidir muhterem arkadaşlarım; ama, 
Sayın Başbakanın bir yandan, orada dua isterken, 
bir yandan «gensoruyu suratlarına çarpın» yolunda 
beyanda bulunmaları yakışıksız olmuş, iktidarının su
ratına yargı kararları çarpmıştır. Yargı kararlarının 
çarptığı surat bizimki değil, iktidar kanadınınki ol
muştur; ama yine de, Başbakan yurt dışındayken, hem 
de sağlık nedenleriyle yurt dışında iken, bu önerge
nin görüşülmemesini, dün yaptığımız basın toplantı
sında önerdik. Pekâlâ beklenebilirdi. Her ne kadar, 
Anayasanın 99 uncu maddesi birtakım kesin süreler 
vermiş ise de, bunun, geri alınarak, Sayın Başbakanın 
yurda dönüşüne talik edilmesi mümkün olabilirdi 
diye düşünüyoruz; ama bu görüşümüze iltifat edilme
diğini gördük. 

İ3u önerimiz dinlenseydi, tüm siyasî parti grupla
rı ve bağımsız milletvekilleriyle, iktidar grubundan 
bir kısım milletvekilinin desteği aranarak, önergenin 
kabul şansı belki de artırılabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi bir fazilet reji
midir; karşıtlara ve değişik seslere kulak verilmesini 
ister; muhalefeti ve iktidarıyla, tüm görüşlerin açık

lanmasına olanak verilmesini gerektirir. Her ne ka
dar özal iktidarı, kendi milletvekilleri dahil, yasama 
görevinin yapılmasında kimseye fırsat vermeyen bir 
tutum içinde oldu ise de, diyalogu aramayan, uyarı 
ve önerilerimize kulak asmayan, hatta bazan görüş
lerimizi bile açıklamamıza olanak tanımayan bir an
layışı sergilemiş ise de, demokratik, katılımcı, uzlaş
macı ve yararlı olmayan bu durumdan yakınan ki
şiler olarak. Sayın Özal'ın bir diyeceği varsa demesi
ni, önergenin görüşülmesine, bizzat olmasa bile, ar
kadaşları vasıtasıyla katkılar getirmesine olanak ta
nınması için, burada bulunmasını isterdik. 

Batıda bu tip davranışların pek çok öğneğine ko-
.layca rastlarsınız. Bir örnekle başlamak istiyorum : 
tsveç Parlamentosunda önemli bir kanun görüşül
mektedir. Zamanın Başbakanı Tage Erlangen kürsüye 
çıkar; «Anamuhalefet partisi lideri hastadır, bu kanun 
ise önemli bir kanundur. Belki sayın anamuhalefet 
partisi liderinin bir diyeceği vardır, belki katkıları 
olur; belki düşüncelerini kamuoyuna bu vesileyle ak
tarmak ister» der... 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — özal, söyleye
ceklerini söyledi gitti. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
İmkânı var, televizyonda her dakika çıkıp söyleye
bilir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam edin Sayın Baykal. 
SURURI BAYKAL (Devamla) — ... ve öneri 

onaylanarak, o doğrultuda kabul edilir. 
Bir başka örnek, bizim parlamento tarihimizden: 

Rahmetli İsmet İnönü 1963 yılında Amerika Birleşik 
Devletlerindeyken, hükümetin düşürülmesi için bir
takım tertipler içine girilmiştir. Oylama sonucunda 
hükümet düşmemesine rağmen rahmetli İnönü, sade
ce, buna kalkışılmış olmasını, bunun düşünülmüş ol
masını bile hazmedemeyerek ve kabul etmeyerek, 
demokrasiye karşı alınmış bir tavır olarak, görerek ve 
erdemliliğe sığdıramayarak, istifa etmiştir. 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Belki özal da 
istifa eder. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Bakanlar Kurulunun uygun göreceği yaban
cı ülke halkının, uygun bulunacak bölge ve illerde, 
karşılıklılık şartı aranmadan mülk edinmelerine ola
nak tanıyan 3029 sayılı Yasa, uyarılar önemsenme
den ve benimsenmeden, iktidar kanadının oylarıyla 
çıkarılmıştı. Bu yasa, bilindiği gibi, daha önce Ana
yasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak ip-
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tal edilmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla 
durdurulan ANAP iktidarı, iptal hükmünden sıyrıl
manın azim ve kararlılığı içindeydi. Bu nedenle yeni 
bir tasarı hazırladı. Millî menfaat veya millî ekono
miye dayalı görülme koşulları da konarak, çok ufak 
değişikliklerle, iptal edilen yasanın aynı amaçlarını 
taşıyan 3278 sayılı Kanun, bu kez, yargının yol gös
terici, engelleyici buyruğuna ve muhalefetin uyarıla
rına karşın, ANAP oylarıyla kabul edildi. Böylece, 
Anayasaya aykırılığı yargı kararıyla saptanmış olan 
kanunun bir benzeri, yeniden yasalaştırılarak yürür
lüğe konuldu. ANAP'ın, bu yasayı çıkarmak için ha
vaya kalkan parmakları, Anayasa Mahkemesi kararı
nı hiçe. saymıştı. Millî menfaatlere, millî ekonomiye 
faydalı görülme gibi, esasen hükümetlerin doğal ola
rak gözetmek zorunda oldukları ve iptale etkisi ol
mayan ölçütlere dayandırarak; iptal edilen hüküm
lerin benzerlerini, hatta daha ağır ve vahimlerini ka
nunlaştırma 'hareketi, Anayasayı ihlalden başka bir 
şey değildi. 

Anayasanın, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle 
bölünmezliği ve bütünlüğünü amaçlaması karşısında, 
hiçbir organın, yabancı ülkelere, sınırlarımız içinde 
taşınmaz mal edinmesi için izin vermeye, takdir hak
kı tanımaya yetkisi olamazdı. 

Devletin, ülke üzerindeki egemenlik hakkının do
ğal sonucu olarak ve Türkiye Cumhuriyetinin, dün
ya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyesi olması itibariyle; karşılıklılık esasından, siyasî 
ve ekonomik yarar için de olsa, vazgeçilemezdi. 

Türk milleti adına, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yetkisinde bulunan yasamanın devredilmezliği 
karşısında, Bakanlar Kuruluna karşılıklılık şartı ara
mama yolunda herhangi bir yetki tanınmazdı. 

Olağanüstü koşullarda, yorgun düşmüş, ihtiyaçla
rı sınırsız genç Türkiye Cumhuriyeti bile, Lozan Ba
rış Antlaşmasında, karşıUkMıtk ilkesinden asla vaz
geçmemişti. (DSİP sıralarından alkışlar) 

Bütün bu gerçeklieri görmezlikten gelerek, Anaya
sayı ihlalde direnen ANAP iktidarını, Anayasa Mah
kemesi ikiincü kez verdiği iptal kararıyla durdurmuş-
ıturH Anayasa hükmüne ve yargının iptal kararına kar
şın, .satışın sürdürülmesi, Anayasa hükmüne karşı 
gelmenin devam ettirilimesli, Anayasanın bilinçli ve 
ısrarlı bir ihlalimden başjfca bir şey değildir. Kanu
nun, Anayasaya aykırı bulunacak iptali edilmesinden 
sonra, mülk satışını sürdürmenin, yasada öngörülen 
millî menfaatlara, millî ekonomiye faydalı görülime 
ölçütlerine nasıl uygun düştüğünü merak ettik doğ

rusu? Anayasa Mahkemesi kararının men ettiği mülk 
satışının, milî menfaatlara ve mlillî ekonomiye uy
gun bulunması, Anayasa Mahkemesini, millî rnen-
faa'tlara ve millî ekonomiye aykırı davranmalkla suç
lamak demektir, iktidarın, .millî menfaatları, ulusal 
ekonomik yararları, yasal çizgide arama alışkanlığını 
kazanmadığı anlaşılmaktadır. Aynı amada yapılan bu 
İki yasanın iptalinin gecikmelerle yayınlanmasına 
kadar satışa devam edilmiş olması, ihlal keyfiyetinin 
'kasta dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. 

Değerli miHeüvefcilferi, Anayasa Mahkemesi kay
nakları «Şimdiye kadar hiçbir karar gerekçemiz bu 
kadar gecikmemişti. Böyle gidip gelme alabilir; ama 
neden bu kadar yanlış yazılıyor; yanlış yazılmaya 
devam edilse, gecikme daha da sürecek; matbaa
da - bildiğimiz kadarıyla - modern mafkinelerle çalı
şıyorlar, .niyete bağlı bir olay» diyor. Başbakanlık 
Basımevi Döner' Sermaye ve işletme Müdürü Zeki 
Dilek ise, «Gerekçeli kararın neden gecikmeyle ya
yınlandığını bilmediğini» söylüyor ve «Bunu Başba
kanlık Müsteşarına sorun» 'karşılığını veriyor. «Her
hangi bir telkin' geldi mi?» sorusuna karşılık da, «Yo
rum yok, bilgi vermek durumunda değilim» diyor; 
«Telkin almadım» diyemiyor. 

Basından edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahker 

•mesii kararının yayınlanmak üzere gönderildiği 16 
Ocaik 1987 tarihinde, Darıca - Bayramoğlu da denize 
nazır 100 bin metrekarelik bir arazi, Birleşik Arap 
fimirlilkleri Devlet Başkanı Şeyh Zayed'e 4 milyar 
lira karşılığında satılmıştır. Hükümetin verdiği bil
gilerden de 1984 - 1987 yılları arasında geçen süre 
içinde, 7,3 milyar liralık satış yapılmış olduğu an
laşılmaktadır. Gedkmenliın nedeni daha iyi anlaşılı
yor. işte bunun adıma, görevi kötüye kullanma der
ler. Önemli olan, bu arada satış yapılıp yapılmamış 
olmasından çok, ne kadar ve kime satış yapılmış ol
masından çok, buna olanak verilmiş olmasıdır. 

Anayasaya aykırı olarak, satışa olanak verilmiş 
olması, başlıibaşına bağışlanmaz bir hatadır. Daha da 
önemlisi, Anayasa Mahıkemesimin karanna dayanak 
düşüncelerin, Sayın Başbalkanın kendi anlayışına hâlâ 
müsait gelmemiş olması, pratik anlayışına uymama
sı, kafasını karıştırması ve yargı kararımın uygun
luğunu, kendi anlayışınım ölçütünde aramasıdır. Çok 
dalha da önemlisi, amaçlarına geçit vermeyen Ana
yasanın ilgili hükümlerini değiştirmekten söz ederek 
ve yargıyı tanımayarak, gözdağı vererek gösterdiği 
pervasızlıktır. Yargıya karşı gelmek, cesaret değil, 
bilgisizlik, inançsızlık ve hukuka, hukukun üistünlü-
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güne saygısızlıktır. Hâkilm kararına karşı, halka gi
dildiği görülmüş, duyülimuş şey değildir; tıpkı, hal
ikın haklim kararını değiştirme isteği görülmediği ve 

duyulmadığı gibi. Miahkeme kararının açıklanması 
üzerine, Sayın Başbakan, «Hukukçu değilim; ama 
bu konu benim anlayışıma pek müsait gelmiyor. Baş-
ıka ülkelerde oluyor da, bizde neden olmuyor?» di
ye «Benim praitik anlayışım... Kafamızı karıştın-
yor... Böyle konularda «referanduma gidilmeli» di
yor.; Bu tutum, yargının iki kararına çarpan iktida
rın, amaçlarını sürdürdüğünü ve Anayasa Mahke-
mesinii hesaplaşmaya davet eder gibi bir tavır ta
kındığını göstermektedir. Bu yaklaşım, Sayın Baş
bakanın, Anayasa Mahkemesinin, hukuik sistemi' 
ımizde neden yer aldığını bilmediğini ortaya koymak
tadır. Başbakan, hukukçu değil diye hukuka tabi 
olmaması elbette düşünülemez. Esasen, kanun bilme
mek de mazeret sayılmaz. Bü nedenle, Barbakanın 
'hukuk bilmezliği, bir mazeret olarak da kabul edi
lemez. Hukuku hiçe sayması ise, ciddî bir sakınca 
sayılır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Orhan Onar, 
yaptığı açıklamada, «Gerekçenin hemen yayınlan-

- ması gerekirdi, araya başka şeyler mî girdi, neden 
ğeoiktü bilmiyorum. Biz, birkaç'kez telef onla uyarıda 
bulunmuştuk» diyor. Buna rağmen uyarılara kulak 
a'smayan iktidar, son satış işlemlıerinin tamaml'anma-
sıına kadar gerekçenin yayınlanmasını askıya alıyor. 

iSayın miletvdkülleri, toprak, devletin vazgeçil
mez temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın sim
gesidir. Karşılıklılık esası, uluslararası ilişkilerde eşit
liği sağlayan bir denıge aracıdır. Anayasaya aykırı 
olarak ve gayri meşru yollarla yabancılara satılan 
mülkün, geri alınarak, hukuk saygınlığının ve kar
şılıklılık esasının zedelenmemesi için, gerekirse bir 
'kamulaştırma yasasının derhal çıkarılması gerektiği
ne inanıyoruz. (!DSP sıralarından alkışlar) 

Anayasanın 141 (inci maddesine göre, bütün mah
kemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. 
Doktrinde ve kazaî içtihatlarda beliren görüşlere gö
re, gerekçenin bağlayıcı niteliği yoktur. Bağlayıcı 
olan, hüküm fıkrasıdır. 1961 Anayasası, yürürlüğe 
giren ilik metninde, mahkeme kararlarının, alındığı 
tarihte resmen açıklanmasını da zorunlu kılmakta 
idi.j İ971 tarih ve 1488 sayılı Yasa ile, Anayasanın 
152 nci maddesi değiştirilmiş ve Anayasa Mahkeme
since iptal edilen kanun hükümlerinim, gerekçeli ka
rarın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlük
ten kalkacağı kabul edilmişti. Ayrıca, «Kararlar, ge- I 
rekçesi yazılmadan açılkîanamaz» kuralı da o tarihte | 
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getirilmiştir. Bunun anlamı şudur: Kararın yayım
lanması iptal edilmiş kanunu yürürlükten düşürür. 
Resmî Gazetede henüz yayımlanmamakla birilikte, 
gerekçesi yazılarak imzadan çıkmış ve mahkemece 
açıklanmış <b'ir. kararın, devletin yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tü
zelkişileri bağladığı kanaatindeyim. Başbakanlığın il
gili bölümüne, yayımlanmak üzere verilen Anayasa 
Mahkemesi kararlarının, teslim tarihinde de bağ
layıcı nitelik taşıdığı açıktır. Bu nedenle, gerekçesi 
yazılarak imzadan çıkmış ve mahkemece açıklanmış 
veya yayımlanmak üzere Başbakanlığa verilmiş ka
rarların, bu evrelerden, ha'ttia salt hüküm fıkrasının 
açıklandığı tarihten sonra yapılan mülk satışının, 
geçersiz ve yok hükmünde olduğu görüşündeyiz. 

Anlaşılan, Sayın Başlbakan, temsili demokrasiye 
ve kuvvetler ayrımı ilkesine inanmıyor. İdarenin ve
rilmiş bir kararının ardından, yargıya karşı, atış
maya ve sataşmaya yönelmesi, son derece üzücü ve 
yakışıksızdır. Kararına saygısızlık gösterilen mah
keme, Türk mahkemesidir. Ne yazık ki, Sayın Özal, 
Türkiye .Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanının say
gınlığımı koruyan ve gözeten bir özen ve duyarlıMc 
içinde görülmemiştir. Adaletin kestiği parmağın acı
maması gerekirken, Sayın Özal'ın başına ağrılar gir
miştir. Üstelik, yürütme ve yargının tartışılmalarına 
yasama da alet edilmek istenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hukuka ve, yargı kararı
na saygı konusunda, hükümet yetkililerinin kötü 
örnek olmamaları gerekir. Başbakan böyle yaparsa, 
halktan ne beMeyebilirsiniz? Yargı kararları, herkes 
için emredici niteliktedir ve bunlar Başbakanı da 
bağlar. Sayın Başbakanın Anayasa Mahkemesi ka
rarlarım beğenmemesi ve eleştirmesi mazur görül
se ve haklı olsa bile, - ki,, bize göre haklı değil, ma
zur da görülemez - yargı mercii ile ilgili olarak kü
çültücü bir dil kullanması, asla kabul edilemez. 

Görünen odur ki, Sayın Başbakanın, bu konuda 
gözleri karadır, anlaşılır rüzgârların etkisiyle, elin
den geleni ardına koymamak kararlılığı içinde ola
caktır. Bu kararMık, ancak, bu konuda kesin söz
ler verilmiş olmasıyla izah edilebilir. Mülötimizin, 
kan ve can vererek elde tuttuğu yurdun satılmasına 
evet diyeceğini, halkın buna evet diyeceğini kabul 
etmiyoruz. (DSP sıralarından alkışlar) 

Hâkimiyetin millete ait olduğu bir gerçektir, 
bunu ANAP sözcüsü de ifade etti; ancak, çoğunluk, 
mifet demek değildir; millet, ANAP'tan ya da ço
ğunluktan ibaret de değildir. Toprak satışı konusun-
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da egemenlik, dün yaşamış, bugün yaşayan ve ya
rın da yaşayacak olanlarındır. J£aldıki, ANAP'm 
yüzde 51 çoğunluğu da yoktur; 6 Kasım seçimleri
nin sonuçlarına bakarsanız, seçim sisteminin bu aziz 
ligi olmasa, ANAP iktidarı asla çoğunluğa layık 
bir oy da allmlş değildir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) -^ Aziz
liği olmasa, DlSP olmazdı. 

SÜRURÎ BAYfcAL (Devamla) — Kaldıki, yal
nız bugün yaşayan halkın değil, şehitlerin, toprak 
olmuş insanların, gazilerin ve gelecek nesillerin ira
desine karşı çıkarak, yurt topraklarını kimse sata
maz. Bunun vebali ve hesaibı büyük olur. Millî ira
de, çoğunluğun azınlığa tahakkümü ve sorumsuzlu
ğu da demek değildir. Millî iradenin sınırı kanunla, 
ülkemin geleceği ile sinirlidir. İdarenin yetkisi, ka
nun ve Anayasa ile, yasamanın yetkisi de, çıkaracağı 
kanunların Anayasaya uygunluğu ile sınırlıdır. Dev
letin unsurları olan millet ve siyasal otorite denilen 
egemenliğin kullanılması nasıl satilamazsa, vatan par
çası toprak da yabancılara satılamaz. (DSP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, yabancılara toprak satışı 
ile ilgili hükümet uygulaması, bir noktadan sonra, 
Anayasa Mahkemesince durdurulmuş olmakla birlik
te, ANAP iktidarının bu engeli aşmak için değişik 
yolları deneyeceği bellidir. İktidardan, bu konuda ba
zı Arap şeyhlerine, zenginlerine kesin sözler veril
diği anlaşılmaktadır. Ülkenin yararı ve bağımsızlığı 
gözetilmek koşulu ile, belrli dönemlerde yabancı 
sermaye yatomlarını özendirmek elbette mümkün
dür; ama toprak satışı bu hususta çok farklı bir şey
dik. Üretken yatırımlar için Türkiye'ye gelen ya
bancı sermaye ise, - adı üstlünde - dışarıdan serma
ye akışı sağlanmış olur; onun da ötesinde teknolo
ji transferi sağlanmış olur. Yabancılara toprak satı
şının kofaylaştırılmasının ilse, bu gibi yararları yok
tur. Türkiye^den toprak satın alian yabancı, başlan-
ilangıçta getireceği çok küçük bir döviz dışında, Tür
kiye'ye dışarıdan hıiçlbir şey getirmez, hatta Tür
kiye'de geçireceği tatilleri de bedavaya getirir; yani 
turizm gelirimizi bile düşürür. Çünkü, Türkiye'de 
evi barkı varsa, otel parajsı da ödemeyecektir. Eko
nomide en kârlı yatırım ölü yatırımdır; özellikle 
toprağa ve binaya yapılan yatırımdır. Ülkemizde fab
rika veya otel kuran kimse, türlü sorunlarla, güçlük
lerle, risklerle karşı karşıya kalır; ama .parasını top
rağa yatıran kimse, başka hiçbir yatırım yapmadan, 
elini sıcalk sudan soğuk suya sokmadan, işsizlere iş 
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alanı açmadan, Türkiye'ye sermaye veya tekno
loji sağlamadan, doğru dürüst vergi bile ödemeden, 
çığ gibi büyüyen servetler edinir; bunun için başlan-' 
gıçta yatırması gerekli para da azdır. Örneğin, Tür
kiye'nin uygun bir yerinde buıglün 10 milyon liraya 
alınacak bir arsa, bir - iki yıl sonra 100 milyon ede
bilir; birkaç yıl içinde bu arsanın değeri milyarlara 
varabilir. Bu gerçekler göz önünde tutulursa, Arap
lara toprak satışını kolaylaştırmanın doğuracağı so
nuçlar 'bellidir. .Birkoç petrol zengini Arap, paramı
zın değerinin düşüklüğünden yararlanarak, servet
lerimin k'ülçük bir bölümüyle birkaç arsa kapatsa, 
kısa slürede bu arsallardan kendi ülkemizde edinece
ği servetle de, çok geçmeden, Türkiyen'in taşını top
rağını satın alabilir. (DSIP sıralarımdan alkışlar) Edi
neceği büyük sermaye gücüyle dkonomlitmlzi yönlendi
rebilir, iç ve dış siyasetimizi etkileyebilir, birtakım 
vakıflara, derneklere yapacağı ufak tefek bağışlar
la, kuşakların eğitimlinde bile söz sahibi olabilir. 

Onun içlin, Anavatan Partisi iktidarımın, anava
tan topraklarını parselleyiip yabancılara satmak ni
yetine karşı, ulusça tepki göstermek zorundayız. 

Tarımda da, yaibancı holdinglerin egemen duru
ma gelmieleri için planlar yapılıyor. Bu planlar en
gellenmezse, Türk köylüsü, kısa sürede, Güney Ame
rika ülkelerinden bazıları gilbi, yabancı kölesi du
rumuna düşürülelbilıir. Türkiye'ye yabancı sermaye 
gelecekse, büyük sanayi yatırımları için, büyük tu
ristik yatırımlar için gelmelidir ve gelirken de yal
nız sermayeyi değil1, ileri teknolojiyi de beraberin
de getirmelidir. Tarımda verimi artırmak için yaban
cılarla iş'biriğini gerektiren alanlar varsa, bu işbir
liği, hıoldimgletr arasında değil, Türkiye'deki ve de
mokratik yabancı ülkelerdeki kooperatifler arasında 
kurulmazdır. 

Arap zenginlerinin taltillerinTı Türkiye'de geçirme
leri özendirilmek isteniyorsa, onlara arsa satmak ye
rine, köşkler konaklar yapılıp kiralanmalıdır. Biz 
'bu toprakları para ile almadık ki döviz ile satalım, 
muhterem milletvekilleri, (DSP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Biz, toprak satanlara hayretler edi
yoruz. Acep, ANAP bunu satıp da ne almak istei-
yor? Topraktan daha değerli, mülkten daha değerli, 
vatandan daha değerli, elde ettiğiniz dövizlerle, neyi 
satın almayı düşünüyorsunuz? dDSP sıralarından al
kışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hava al
mak, 
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BAŞKAN — Genel Kurula hitaben,' Sayın Bay- I 

kal... 

SURURİ BAYKAL (Devamla) — Arz ettiğimiz 

nedenlerle, hükümetin Anayasayı ihlal etçiği anlaşıl- I 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL I< 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) I 
2. — Genel Kurulu ziyaret eden Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve 
beraberindeki Parlamento Heyetine Başkan tarafından | 
«Hoşgeldiniz» denilmesi I 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclisimizin 
davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Kuzey 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SOR'-

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) I 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve I 

36 arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili ka
nunların, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine 
rağmen mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkar
ları ve Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla, Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtü
züğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl- I 
masına ilişkin önergesi (11/3) (Devam) I 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa- | 
yın Hasan Celâl Güzel. j 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli I 
üyeleri; gensoru önergesi hakkında, hükümet adına I 
konuşmama başlamadan Önce, hepinizi hürmetle se- I 
lamlıyorum. I 

«Yabancılara mülk satışı ile ilgili kanunların Ana- I 
yasa Mahkemesince iptal edilmesine rağmen, mülk sa- I 
tıslarına devam ederek ulusal çıkarları ve Anayasayı I 
ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak- I 
kında bir gensoru açılması» başlıklı önergeyi inceleye- I 
rek cevap vermek bir yana, özetlemek bile bir hayli I 
zor olmuştur. Çünkü, önerge sahibi değerli arkadaş- I 
larımız, kusura bakmasınlar ama, bu gensoru önerge- I 
sinde siyaset ve hukuk adına ve varsa birbirine karış- I 
tırılmış, önerge âdeta bir yanlışlıklar komedyasına I 
çevrilmiştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al- I 
kışlar; SHP «ıralarından alkışlar!) Bu talihsiz önerge- I 
de... (Gürültüler) Bu talihsiz önergede, olmayan yok- I 
tur; ANAP hükümeti, hukukun üstünlüğünü, demok- I 
rasiyi ve Anayasa nizamını pervasızca tahrip ve ihlal I 
etmekten tutunuz da, ulusal egemenlikle, laiklikle, 
milliyetçilikle bağdaşmayan, millî çıkarlarımıza, millî I 

I dığımdan, gensoru önergesinin kabulü gerektiği inan
cındayız. 

Saygilarla arz ediyorum efendim. (DSP, DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın . Baykai 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

I Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Sayın Hakkı Atun Başkanlığındaki Parlamento He
yeti, şu anda Meclisimizi onurlandırmış bulunmak-

I tadır. (Alkışlar) 

Kendilerine, yüce kurulumuz adına hoşgeldiniz di

yorum. 

ÜŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI (Devam) 

I amaçlara ters düşen, ülke ve ulus bütünlüğümüzü teh
likeye sokacak bir yapı oluşturmaya, kanuna karşı 
hile yapmaya, yasama ve yargı yetkilerini tekeline al
maya, devletin onuruna ve egemenlik hakkına teca
vüzde bulunmaya kadar varan çeşitli suçlarla itham 
edilmektedir. (SHP sıralarından «Hepsi doğru» ses
leri) 

Bütün bu iddiaların delili olarak da sadece, yaban
cılara mülk satışı örnek gösterilmektedir. (Gürültüler) 

| M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Anayasa Mah-
I kemesinin gerekçesini okuyunuz. 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — Her tarafınız hile 
sizin. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Diğer bir ifadeyle, gensoru önergesi, 
nin diğer bir talihsizliği, esas konu olarak değerlendi
rilen olayın, hükümet ile değil, Meclis ile ilgili olma
sıdır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesr) — Meclisi tanıyor 
musunuz siz? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Diğer bir ifadeyle, gensoru önergesi, 
Anayasa hukukundaki düzenlemenin aksine, esas iti
bariyle hükümeti değil, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini hedef almıştır. [SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar (!)]. 

Önergede, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilen 3029 ve 3278 sayılı kanunların, önerge sa
hiplerine göre yanlışlıkları ve ne. korkunç kanunlar 
oldukları uzun uzun anlatılmış, kanunların iptali için 
Anayasa Mahkemesine yapılan müracaat dilekçesin
deki bir kısım iddialar tekrarlanmış ve mahkemenin 
iptal kararındaki 'bazı gerekçelere, - tamamının okun-

I madiği anlaşılan, kusura bakmasınlar ama, acemi bir 
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üslupla - sığınılmaya çalışılmıştır. [ANAP sıraların
dan alkışlar; SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar (!)]. 

Teşekkür ederim. Biraz daha dikkatli dinlenirse, 
Anayasa ve hukuk bilgilerinizin artacağından çok 
eminim efendim. 

Kanunlar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş olabilir. Mahkeme kararlarına karşı her za
man saygılı davrandık ve riayet ettik; fakat, ister hü
kümet tasarısı olsun, ister teklif şeklinde yapılmış 
olsun, kanunlar, kabul edildikten sonra, artık yüce 
Meclise mal olmuşturr Sorarım sizlere, bu kanunlar 
bu Mecliste kabul edilmedi mi? Bu durumda muha
lefet, gensoru konusu olarak, tuhaftır ki, hükümet 
icraatını değil, Meclis icraatını seçmiştir. Muhalefet, 
Meclisi Meclise şikâyet etmektedir; yani bir bakıma 
kendisini de şikâyet etmektedir. [ANAP sıralarından 
alkışlar, SHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al
kışlar (!)}. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Harika, harika. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Sayın Başkanım, sayın muhalefete men
sup üyelerin, bu güzel tezahüratı karşısında, tezahü
rat müddetinin konuşma hakkıma lütfen eklenmesini 
talep ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Duyu-
lamıyor, duyulamıyor sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Harika şeyler, söylü
yor, alkışlamayacak mıyız Sayın Başkan? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Harika, harika, 
çok güzel şeyler söylüyor; nasıl alkışlamayalım efen
dim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Bu kanunlar çıkarılırken, kabul etme
yen taraf, sonradan yargı kararıyla haklı hale gel
diyse... • 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Nihayet kabul 
ettiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ...bu durum, millî iradenin o tarihteki 
tezahürüne gölge düşürür mü? Bu mantıkla, birisi çık
sa da, Anayasa Mahkemisinin iptal kararına muhale
fet şerhlerini gösterse, kararı kabul etmemek mi ge
rektir? (SHP sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri) Biraz 
düşünün anlarsınız. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinde hüküme
ti ilgilendiren tek konu, iptal kararı gerekçesi yayım
lanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine rağmen, 

Başbakanlığın, karar gerekçesinin Resmî Gazetede ya
yımını geciktirerek, satışın devamının sağlandığı ve 
özellikle bu durumun, hükümetin kasıtlı hareket etti
ğinin bir kanıtı olduğu şeklindeki iddiadır. 

*H. BARIŞ CAN (Sinop) — Siz müsteşardınız, iyi 
bilirsiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Biz de evvela bu iddianın asılsızlığını 
göstereceğiz ve daha sonra önergedeki diğer iddiala
rı cevaplandıracağız. (SHP sıralarından alkışlar!) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Tasarıyı kim 
getirdi? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Muhterem millletvekillerii, Anamuhale-
fet Partisi Sayın Liderinin beyanları ve basında yer 
alan bazı haberler dolayısıyla, gerekçeli kararın Res
mî Gazetede; satışın devamını sağlamak için kasıtlı 
olarak geç yayınlatıldığı, iddiasını Başbakanlıktan in
celetmiş ve hükümet sözcüsü sıfatıyla, bundan on gün 
önce yaptığım basın toplantısında açıklamada bulun
muştum. Aradan geçen müddet zarfında, Sayın Baş
bakanın talimatıyla, aym konuda, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu tarafından başlatılan inceleme de, neticelen
miş bulunmaktadır. Her iki incelemenin sonucunda 
ortaya çıkan durum şudur : İncelemelerde önce Res
mî Gazetenin basım usulü, sonra da iptal kararını ih
tiva eden Anayasa Mahkemesi dokümanıyla ilgili ba
sım muamelesi değerlendirilmiştir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — El 
yazısıyla mı gönderilmiş? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Söz konusu ve İ 5.1.1987 tarihli yazı 
eki karar, Başbakanlık Genel Evrak Müdürlüğüne 
16.1.1987 tarihinde teslim edilmiştir. Evrakın aciliye-
tine dair, üzerinde yazışma usulüne göre konulmuş 
herhangi bir işaret yoktur ve tamamen normal bir 
usulde kayda alınmıştır. (SHP sıralarından alkışlar!) 

Genel Evrak Müdürlüğü, cuma günü gelen 117 
adet evrakın dağıtımını hafta sonu sebebiyle pazartesi 
günü yapmış, bu suretle söz konusu doküman, asıl 
muamele mercii olan Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 
Genel Müdürlüğüne 19.1.1987 Pazartesi günü saat 
11.45 t̂e intikal etmiştir. Genel Müdürlük, evrakı aynı 
gün dizgi için Başbakanlık Basımevi Müdürlüğüne 
göndermiştir. 22.1.1987 Perşembe günü öğleden son
ra, basımevi, dizilen ve provası çekilen kararı Genel 
Müdürlüğe iade etmiş; Anayasa Mahkemesi Kararlar 
Müdürlüğüne telefonla bilgi verilmiş ve 23.1,1987 Cu
ma günü sabahı provalar Anayasa Mahkemesi Ka
rarlar Müdürlüğünce elden alınmıştır. 



T.B.M.M. B : 65 1 7 . 2 . 1 9 8 7 0 : 1 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Anlat, anlat, zevkli 
oluyor. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sözümüzün burasında, Anayasa Mah
kemesinin, gerekçeli kararları, yayımından önce, ge
nellikle iki prova halinde bizzat tashih ettiğini belirt
mek isterim. 

27.1.1987 Sah günü provalar tashih edilmiş olarak 
Mahkemeden, Genel Müdürlüğe gelmiş, bu tashihler 
basımevinde yeniden dizilmiş ve düzeltilmiş, provaları 
çekilerek basılması onayını almak üzere 29.1.1987 
Perşembe günü, tekrar Anayasa Mahkemesine gönde
rilmiştir. Mahkeme bu defa, kararın tashihlerinin doğ
ru olduğunu teyit ederek, basma onayı- vermiş ve ay
nı gün iade etmiştir. Matbaa, 30.1.1987 Cuma günü, 
Anayasaya uygun olarak, hiç bekletmeden hemen 
baskıyı gerçekleştirmiş ve bilindiği gibi gerekçeli ka
rar, 31.1.1987 Cumartesi günkü Resmî Gazetede ya
yımlanmıştır. 

VECIHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, 
sadede gel. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — incelemeler, Başbakanlık Genel Evra
kına, 16.1.1987 tarihinde verilen dokümanın, o günü 
takip eden ilk mesai gününden itibaren işlem gör
düğünü, işlemde geçen sürenin yayım günü hariç 
oniki gün olduğunu, bu sürenin de, beş gününün Ana
yasa Mahkemesince tashih için kullanıldığını göster
mektedir. 

Kararın gelişi ile yayımı arasında geçen oniki gün
lük sürenin normal bir süre olup olmadığı, daha ön
ceki kararlarıri yayımıyla yapılacak bir karşılaştır
mayla da anlaşılabilecektir . 

Bugünden geriye doğru, 1970 yılına kadar yayım
lanan Anayasa Mahkemesi kararlarının kaç sayfa ol- * 
duğunu ve kaç günde yayımlandıklarını, dönem, dö
nem inceleyelim: 

Hükümetimiz döneminde tespit edilen 38 adet ka
rar, toplam 899 sayfa tutmakta ve her kararın orta
lama olarak 17 günde yayımlanmış olduğu görülmek
tedir. Bu dönemdeki kararların hacmi, nispî olarak 
daha fazladır. 

Ulusu Hükümeti döneminde tespit edilen 37 adet 
karar, toplam 644 sayfayı bulmakta ve her kararın or
talama yayım süresi 12 gün tutmaktadır. 

1978-1979 yıllarında (Ecevit Hükümeti dönemin
de) tespit edilen 56 karar, toplam 1 037 sayfayı bul
makta ve her kararın ortalama yayım süresi 15 gün 
tutmaktadır. 

Nihayet, 1970-1978 arasındaki sekiz senelik dev
rede 5 216 sayfa tutan 348 adet karardan her biri
nin ortalama yaymı süresi 15 gün tutmaktadır. 

Başbakanlık Teftiş Kurulunun Raporunda da, bu 
karşılaştırma şu şekilde yapılmıştır: 

«1970-1980 döneminde Anayasa Mahkemesi ka
rarlarının 102'si 10 günden az; 144'ü 10-15; 96'sı 
16-25; 40'ı 26-45; 9'u 45 günden fazla sürede neşre-
dilebilmiştir, 

1980-1984 döneminde, 15 karar 10 günden az; 
19 karar 10-15 gün, 3 karar 16-25 gün arasında neş
redilmiştir. 

1984-1987 arasında ise, 4 karar 10 günden az, 13 
karar 10-15 gün, 14 karar 16-25 gün, 7 karar 26-45 
gün arasında neşredilmiştir» denilmektedir. Görüldü
ğü gibi, mesele, Sayın Kasaroğlu'nun Resmî Gazete 
ile, günlük gazeteleri karıştırması kadar basit değil
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) Hele, Sayın Süruri 
Baykal'ın, gazeteden okuduğunu söylediği matbaa 
müdürünün beyanına bağlaması, kadar hiç basit de
ğildir. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — îş 
bitirici oldunuz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolması
na az bir süre kalmışız. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen, lütfen... 
Çalışma süremizin, gensoru açılmasına ilişkin öner

genin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmelerin sonuna kadar uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Bütün bu tespitlerin ışığında, Anayasa Mahkeme
si kararının yayımında herhangi bir gecikmenin ol
madığı; aksine, söz konusu kararın yayım süresinin, 
hacmine ve ortalama yayım sürelerine göre erken 
bile kabul edilebileceği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 
teftiş kurulunun raporunda sonuç olarak, «gecikme
ye yol açacak bir talimat, istek, ihmal ve kasıt un
suruna rastlanmadığı» ifade edilmektedir. 

Anayasanın 153 üncü maddesinin son fıkrasın
da «Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede 
hemen yayınlanır» denilmektedir. Buradaki «hemen» 
teriminin usul hukuku doktrininde münakaşasına za-
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manimiz müsait değil. Ancak, açıktır ki, bu ifade, 
matbaada dizilip, tashihler yapılıp, Anayasa Mah
kemesinden «basılabilir» onayı alındıktan sonra, di
ğer mevzuat arasında sıraya konmadan, bekletme
den, hemen basılır anlamında kullanılmıştır. Nitekim, 
ıbiraz önce açılkladığım, daha önceki karar yayım 
süreleri de bunu göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, aslında bütün bu delilleri 
uzun uzun anlatmaya pek lüzum da yoktur. Rahmet
li tnönü'ye atfedilen bir anekdota göre, «Barut ol
mayınca savaş baştan kaybedilmiştir» denilmektedir. 
önerge sahibi değerli milletvekilleri de, iddialarını 
baştan kaybetmişlerdir. Çünkü, ileri sürdükleri olay
da kasta yol açacak fiil doğmamıştır. ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar; [SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar (!)] 

Anayasa Mahkemesi kararının Başbakanlığa ulaş
tığı 16.1.1987 ve işleme girdiği 19.1.1987 tarihlerin
den, Resmî Gazetede yayımlandığı 31.1.1987 tarihine 
kadar geçen müddet içinde, hiçbir yabancıya, bir tek 
metrekarelik toprak satılmamıştır; önemli olan da 
budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kararın Başbakanlığa gelişinden yayımına kadar 
geçen süre içinde üç satış müracaatı daha yapılmış, 
fakat karar yayım safhasında bulunduğu için, bun
ların satış işlemleri tekemmül ettirilmemiştir. 

Şimdi, yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum : 
Hangi hükümet bu kadar hassasiyet göstermiş, Ana- ı 
vasaya, kanunlara, mahkeme kararlarına, kısaca hu
kukun üstünlüğüne bu kadar saygılı davranmıştır? 
[SHP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar. (1)] 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce belirttiğim 
hususlarla ilgili olarak, önergede, «Her iki yasanın 
Anayasa Mahkemesince iptal edildiği açıklandığı hal
de, kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına kadar 
satışa devam edilmiştir; bu, kanuna karşı hile yoluy
la Anayasayı gözardı etme ve ulusal çıkarları tah
rip etmekten başka bir şey değildir» denilmektedir. 

Bir defa, hemen şu hususa işaret edelim ki, Ana
yasanın 153 üncü maddesine göre, kanunlar ve bun
ların hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede ya
yımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Yani, kararın 
yayımlandığı tarihe kadar, iptal edilen hüküm yürür
lüktedir. O halde, yürürlükte olan bir kanunu hükü
met nasıl uygula tmayabilecektir? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlara bak Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Yürürlükte olan bir kanunun askıya 

. alınması hükümetin yetkisi dahilinde midir? (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar (!)•) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Başbakana sor. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sayın Bayezit lütfen izah buyursun
lar da öğrenelim; hükümet bir kanunun uygulanması
nı nasıl durdurur? Hangi hukukî yetki ile durdurur? 
Hukuk devleti anlayışı ile bu istek kabili telif midir? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CÜNEYT CANVER '(Adana) — 84 üncü madde.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Başbakana sor. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — 84'le bunun ilgisi, aklıma kötü fıkra
lar getiriyor. (Gürültü) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, bunlar zapta geçiyor, biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Diğer taraftan, Anayasanın 141 inci 

I maddesinde, «Bütün mahkemelerin her türlü karar
ları gerekçeli olarak yazılır» denilmekte; 153 üncü 
maddesinde ise, «Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarları, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz» şeklinde 
emredici ve yasaklayıcı hüküm yer almaktadır. Bu 

I durumda, Anayasa Mahkemesinin, iptal kararını, ge
rekçesi yazılmadan açıklaması mümkün olmadığına 
göre -nitekim uygulama da böyle olmuş- Anayasa 
Mahkemesi iptal kararını resmen açıklamamıştır. 

I Hükümet, Anayasa Mahkemesinin söz konusu ip
tal kararını, gerekçesiyle beraber Başbakanlığa gön-

I derildiği 16.1.1987 tarihinde resmen öğrenmiş bulun-
I maktadır. Bu suretle, iptal kararı, hükümetin tasar-
[ ruf ve sorumluluğu altına, hukuken bu tarihten iti

baren girmiş olmaktadır. Bu durumda, önergedeki, 
«Her iki yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edil-

I diği açıklandığı halde..» şeklindeki talihsiz beyanını, 
I muhalefetin, Anayasa Mahkemesini, Anayasaya ay-
I kırı davranmakla suçlaması olarak mı kabul edelim, 
I yoksa, önergedeki hukukî hata ve dikkatsizliklerden 
I birisi olarak, müsamaha ile mi karşılayalım? Biz, ikin

cisini yapıyoruz. [ANAP sıralarından alkışlar; SHP 
sıralarından alkışlar (!)}. 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — önerge sahibini 
I idam edelim (!) 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
I (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahke-
I meşince iptal kararının verildiği 9.10.1986 günüyle, 
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kararın hükümete intikal ettirildiği 16.1.1987 günü 
arasında; gerekçenin yazılması için geçen üç ay sekiz 
günlük müddet zarfında, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü kayıtlarına göre, yabancılara 24 adet gay
ri menkul satılmış olup, bunlardan 11'i, bedeli yük
sek olmayan çeşitli emlakten ibarettir. Geri kalan 13 
parsellik arsa ise, Gebze'de, Birleşik Arap Emirine 
satılmış bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Genelkur
may Başkanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakan
lığı gibi makamların da onayını aldıktan sonra, satış 
iznini. 

ALÎ İHSAN ELGtN (İçel) — Korkut Özal'ın da 
onayını aldınız mı? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — ... 21.11.1986 tarihinde resmen bildir
miştir. Satış, 16.1.1987 tarihinde tam olarak tekem
mül etmiştir. Kaldılki, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, 
halen, Birleşik Arap Emirliklerinin bir nevi müteka
biliyeti tanıması konusunda başlatılan temaslar, müs
pet bir seyir takip etmektedir. Bu temaslar neticele
nince, bütün bu söylentiler bir anda hukukî mesnet
ten tamamen yoksun kalacaktır. Bunu da ilan ediyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, diğer iddiaları cevaplan
dırmaya geçmeden önce, şu önemli hususu bilhassa 
belirtmek istiyorum. 

Yabancıların mülk edinmesiyle ilgili kanunlar, 
1985 yılından beri kamuoyunda tartışılmasına rağ
men, hâlâ bir noktanın açıklığa kavuşmadığı görül
mektedir, Sanki, daha evvel yabancılara gayrimen
kul satışları yapılmazken, çıkarılan kanunlarla satışı 
biz mümkün hale getirdik zannedilmektedir. Halbuki, 
devletimizin, ciHnhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllar
dan itibaren, memleketimizde yabancılara gayri men
kul satılması mümkündür. Mesela bir İngiliz, bir 
Fransız, bir Alman, rahatlıkla Türkiye'de gayri men
kul satın alabilmektedir. Nitekim, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre, 152'si 1923-
1938; 125'i 1939-1950 döneminde olmak üzere, (ya
ni Atatürk ve İnönü dönemleri de dahil olmak üze
re) cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, değeri 
milyarları geçen, toplam alanı 4 943 239 metrekare 
olan 9 848 adet gayri menkul yabancılara satılmış
tır. Bizim, iptal edilen kanunlarla getirdiğimiz, sade
ce mütekabiliyet aranmaksızın, muayyen şartlar da
hilinde bu satış işleminin yapılabilmesidir. Bunun ise, 
vatanı satmak olmadığı gayet açıktır. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin burasında, şu hu
susu da özellikle belirtmek istiyorum. Biz milliyetçi
yiz, muhafazakârız, millî ve manevî değerlere bağ
lıyız. [ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından 
alkışlar (!)}. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bravo Hasan!. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Türk milliyetçiliğini, zaman zaman 
gericilik, ırkçılık ve şovenizm olarak telakki edenle
rin, işlerine gelince milliyetçiliği ortaya sürmeleri ha
zindir. Daima çağdaşlıktan, ilericilikten dem vuran
ların, 19 uncu asırda kalmış dar kalıplarla, otarşik, 
tutucu bir zihniyeti milliyetçilik adına istismara yel
tenmeleri de, ayrıca ibret vericidir. (ANAP sıraların
dan alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Taş devrinden kal
masın. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, bunlar zabıtlara geçiyor; biliyor musun? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bu zihniyetle, 21 inci Asrın eşiğindeki 
ileri ve modern Türkiye'nin hiçbir meselesinin halli 
mümkün değildir. Hemen ilave edeyim ki, iki yıldır 
Türk kamuoyunda şu sorular zihinleri meşgul etmek
te ve vicdanları kanatmaktadır : 

Gelişmiş, modern, demokratik Batı ülkeleri, mü- ' 
tekabiliyet şartı aramaksızın, yabancıların mülk edin
melerine imkân sağlarken, acaba, dünya milletler 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olmaktan 
çıkmışlar' mtfdır? '(SHP, DYIP sıralarından gürültü
ler) 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, programınızda yazılı. 

' DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Acaba, millî egemenlik hakkını kay
betmişler midir? 

Acaba, millî menfaatlarını ihmal mi, ihlal mi 
etmişlerdir? Yoksa aksine, bu devletler, gerçek millî 
menfaatlarını düşünen şerefli, millî egemenlikleri olan 
devletler midir? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Filistin gibi... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Acaba, ülkelerine akan milyarlarca do
lar için, bağımsızlıklarını mı satmaktadırlar? 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Filistin gibi... 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Diğer taraftan, Türkiye'de toprak satın 
almak isteyen ingiliz, Fransız ve Alman ve hatta 
Yunanlı olunca; 34 ülke için bu mümkün iken, ve« 
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levki mütekabiliyet bulunmasa da, diğer ülke vatan
daşları için bunun mümkün olmayışının mantıkî iza
hını nasıl yaparsınız? (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
k«ştaH(!) 

Eğer kapitülasyon tehlikesi varsa, bunun, teokra
tik devlet, düzenine sahip olanlar kadar, olmayanlar
dan da gelebileceği aşikârdır; tarimizden de biliriz. 
Bu ifade, aynen «Sayın Başbakanın Arap şeyhlerine 
tutkusu» şeklindeki beyan kadar gülünç ve gayri cid
didir. [SHP • sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlaf(!)] 
Bu ayıp vesiylesiyle, Sayın Başbakanın tek bir tut
kusu ve zaafı olduğunu da hatırlatalım: İleri ve mo
dern bir Türkiye tutkusu. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Bu tutkuya da, gensoru önerge
sine gölgesi vurmuş hiçbir çağdışı zihniyet engel ola
mayacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, her şeyden önce, yabancıla
ra gayrimenkul satışı ile ilgili hukukî duruma ve ta
rihçesine bir bakalım. (SHP sıralarından gürültüler) 
Dinleyelim, öğrenelim efendim. 

Osmanlı devrinden beri yabancılara gayrimenkul 
satışı hakkındaki pozitif hukukumuz şu şekilde geliş
miştir: 7 sefer 1284 (1868) tarihli kanunla, yabancı
lara, hiçbir şart ve kısıtlama getirilmeden mülk edin
me hakkı tanınmıştır. 

Lozan Barış Antlaşmasına Ekli İkamet ve Selâ-
hiyet-i Adliye Hakkında Mukavelenin 3 üncü mad
desiyle, yabancılara, mütekabiliyet şartı ile mal ve 
mülk edinmeleri hakkı tanınmıştır. 

18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 
87 nci maddesiyle, yabancılara, köylerde arazi ve em
lak satışı yasaklanmış ve böylece, Lozan Antlaşma
sının tanıdığı hak, köy hudutları içinde kaldırılmış
tır. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Anlayamıyoruz, 
biraz yavaş oku. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Tapu Kanununun 35 inci maddesinde, 
mütekabiliyet şartıyla, yabancı hakikî şahısların Tür
kiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs ede
bileceği hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, 28.5.1927 tarih ve 1062 sayılı, Hudutları 
Dahilinde Tebaamızın Emlâkine Vaziyet Eden Dev
letlerin Türkiye'deki Tebaaları Emlâkine Karşı Mu
kabele B i lrnisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun... 
ı(SHP ve DYP sıralarından «Yavaş, anlaşılmıyor» 
sesleri ve gürültüler) 
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3.3.1340 ve 431 sayılı Hilâfetin İlgasına ve Hane
danı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memal'iki Ha
ricine Çıkarılmasına Dair Kanun. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Anlamıyoruz, ya-
vaş konuşsun. 

BAŞKAN — Sayan Ali İhsan, söz aflımaıdan ko-
rauşımıayMz... Söz allimıaldjam, komyşmıayımiiK. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Davaımllla) — 11.2.11964 teli ve 403 sayılı Türk Va-
tjaJntdlaışilıiğı Kjaınıunıu... 

ÂLİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bielfkıi haikaret edi
yor; amıkyaımıyoırıuız. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devaım'la) — 18.12.1981 tarih ve 2565 sayılı Askerî 
Yasalk Bölıgallar ve GüveınfJik IBölgeferli Kamumu gibi 
bazı taruuınillar, ibiınt'alkıım Ikıısıifflaımıafflaa* . geCirımıiiş'tlir. 
12.3J1982 .üfflriiHı ve 2634 sayılla Tudliarrii Teşvıik Ka-
nmmunıdalkiı, turtam böligeisıkıldle ve ıturizm ımerkeziLe-
Hjndelki lüaştınlmiâz miaâaırıın lilkrtüısalbı, 44*2 sayılı Köy 
Kjamıuınıuiyilla, 2644 ısiayılllı Taıpu Karauınıumıda yeır alan, 
yaıbaınıcı uıyriuklulıaria ilgili. ttaJhlcM'üUöridîetn., «Bakamılair 
Kurulllu kanarıylla lisitiiıstma edİdbliır» şeklıinıdleıki hü
kümde dllduğu .gHbıi, bazı IkıamuınlDajrllıa dıa hiçbir şart 
lanainımiaidaın, özelllıilkte mülüelkalbiilyelt -şıaırtı aıraınıma-
ıdam, m(ü!lk satışımla yeiilkü vedlm'iışltiiır. (ISHP ve DYP 
«iraplarından gürtiitlüılıer) 

Nihayet, 1982 Anıayaisaisıı, komiuıyu, 16 ncı mıaıd-
dlesiırtdle dlüzenillamûş ve «Tömdl ihak ve hütııriyeftilıer, 
yabamraılaır içim, millleıtllleıraıraısıı hukuka uıygun ofe-
rialk Ikaımımllia ısıinııriliaınlalblilr» hüUümlümü giötlirmlî fcir. 
Anayasamın feteefasi ve ana ü'Hİkıesll, yafcaıntcıllar içki 
'de, tamtett hak ve Ihünniyeılerliin ıtiamınttinasadıır; gemd 
ka'iıdaaiin, kıısiıtliaomaıdam tamıinımasıdjir. Şayet, kamum 
koyucu gareiki göırijıı&e sımıMayaJbiiliır; bu sımiTİlfaıma, 
>da ımiffietferairası hulkulka uygum- oflltruaflaıduır. 

ıBu hüıkülm, yufcarııda, 'balhsedlilem ve sımııriamua ge-
'fikliltemı ıkaınumlüarıını Anayasaya tos ıduinumua duştme-
mieferi iiçlim, o kıısatilamalllaırfa cevaz venmıek içim ıge-
ıtiıriölmiişitüır. Konu ,'tialmamııem ve mtultllıak olıarak yasia-
raa orgamıinııin takdimime bııralkılllmıış, onıum siyasî tor-
olhlıemime göıre dlüzem'Ueyeceığiı biır adam lolarak kabul 
edülmüışiüiır; başlkia Ifcürll'üsıü idle olamaz. 'Butlun dlüıniya 
üllkefilerkıdle böytedür; her üilkemlim iç hukukumda, kem
di şıartüıaırıinıa göne, yalb'ancıflıaıra ımlUMc sıaltışı d'üzemllıeın-
miştir. Kıimıi ülÜkefende, taımaımem,, kandı vatamdiaşjk-
ırnnıa tamımıamllaina «şilt şıaıntllaüijia, fciımii üllkelerdie, ımıüıte-
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Ikalhilliyet , şadtııylıa, ikimi ülkelerde die, önceden dzûn 
aDlmıaik suırıelüyle, yalhancıılıarıa mülk edimime halkıkı ta-
niınımıştır. 

SALIM GREL (Konuya) — Satbvşıa dievaım edecek 
ırnisûnliz? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Davamfı'a) — Sayın önıange sia(hl;ıp!,fâr':ınl;in;, 'büıtüm Baı-
tıli'ı üılkıeüendeıki bu yyiguHiaımıanm föirkııındia cılımüyr-
şkmn lafflliaışıPjabli'l'i'r hiçbir sdbeibi. dîaan/az. (SHP suralla-
rınıdıam gürlüCtöüllıer). 

(HÜSEYİN AVNt SAĞIESEN" (Ortiu) — Hop 
hop hop.:.. 
r 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(DjvaımOa) —- D;(ğer tarafitaını, 'hiinaz önce, sayım ANAP 
Gruıbu sözcüsü, de ha'liırtöîlİar; Tunikliye Cumhuriye
tinin, dünya mSîlteıtjteır aiitteisıinıs Jbağıımsız ibjr dövfot 
oülaırialk 'kabulünüm ylimsüıaraıraısı !beî*ges'i Lozıaın Barış 
Amiföiaşmaısımıa .eficlli, 'Ikıaımat ve Safjalrii'-yüSi Adliyeye Da-

. k Mukavdmamıedie, yiaibaimonliaran üıîlkdde ımıüılfk ed!im-
ıma'Jari tamamımda m'üi&elka.bjliyat şartı önıgörü'imüş, o,l-
'dtuğu 'bell'irtliflıepök, ıkıanşülalkıln mıuaTnete 'esasının, Tüirik 
yalbamcıfflar hukuklumun gemıal iltketerirodian ıbii'rfi hallime 
gdlıdiiiğilnii., dolayıısıiyllla 'bu ilkeye uymadan, !bir yaban
cıya'ımlülllk edinime hakiki tamum/amini, Anayasamın baş-

'İamgıcımıd'alki, «Tüırtoiye Cunühuriyeltliınfın dünya rniifr-
•Idtler (ailesinin. eşit halklara sahip şerefllti bir üyesi -oB-
dıugu» İkesinie ayikıırı dlüşitiüğü somucıuinıa vıaırıfeıak-
tadür. 

Karamda sıözü e-dllem İkamet ve SaffiattıiıyeıtS Ad
liyeye Daliir Mıulkavalanaımıemiin 20 nal ımadides'Jnde 
aynen şu hüküm yer aümııışjtıır : «îjşjbu mulkavefeınaımıe. 
merliıyet (yünürKük) tarilhilnidem itülbanen yadıi sıeme ımıüld-
det 'içici laiklöediıkniışltıilr.» Bu süre geçiriliş düdugunidian, 
1930 yıfllımdıam bu yana, 'bu ainflaşma artılk yüırüınlüıkte 
deglîdilr. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Lozan kadflofcı mı Sayın 
Baklan? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamlla) — Kal'Jdi !kıi, yürtüınlülkte o1ısa d'a(h!İ, mez
kûr lamıüaşmıa, Amıayasa dbgeirliınide değildir, Bil'indtiiğii 
gibi,, m'ffletferaıialsı arıftaşmıallar, kamum gücünde, de-
ğıemtode ve hülkmümdedlider. Bâr anlaşma veya ka
nun ımüıtakıabliyet şartı aırıar, başka biir (kamun ara
mayabilir. Nitekim, Tapu Kamuınuımıuz bu şartı ara-
mıışltıır, 1953 tariM 6086 sayıÜı Turizm Enjdüsitır»-
ni Teşvik Kaıaumiumldla veya 12.3.1982 tauM'i Turiz-
ırai Teşvik Kanunumda aronirniamıştıır. 

ABDULLAH ÇAKIREPE (Manâsa) — Lozan'ı 
taınıımııyor.,, 
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SALIM EREL (Konya) — Anayasayı tanımıyor, 
Lozan'ı tanır mı? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, şimdi de, sözleri
min başında ifade ettiğim gibi, aslında, hükümet ile 
doğrudan ilgisi olmadığı ve yasama organına ait ol
duğu cihetle, gensoru önergesinde bulunmasında lü
zum olmayan diğer iddialar konusundaki cevapları
mızı kısaca sıralayalım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «İlle satalım» di
yorsunuz, değil mi Sayın Bakan? (SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Lozan Barış Antlaşmasının tahrip edil
diği iddiası : Yabancılara mülk satış sisteminin, Lo
zan Barış Antlaşması ile ve Türkiye'nin dünya millet
ler ailesinin eşit haklara sahip bir üyesi oluşu ile il
gisini anlamak, gerçekten güçtür, önerge, hukukun 
iki U-mel kavramı olan egemenlik ve mülkiyeti ka
rıştırmaktadır. Anayasanın başlangıç bölümünde ge
çen, «Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şe
refli bir üyesi» ibaresinin gayesi, dünya devletlerinin 
egemen eşitliği ilkesini teyit etmek ve Türk milliyet
çiliğinin, dünya milletlerini bir aile, Türk milletini de 
onun bir ferdi teîakki eden, saldırganlıktan uzak, in
sancıl ve barışsever yönünü vurgulamaktır. Bu ibare
ye, onun maksadını aşan anlamlar verilemez. Ya
bancılara mülk satışında mütekabiliyet esasından vaz
geçmek, bir egemenlik kısıntısı değil, Türkiye Cum
huriyetinin millî menfaatlerini gerçekleştirmek ama
cıyla kendi serbest iradesiyle kabul ettiği ve dilediği 
zaman, yine kendi serbest ve tek taraflı iradesiyle 
değiştirebileceği bir iç hukuk düzenlemesidir. 

Kapitülasyonlara imkân verecek bir yasal düzen
leme yapılmış olması iddiasına gelince : önerge sa
hipleri bu iddialarıyla, kapitülasyonların mahiyeti 
hakkında bilgiden ne derece mahrum olduklarını da 
ortaya koymuşlardır... (SHP sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Oradan öyle mi 
anlaşılıyor? 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Kapitülasyonlar, bunları kabul eden 
devletin tek taraflı iradesiyle değiştirilemeyen gerçek 
egemenlik kısıntılarıdır. Kapitülasyonlara tabi olan 
devlet, kendi ülkesi içindeki yabancı uyruklu kişilere 
kendi kanunlarını uygulamak ve onları kendi mahke-
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melerinde yargılamak imkânlarından bile mahrum
dur. 

3029 ve 3278 sayılı Kanunlarla, Türkiye'de mülk 
edinecek yabancıların ise, her bakımdan Türk ka
nunlarına ve Türk mahkemelerinin yargı yetkisine ta
bi olacakları şüphesizdir. Bu mülkler üzerinde Tür
kiye Cumhuriyetinin kamulaştırma hakkı, aynen 
Türk vatandaşlarının özel mülkleri üzerindeki gibi 
mevcuttur. Nihayet, yukarıda temas edildiği gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti, dilediği anda anılan mevzuatı 
değiştirmek ve yabancıların mülk edinme hakkına 
son vermek yetkisine de sahiptir. Konunun, egemen
lik kısıntıları ve kapitülasyonlarla en ufak bir ilgisi 
olmadığı açıktır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hep öy
le geldiler, aynı laflarla geldiler. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Mütekabiliyet şartının kaldırılmasıyla, 
Anayasanın başlangıç bölümüne ters düşülmüş olma
sına gelince : Mütekabiliyet şartının zorunlu veya 
vazgeçilmez bir kaide olduğu hakkında, ne devletler 
hukukunun bilinen kaynaklarında, ne de Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında herhangi bir hüküm mev
cut değildir. 

Devletler, kendi millî menfaatlerinin gereği ola
rak gördükleri durumlarda, kendi serbest iradeleriyle 
mütekabiliyet şartından vazgeçebilirler. Bunun, bütün 
medenî ve demokratik ülkelerin uygulamasında sayı
sız örnekleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri kaide 
olarak, bütün öteki ülkelere vize uyguladığı halde, 
pek çok Batı ülkesi ve bu arada da Türkiye, Ameri
ka Birleşik Devletleri uyruklu kişilerden vize isteme
mektedir. Gene, Türkiye, geçen yıllarda Türk uyruk
lulara karşı vize uygulamasını başlatan bazı Avrupa 
Topluluğu üyesi devletlere karşı aynı uygulamaya gi
rişmemiştir. Yabancı uyruklulara kendi ülkelerinde 
mülk edinme hakkını tanımayan bazı Arap ülkelerinin 
uyrukluları, hemen bütün Batı Avrupa ülkelerinde ser
bestçe mülk edinebilmektedirler. 

Önergedeki mantığa göre, aralarında İngiltere, 
Fransa, ispanya ve diğer Batı ülkelerinin yer aldığı 
bu ülkelerin, egemenliklerini kaybetmiş ve kapitülas
yonlar altına girmiş olmaları gerekir. 

Anayasa Mahkemesi kararında, başkan ve üyenin 
ortak karşı oy yazılarında da belirtildiği gibi, mev
zuatımızda, mütekabiliyet şartından vazgeçilmesinin, 
Turizmi Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu gibi baş
ka örnekleri de vardır. Gerçekte, Anayasa Mahke
mesinin çoğunluğu da, mütekabiliyet şartından genel 

olarak vazgeçilebileceğini şu ifadesiyle teslim etmiş
tir : «Bir devletin ülkesinde yabancılara haklar tanı
masının ve bu 'konuda karşılıklılık esnasından vazgeç
mesinin bir iç hukuk sorunu olduğu görüşü genelde 
yadsınamaz. Ancak, mahkeme çoğunluğuna göre, top
rak edinme 'konusundaki mütekabiliyet esasının özel
iği ve başka konulardaki mütekabiliyet esasından 

. farklılığı, devletin, ülke denilen aslî - maddî unsuruy
la olan ilişkisidir. Söz konusu ilişki, bu noktada fark
lı bir düşünce ve hassasiyeti zorunlu kılar.» Görülü
yor ki, mahkeme çoğunluğu, mütekabiliyet şartından 
vazgeçilebileceğini iılke olarak kabul etmekte, fakat 
ülke unsurunun özelliği dolayısıyla, yabancılara mülk 
satışı konusunda, buna bir istisna getirmektedir. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Dersini iyi öğ
renmemişsin. 

'DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla.) — Bizce, bu konuda yüce Mahkemenin 
çoğunluğu, egemenlikle mülkiyet arasında ayırım yap-. 
maya yeterince özen göstermemiştir. Kararda yer alan, 
«Ülkede, yabancının arazi ve emlak edinmesi salt bir 
'mülkiyet sorunu gibi değerlendirilemez. Toprak, dev
letin vazgeçülmesi olanaksız temel unsuru, egemen
lik ve bağımsızlığın simgesidir» ifadesi, bu kavram 
karışıklığını yansıtmaktadır. Tartışma konusu olan du
rumda söz konusu olan şey, elbette, mutlak bir mül
kiyet sorunudur. Bunun, ne egemenlikle, ne de ba
ğımsızlıkla en ufak ilgisi yoktur. (SHP şifalarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar (!)) 

Millî menfaatların ihlal edildiği iddiasına gelince : 
Önergede, anılan, kanunlarla, başlangıç bölümünün 
yedinci paragrafında yer alan, «Hiçbir düşünce ve 
mülahazanın Türk millî rnenfaatlarının karşısında ko
ruma göremeyeceği» ilkesinin de ihlal edilmiş oldu
ğu görüşü savunulmaktadır. Bu görüş, Anayasa Mah
kemesinin ilk iptal kararında' da yer aldığı halde, 
'ikinci iptal kararında, başlangıç bölümünün yedinci 
paragrafına hiç değinilmemiş, sadece dördüncü parag
rafında söz edilmiştir. Bundan, Anayasa Mahkemesi
nin de bu gerekçeyi terk etmiş olduğu açıkça anla
şılmaktadır. 

Şunu kesinlikle belirtelim ki, demokrasıilerde mil
lî menfaatların ne olduğu konusunda farklı görüşler 
olması son derece tabiîdir ve bunlardan hangisinin 
uvgülanacağını da, halkın serbest iradesiyle oluşmuş 
parlamento çoğunlukları belirler. Demokrasilerde, 
'bunun dışında bir yol yoktur. Anayasalar, sabit ve de-
ğ'şmez bir millî menfaat anlayışını, bütün partilere 
aynı biçimde empoze edemezler; Anayasa Mahkeme-
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si 'kararındaki deyimle, siyasal kadroların genel de
ğerlendirmelerini etkisiz bırakmak amacını güdemez
ler. Aksi halde, demokrasi 'bütün manasını kaybeder. 
Aynı şekilde, yargı organları da, kendi millî menfaat 
anlayışlarını, seçiilımiş organların millî menfaat anla
yışlarının yerine geçiremezler. Kanunilik kontrolünü, 
bir, yerindelik kontrolü haline getiremezler. Hem de
mokrasiyi savunmak, hem millî menfaatin muhtevası
nın hakça seçilmiş siyasî organlar tarafından tespit 
cdi'li'p uygulanmasına karşı çıkmak, anlaşılması zor 
'bir tezattır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anayasa Mahke
mesine ne gerek var o halde? 

IDEVLET BAKANİ HASAN CELÂL GÜZEL 
'(Devamla) — Dinlerseniz... Anlatıyorum efendim. 

3029 sayılı Kanunun iptaline rağmen, aynı amaç ve 
nitelikteki 3278 sayılı Kanunun çıkarılması suretiyle 
Anayasanın ihlal edildiği iddiası : Bu iddia, iptal ge
reği dilekçesinde de yer almış, fakat Anayasa Mah
kemesince kabul edilmemiştir. Mahkemeye göre, iki 
kanun amaç bakımından özdeş oldukları halde, kap
sam ve Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler 'bakımın
dan önemli farklar içermektedirler. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Gizi korumuş 
orada. 

(DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — 3029 sayılı Kanun, Bakanlar Kuruluna 
tanıdığı yetkimin kullanıîjmasım hiçbir şarta bağla
madığı halde, 3278 sayılı Kanun, bu yetkinin kulla
nılmasını, millî menfaatlara ve millî ekonomiye fay
dalı görülme şartına bağlamıştır. İkinci olarak, 3029 
sayılı Kanundaki istisna genişletilerek, 3278 sayılı Ka
nunda, köy sınırları içindeki tarım arazileriyle, tarı
ma ve hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisap 
edilmek istenen araziler, Bakanlar Kurulunun yetkisi 
dışında bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi, bu husus
ları belirttikten sonra, şu sonuca varmaktadır : «Gö
rüldüğü üzere, 3278 sayılı Kanun, konuyu eskisin
den farklı biçimde düzenlemiştir. Bu durumda, yasa
ma organının, Anayasa Mahkemesi iptal kararma ay
kırı davrandığından söz edilemez. Bu itibarla, bu nok
taya ilişkin olarak öne sürülen iptal istemi yerinde 
görülmemiştir» denilmektedir. 

Şimdi, sayın muhalefet üyeleri bu kararı atlamış
lardır... Böyle olmayacak kadar bilgili olduklarını var
saydığım için, demek ki, Anayasa Mahkemesinin bu 
kararını kabul etmemektedirler; demek ki, Anayasa 
Mahkemesinin bir kararı dışında düşünmek müm
kündür. Bu, gayet tabiîdir, hür düşüncenin bir gere

ğidir; ama biz buna hiçbir şekilde itiraz yöneltmiyo
ruz. LSHP sıralarından alkışlar (!)] 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yo, lehinize olun
ca sizin... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — 3278 sayılı Kanunda, yabancı devlet 
tüzelkişilerine de mülk edinme hakkı sağlanarak, ege
menlik çatışması ihtimalinin yaratılması iddiasına 
gelince : 3278 sayılı Kanunda yer alan «Bakanlar Ku
rulu, hangi ülkelerin veya hangi ülkeler uyruğundaki 
gerçek kişilerin mütekabiliyet şartından istisna edi
lebileceğine karar verebilir» hükmünün amacı, hiçbir 
şekilde yabancı devlet tüzelkişilerine mülk edinme 
hakkı tanımak değildir. (SHP sıralarından «Saat saat, 
Sayın Başkan» sesleri) 

FAHRETTİN ULUÇ (Samsun) — Anayasa Mah
kemesi emniyet supabıdır, emniyet supabına dokun
mayın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayalım lütfen. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Bitireceğim efendim, yalnız kesintilere 
de lütfen dikkat edelim. 

BAŞKAN — Dikkat ederek söylüyorum. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

İlgili kanunun değiştirdiği Tapu Kanunu ve Köy 
Kanunu, yabancı gerçek ve tüzelkişilerden söz etmek
tedir. Burada «ülkeler» deyimi de, tamamen değişik 
anlaşılmıştır; bunu da geçiyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Seni çok iyi an
lıyoruz Sayın Bakan; «illa satacağım» diyorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bu arada, Anayasa Mahkemesinin, da
ha önce iptal etmesine rağmen, grubumuz adına ko
nuşan Sayın Dizdaroğlu tarafından ifade edildiği gi
bi, Vakıflarla İlgili Bütçe Kanununda iki defa üst üste 
değişiklik yapıldığını ve aynen, bir tek virgülü dahi 
değiştirilmeden Meclise getirildiğini, ben de bir örnek 
olarak tekrarlamak istiyorum. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O iyi bir şey mi 
Sayın Bakan? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Kötü örnek emsal 
olur mu? - ^ | 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu konuda söyle
necek çok söz var. Konuşmamın başında da belirtti-
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ğim gibi, önergede, siyaset ve hukuk adına ne varsa 
birbirine karıştırılmıştır. Çeşitli misallerle gösterdik 
ki, önerge sahipleri, daha, Anayasa Mahkemesinin 
iptal gerekçelerini okumadan gensoru önergesini ka
leme almışlardır; ancak önerge sahibi muhalefet mil
letvekilleri, hukuk sahasında gösteremedikleri ehliyet 
ve başarıyı, ucuz siyasetçilik sahasında göstermeye 
çalışmışlar, şarkkârî kurnazlıklardan da örnekler ser
gilemişlerdir. [SHP sıralarından alkışlar (1)] 

Şöyle ki : önce, yabancıların gayrimenkul edinme
leri konusunda hazır bir Anayasa Mahkemesi kararı 
varken ve haksız yere sular kamuoyunda bulandırıl-
mışken, ortaya çıkıp, bulanık suda balık avlanacak
tır. Basın toplantısında yaptığım açıklamayla konu 
açığa kavuşmuşken, hazır, Anayasa Mahkemesi kara
rına bol bol atıf yaparak, yapılacak konuşmaların ha
yaliyle bir senaryo hazırlanmıştır. Senaryonun ana-
unsurlarmdan birisi de, hükümet ile Anayasa Mah
kemesini karşı karşıya getirmektir. [SHP sıralarından 
alkışlar (!)] 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Zaten gelmişsiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Hesap ortadadır. Nasılsa Başbakan, 
Anayasa Mahkemesi kararı üzerinde konuşmuş, eski 
bir aşina da buna sert bir şekilde cevap vermiştir ya, 
artık yapılması gereken, önceki dönemlerde ve yıllar
da olduğu gibi, yürütmeyle yargının arasını açmak 
olmalıdır. (SHP sıralarından gürültüleı) 

Sayın milletvekilleri, artık bu eski bürokratik oyun
lara karnımız toktur. [SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar (!)] 

Hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı olmak, demok
rasiye işlerlik kazandırmak niyet ve azmini taşımak; 
millî menfaatlerimizin, laiklik ilkesinin, ülkenin ve 
milletin bütünlüğünün sadık bekçisi olmak, kimsenin 
inhisarında değildir. [SHP sıralarından alkışlar (!)] 
Bu kutsal görevleri kendi inhisarlarında görenler, de
mokratik parlamenter rejimin temel ilkelerine aşina 
olmayanlardır. [SHP sıralarından «Bravo» sesleri (!)] 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayalım ve biti
relim lütfen. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Toparlıyorum efendim. 

Önerge sahiplerini insafa ve itidale daveti, demok
ratik parlamenter nizamın bekası için, yerine getiril
mesi zarurî bir görev telakki ettiğimi, özellikle vur
gulamak istiyorum. Parti içi huzursuzlukları gidermek 
maksadıyla bu tür muhalefet yollarına başvurmanın, 
ne ülkeye, ne demokratik parlamenter rejime, ne de 

bu yollara itibar eden partilere yarar sağlayacağı inan
cını taşımıyorum. [SHP sıralarında» «Bravo» sesleri, 
alkışlar (!)] 

Muhterem milletvekilleri, şu hususu açıkça belirt
mek isteriz ki; hükümet olarak, kesinlikle, hukuk 
devleti prensiplerine bağlıyız. Anayasa ve kanunların 
tayin ettiği hukuk nizamının muhafazası, en fazla 
hassasiyetle üzerinde durduğumuz ilkelerin başında 
gelmektedir. Anayasa müesseselerinden birisi olan 
Anayasa Mahkemesine ve kararlarına.da, elbette say
gı gösteririz. [SHP sıralarından alkışlar (!)] Bütün 
mahkeme kararlarına olduğu gibi, Anayasa Mahke
mesi kararlarına da tam manasıyla riayetkarız. Bu
nun bir tek istisnası yoktur. Yargı kararlarına, yargı 
organına bizim kadar saygılı olan bir hükümet, bir 
siyasî iktidar gösterilemez. (SHP sıralarından «Süre 
geçiyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toleransımızı da geçti, 
aralan da doldurduk, lütfen hemen bitirelim. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 

Yüksek yargı organlarına ve adalet teşkilatına 
verdiğimiz önem ve değer, bir muhalefet milletveki
linin kıskançlığını çekecek kadar ağırlık kazanmıştır. 
[SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar (!)] An
cak, hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerine olan bağlılığımız, hatalı gördüğümüz yargı 
kararları üzerinde görüş bildirmemize de engel teşkil 
etmez; bu ise, düşünce hürriyetinin ve demokrasinin 
tabiî bir sonucundan ibarettir. 

Muhterem milletvekilleri, hükümet programımızın 
her kelimesini iftiharla savunuruz. Gensoru önerge
sinde geçen mütekabiliyet şartını, hükümet progra
mımızda ifade edilen mütekabiliyetle karıştırabilmek 
için, ya, değerli önerge sahipleri kadar bu meselele
rin dışında bulunmak, ya da, iyi niyetli olmamak ge
reklidir. Aksi takdirde, bunun tamamen farklı bir 
kullanım olduğunu anlamamak elde değildir. 

Diğer taraftan, Sayın Kasaroğlu'nun yabancılara 
gayrimenkul satışları ile ilgili istatistik! talebini, za
manım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hemen bitirin, hemen 
bitirin... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, mec
bur muyuz dinlemeye? Yeter yani, bu kadar olmaz. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Bitiriyorum. 

... müsait olmadığı için yerine getiremiyorum. On 
gün önceki basın toplantısında bu bilgileri geniş şe-
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kilde açıklamıştım; kendisine bir nüsha gönderebili
rim. 

Sayın Kasaroğlu'ndan söz e.tmişken, bir beyanla
rına temas etmeden geçemeyeceğim. Kendileri, diğer 
muhalefet mensubu milletvekillerinin tezahüratı ara
sında aynen şunu söylemişlerdir. «Anayasa Mahkeme
si ise, neredeyse eski Cumhuriyet Senatosu haline gel
miştir.» Bu tür talihsiz beyanları hakkında, demokra
sinin savunucusu olduğunu söyleyen gruplarını, bil
hassa geçmişte devlet güçlerinin birbirine yetki teca
vüzünü hatırlayarak, düşünmeye davet ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen, espri
yi anlamayacak kadar kafasızsın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bitirelim efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Anamuhalefet Lideri Sayın İnönü, «Mütekabili
yet konusu, bir devletin kendi karar vereceği bir ko
nudur» demişlerdir. Haklıdır Sayın İnönü, haklıdır 
ama, karar mercii neresi olacaktır? Yerindelik kara
rını kim verecektir? Anayasa Mahkemesi mi, Türki
ye Büyük Millet Meclisi mi? Bu sorunun cevabı, hiç 
tereddütsüz Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü mahkemeler, 
vazııkanun değil, yargılama ve mevcut Anayasa ve 
kanunlara göre hüküm verme mercileridir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonunda şunu söy
lemek istiyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

VECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
saate bakın, hâlâ toparlıyor. 

DEVLET BAKANI HASAN CELAL GÜZEL 
(Devamla) — Türkiye'de tepeden inmeci, bürokrat, 
jakobenci, yarı aydın ile; millî iradenin tezahürü ik
tidara gelen, halk kararı almış güçlerin mücadelesi, 
artık, bütün halkımızın bildiği bir gerçektir. (DYP ve 
SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Bitiriyorlar. Bitirin efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN CELAL GÜZEL 

(Devamla) ,— Tepeden inmeci, halkı küçük gören, 
elitist, oligarşik zihniyet, millî irade ile iktidara gele-
meyince, ya, «Sandıksal demokrasi» diye, demokrasi 
ile alay etmiş veya millî iradeye dayalı demokratik 
iktidarlara bürokratik ortaklar icat etmeye çalışmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hemen bitirelim lüt
fen. 

DEVLET BAKANI HASAN CELAL GÜZEL 
(Devamla) — Bitiriyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bitirelim... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sen öyle mi geldin 

sanıyorsun? 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kendi

si dozerle gelmiştir. 
DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 

(Devamla) — özellikle 1961 Anayasası, bunun bir
çok örneği ile doludur. (SHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Yasama ve yürütme organlarının üze
rine konulan ambargolar, senelerce, bu ülkede gerçek 
demokrasinin ve millî iradenin tezahürünü sınırla
mıştır. Şunu katî surette ifade edelim ki, bu oyuna 
gelmeyeceğiz. Siyasî iktidar olarak, hükümet olarak, 
halkımızın desteği sayesinde güçlüyüz, muktediriz, 
dimdik ayaktayız. Muhalefete tavsiyemiz de, gerçek
ten samimiyetle demokrasiye inanmaları, eskiden de
nenmiş oyunlardan vazgeçmeleridir. (ANAP sırala
rından alkışlar; SHP ve DYP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) Türk demokrasisinin geleceği de bü
yük ölçüde bu samimiyete bağlıdır. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimin sonunda, Sa
yın başbakanın sıhhatleri konusunda, nekâhatleri ko
nusunda, sayın muhalefet sözcülerinin yakın ilgileri
ne, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Böylece, 
Sayın Başbakanın basta yatağından bile tokat atmak
la neyi kastettiği bir kere daha ortaya çıkmıştır; ya
rın oylama sırasında bir kere daha ortaya çıkacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — «Beyanım için, gülünç ve gayri ciddî 
deyimi kullanıldı, sataşma vardır» diyorsunuz ve söz 
istiyorsunuz. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Ben de söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu sizin?.. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan sözlerimi tahrif ederek, bana, yan
lış beyanlar atfettiler; bunun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Kasaroğlu? 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Efendim, 

bendenizin, kanunların çoğunlukla Anayasa Mahke
mesine gidişini, «Cumhuriyet Senatosu görevini ya-
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par» şekline getirdi; Sayın Bakan sözlerimi tahrif 
ettiler. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, yalnız o konuda ve 
yeni bir sataşma hakkı doğurmayacak biçimde, bu
yurun. (ANAP sıralarından gürültüler; sıra kapakla
rına vurmalar; SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 70 inci maddesine 
göre... 

tSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
eğer uzatmada «Cevap hakkı doğanlar dahil, onlar 
da konuşacak» demiş olsaydınız, söz hakları olurdu. 
Bu sözü yanlış veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, anlaşıldı; size de söz 
vermemiştim, lütfen... 

Sayın Bayezit, yalnız bu konuda ve yeni bir cevap 
hakkı doğurmayacak biçimde, buyurun. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayım mi Metvefai İler i; Sayın Bakanın, ko-
nuışmamın gülünç ve gayri ciddî buldukları kısmını 
fekrar okuyorum. (ANAP sıralarından «Doğru» ses
leri) «Sayın Başbakanın, vaktiyle adayı olduğu bir 
partide de gördüğümüz gibi, Arap ülkelerinin kral
larıma, şeyhlerine, prenslerine ayrı bir tutkuları ve 
zaafları vardır.» 

Sayın arkadaşlarım, bundan sonraki cümleye dik
kat edim; ıbu, Sayın Bakanın gözünden kaçimış, daha 
ıağır bir cümledir; çüınlkü burada bir isnat vardır. 
«Müşterek tadın ve kültür mirası yaklaşımı, kişisel 
ilişkıi'Ierin mahremiyetini sağlayarak, onları, .hükümet 
politikası haline dönüşltiürem bir slogan, niteliğini ka
zanmıştır.» tsterdiım ki, Sayım Bakan buna cevap 
versin. (SHP sıralarından alkışlar) Eyet arkadaşla
rımı, bu bir iddiadır, bunu değerlendirmek sübjek
tif bir olgudur; Sayın Bakam gülünç ve gayri ciddî 
bulabilir. (ANAP sunalarımdan «Doğru, doğru» ses-. 
leri) Ama, gazetelerde sütüm sütun neşredilen itham
ları göz önüne aldığınızda, gerçefc|eni gülünç ve gay
ri ciddî bulsanız dahi, örtbas edemeyeceğinfei idrak 
edersimiz. 

Sayın milletvekilleri, burada, gensoru gibi çok 
ciddî bir müessesenin müzakeresi sırasında, son söz 
Sayım Balkandan olduğu içim, siyasal sorumluluğun 
bir nebzesM dahi aradığımız, fakat bulamadığımız; 
aneâık, bir münazara üslubu içinde, bir bakanın, bir 
gensorunun siyasî ağırlığı ile 'hiiçlbir zaman bağdaşma
yan bir münazara üslıulbu içinde.. (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar). 
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BAŞKAN — Sayın Bayezit... Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Arkadaş

lar, bumda hakaret yoktur; özellikle Sayın Bakana 
iltifat vardır, müsaade edin açıklayayım... (ANAP 
sıralarımdan sıra kapaklarına vurmalar). 

IBAŞKAN — Sayın Bayezi/t... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hakaret 

yoktur, Sayın Bakama iltifat vardır; açıklayacağım 
arkadaşlar. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar). 

İÖAiŞKAN — Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Biliyorsu

nuz, Paris'te bir münazara yapılmış; «Dünya yuvar
lak mıdır düz, müdür?» diye... (ANAP sıralarından 
ısıra kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bayezft, lütfen konuşmanızı 
toparlayınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlıyorum; müsaade etsinler de arz ede
yim. Ben bu... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) Ben bu sekilideki gösterilere pabuç bırak
mam, biliırslniz; ama... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit.... 
M. TURAN BAYEZİıT (Devamla) — Sayın Baş

kanım, banim konuşma özigürlüğümü lütfen sağla
yınız. Sayın (Bakana hakaret etmiyorum, iltifat edi
yorum, takdir ediyorum, müsaade edin açıklayayım. 
Bir münazara üslubu içinde... Biliyorsunuz, Paris'te 
münazara yapılmış.... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar). 

BAŞjKIAN — Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (jDevamîa) — Anlata

cağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın mlilletvekilleri, lütfen... 
İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bana, 

«Gülünç ve gayri c'd'dî» diyen bir bakana, cevap ver
me hakkına sahibim; müsaade edim efendim. (ANAP 
sıralarımdan gürültüler) Konuşacağım arkadaşlar, in
miyorum, imdiremezsinîz... (ANAP sıralarından gü
rültüler) Konuşacağıım... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit.... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sataşmıyo

rum, cevâp hakkı doğurmuyorum; müsaade buyurun, 
sükûneti temin edin, göreceksimEz ki, Sayın Bakana 
bir sataşma değil, Sayın Bakanı takdir vardır; bitire
yim sözümü. (ATSDAIP sıralarımdan gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen.... 
Sayın Bayezit, konuyu genişlettiniz. 
İM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Genişlet-

rnediim efendim. 
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• BAŞKAN — Sadece o konukla... 
ıM. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Tamam 

efendim, o kışıma geliyorum ©fendim. Ne Anayasa 
Mahkemesine hakaret edildiğine temas ettim, ne Sa
yın Balkanın dolaylı yoklan bu tenkidini dile getir
dim; ben sadece, bana sataştlan noktaya oevap veri-
yforuım, lütfen sükûneti temin eldin, cevabımı bitire
yim efendim. (ANAP sıralarından gürültüler). 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Sayın 

(Başkanım, zatı âliniz bana bir şartla söz verdiniz; 
yemi sataşma olmasın, cevap hakkı doğurmasın diye. 
Saygı- duyuyorum; ben sataşmada bulunmuyorum, 
oevap hakkı doğuracak bir beyanda bulunmuyorum. 

BAŞKAN — Hermen toparlayın lütfen. 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sükûneti 

temin ediniz, «gülünç ve gayri ciddî» gibi, şu öner-
Igemin müzakeresinde dile alınımamıası gereken b:ır ke
lamı ve benim çok ağır ithamımı arkadaşlarımızın 
ıgünderras getirmemesinin sebebini izaih edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, hemen bitirin lütfen. 
M. TUIRAN BAYEZtT (Devamla) — Konuş

madım ki Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Ama konuştunuz, açıkladınız, he

men toparlayın. 
M. TURiAN BAYEZİT (Devamla) — Konuşma

dım Sayın Başöcanım. (ANAP sıralarından .«in» sesle
ri, gürültüler) İnmiyorum efendimi. 

Ben, sözlerimi- bağlama hakkına sahibim Sayın 
Başkanım; lütfen, siyaısî zorbalığa palbuç bırakmayı
nız, lütfen. (ANAP sıralarından gürültüler). 

'BAŞKAN — Sayım Bayezıit, gerekli açıklamayı 
yapıtınız. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sayın 
Başkanım, toparlıyorum, müsaade buyurun. Ben 
Ibaşka konulara girmiyorum, bana çizdiğiniz hudut 
içerisinde Sayın Bakana cevap veriyorum, bana ya
pılan sataşmaya cevap ver'jyiorum.... 

BAŞKAN — Tamam, verdimiz. 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — ...ve sataş

mada bulunmuyorum. Konulurun beni efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütflen.... 
M. TURİAN BAYEZtT (Devamla) — Beni ko

nuşturun efendim. Eğer sözürnlde, zatı âliniz bir sa
taşma görürseniz, şerefim üzerine söz veriyorum, 
kürsüyü terk edeceğim; ama bu grubun görmesi de
ğil, siz göreceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, süre doldu, hemen 
toparlayın. 
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M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşmadım ki. 

BAŞKAN — Hemen toparlayın, hemen toparla
yın. (ANAP sıralarından gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, lütfen... 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Konuşturmu

yorsunuz ki Sayın Başkan. Müsaade edin konuşsun 
efendim, sürekli müdahale ediyorsunuz. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen.... 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sayın Baş

kan, bir münazara üslubu içimde dedim ve miısal ge
tirdim, Paris'te bir münazara tertip ed'ilmiş «Dünya 
düz müdür, yuvarlak mıdır?» dilye ve bu münazarada 
«Dünya düz» diyenler kazanmış. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yeter, yeter!.. 
(ANAP sıralarından gürültüler). 
M. TURİAN BAYEZİT (Devamla) — işte Sayın 

Bakan, son söz kendinde olduğu için, bir münazara 
üslubu içinde kendisini kazanmış sayıyor; ama dün
ya yuvarlaktır arkadaşları.m. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarınldan gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
ıM. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Sumu, Sa

yın Bakanın okumasını tavsiye ediyorum.... 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit, bit

ti.... 
M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — 66 ncı say

fayı okuyun Sayın Bakan. Bundan «mütekabiliyet» 
diyorsunuz; niçin oevap veremediniz, niçin? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bitti sözünüz efen
dim. 

M. TURİAN BAYEZİT (Devamla) — Saygılar 
sunuyorum arkadaşlar. (SHP sıralarımdan alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu, «Anayasa Mah-
öomiesi Senato gübi çalıştı» konusundaki beyanınız 
yanlış anlatıldı.... 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre.... Beya
nım yanlış ifade edildi, 

IBAŞKAN — Yalnız o konuda açıklama hakkı 
veriyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, her iki konuda da yanlışlık var. (ANAP 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu'iki tespit 
ds tarafımdan yapılmıştı ve dikkatlice takip edil
mektedir, usul hatası yoktur. 
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Sayın Kasaroğlu, lütfen yalnız, hemen açıklaya
lım ve bitsin. 

Buyurunuz Sayın Kasaroğlu. 
DOĞAN KASAROĞLU (İJstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz önce konuşan 
Sayın Bakan, benim bir beyanımı yanlış anladıkları 
için, yanlış ifade ettiler. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Aynen ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

İDOĞAN KASAROĞLU (Deva<mla) — Aynen 
dkujyorum, isterseniz zabıttan da okuyunuz Sayın 
Bakan: «Anayasa Mahkemesi ise, âdeta eski Cum-
Ihuriyet Senatosu haline gelmiş, neredeyse bütün ka
nunlar bu yüksek müesseseye gider duruma sokul
muştur.» 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan da aynı şeyi söyledi. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, simidi, bunu başka türlü anlayabilmek 
için, ancak, bir kimsenin bu kürsüde sağ yumruğunu 
havaya kaldirarak konuşması gerekir. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, posta çekleri ile yapılan çeşitli ödemelerin gecik
tirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1511) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Sygıiarımla 
Hilmi Nalbantolğlu 

. Erzurum 
Soru 1. Posta çekleriyle ödenen (gönderilen) 

vergi veya çeşitli ödentilerin PTT Genel Müdürlüğü 
pasta çekleri genel merkezinde, uzun süre bekletile
rek, ödemenin ulaşması gereken kişi (yahut kuru
luşlara (ve belediyelere) haber verilmediği nedeniyle 
çok kısa sürede Ibu iletinin yapılması için önlem alır 
mısınız? 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (DYP sıra
larından alkışlar). 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Aynısını söylemiştim, zabıtlarda da 
vardır. 

BAŞKAN — Evet, zabıtlarda da vardır efendim. 
Teşjekkür ederim Sayın Kasaroğlu. 

Sayın mlilletivekilleri, Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergeısiinin gündeme alınıp, alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: Gensoru 
önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler.... 
IKlaıbuıl etmeyenler.... Gensoru önergesinin gündeme 
alınması kabul edilmemiştir. (ANAP şifalarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, çalışıma süremiz dolmuştur. 
Alınan karar gereğinoe, içtüzük Teklifini görüş

mek ve 18 Şubat 1987 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere (birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 19.42 

lSo.ru 2. Bu konudan olarak şu anda posta çek
leri ile ödenmiş olup da çekleri Genel Merkezinde 
ilgilisine (alacaklısına) haber verilmeyip dolayısıyla 
ödenmemiş bulunan vergi miktarları kaç Türk lirası
dır? 

a) •ödentimin ulaştığı tarihten itibaren ödentinin 
1 ay ilâ 3 ay arasında ilgiliye yapılmayanların mikta
rı? 

Ib) Ödentinin ulaştığı tarihten itibaren ödenti
nin 3 ay ilâ 6 ay arasında ilgiliye yapılmayanların 
miktarı? 

c) 6 aydan fazla intikal ettirilmeyenlerin mikta
rı? 

ISoru 3. Bu posta çeki ile tahsil edilen ödentiler
den belediyelere intikal ettirilecek alıntılar, belediye
lere anında intikal ettiriknediğine göre belediyeler 
sıkıntıda kalmıyor mu? 

Soru 4. Belediyelere, posta çekleri tutarlarının 
posta çekleri merkezinde ödetme sırasında neden 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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müşkülat çıkarılmaktadır? Ayrıca herhangi bir be
lediyeye ödeme yapıldığında, aldığı bu parayı, alan 
kişinin zammetme geçilmemesi için gerekli önlem 
düşünülmüş müdür? 

T. C. 
Utoştımıa Bakanlığı 16 . 2 . 1987 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-15/214-4917 

Türkiye Büyük Mıiilet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1:4.1:1987 tarih ve Kanunlar ve Kanarlar 

Dairesi Başkanliğn ifadeli ve 7/1511-7569/30116 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun posta çekleri ile yapılan çeşitli Ödemelerin gecik
tirildiği hakkında ilgili yazınız eki yazılı sorusu in
celenmiş, çevapdarımız aşağıda sunulmuştur. 

iSoru 1. Posta çekleriyle ödenen (gönderilen) ver
gi veya çeşitli ödentilerin PTT Genel Md.'lüğü pos
tla çekleri genel merkezinde, uzun süre bekletilerek 
ödemenin ulaşması gereken kişi yahut kuruluşlara 
(ve belediyelere) haber verilmediği nedeniyle çok kı
sa sürede bu iletinin yapılması için önlem alır mısı
nız? 

Cevap 1. Vatandaşların vergilerini ödemek için 
vergi dairelerinin ve belediyelerin açtırmış olduk
ları çek hesaplarına işlenmek üzıere çeşitli PTT iş
yerlerinden yatırdıkları paralar (çek yatırma havale
leri) Posta Çekleri Merkezine gelir gelmez hesaba 
işlenmekte ve (hesap sahibi belediye veya vergi dai
resine derhal bilgi verilmektedir. 

Soru 2. Bu konudan olarak şu anda pasta çek
leri ile ödenmiş olıupta çekleri Genel Merkezinde il
gisine (alacaklısına) haber verilmeyip dolayısıyla 
ödenmemiş bulunan vergi miktarları kaç Türk lira
sıdır? 

a) ödentinin ulaştığı tarihten itiibaren ödentinin 
1 ay ila 3 ay arasında ilgiliye yapılmayanların mik
tarı? 

Ib) ödentinin ulaştığı tarihten itiibaren ödentinin 
3 ay ila' 6 ay arasında ilgiliye yapılmayanların mik
tarı? 

e) 6 aydan fazla intikal ettirilmeyenlerin mik
tarı? 

Cevap 2. Vergi Dairelerinin hesaplarına alınan 
ve derhal hesap sahibi vergi dairesine bildirilen mik
tarlar, vergi dairelerinin istemesi üzerine havale şek

limde hemen gönderilmektedir. Bu konuda hiçbir 
gecikme sözkonusu değildir. 

Soru 3. Bu posta çeki ile talhsil edilen ödentiler
den belediyelere intikal ettirilecek alıntılar, belediye
lere anında intikal ettirilmediğine göre belediyler sı-
kımtıida kalmıyor mu? 

Cevap 3. Emlak vergisi dolayısıyla yatırılan pa
ralar da Çek Merkezine gelir gelmez derhal hesaba 
alınmakta ve belediyelere aynı gün bilgi verilmekte
dir. Hesaplarında biriken miktar hakkında her an 
bilgi sahibi olan belediyeler de istedikleri an çekme 
talimatı vererek toplanan miktarları getirtelbilrnekte-
dirler. 

Soru 4. Belediyelere potsita çekleri tutarlarının 
posta çekleri merkezinde ödeme sırasında neden 
müşkülat çıkarılmaktadır? Ayrıçla herhangi bir bele
diyeye ödeme yapıldığımda, aldığı bu parayı alan ki
şi zimmetline geçirmemesi için gerekli önlem düşü
nülmüş müdür? 

Cevap 4. Belediyeler hesaplarında biriken para
ların, isterlerse bir ödeme çeki tanzim edip kendile
rine ödenmesini veya aktarıma emri vererek bir baş
ka hesaba aktarılmasını temin edebilirler. Posta Çek
leri Merkezine bu yolda gelip de karşılanmayan hiç
bir talep yoktur. Belediyeler hesaplarındaki miktarı 
Ödeme çeki tanzimi ederek bulundukları mahale getirt' 
inekte ve postanelerden alabilmektedirler. Bu öde
meler PTT işyerlerince, (belediyelerin mutemetle
rine, kimlikleri ve yetki belgeleri görülerek yapıl
maktadır. 

Biîgilerinize arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy 

2. — Erzurum Milletvekili- Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum - Aşkale İlçe Mahkemesi başkâtibi-
hakkında açılan soruşturmalara ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı ceva
bı (7/1529) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıldaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığın ızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nallbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Erzurum Aşkale İlçesi Mahkeme Baş
kâtibi Mehmet Kaya hakkında çeşitli sebeplerle kaç 
adet soruşturma yapılmıştır? 

Soru 2. Bu soruşturmalar sonucunda ne gibi so
nuç alındı? 
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Soru 3. Bu şahsın ibik memur maaşı ile Aşkale 
içinde dört katlı bir binayı nasıl yaptırdığı soruştu
rulmuş mudur? 

Soru 4. Bu soruşturmalar nedeniyle böyle bir 
Şahısın yine de Aşkale İlçesinde tutulması doğru mu? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 13.2.1987 

Bakan : 264 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü iifadeli, 26 Ocak 
1987 tarihli ve 7/1529-7650/30369 sayılı yazınız. 

İlgilde gün ve sayısı belirtilen yazımız ekinde alı
nan ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğlu'nun 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi
ği soru önergesinin cevapları iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz öderim. 
-Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

T.'C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 264 
Sayın 
Himi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediğiniz soruların cevap
ları aşağıda belirtilmiştir. 

Yazılı soru önergesine konu teşkil e'den Erzurum 
11 Aşkale ilçesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Kaya 
hakkında; 

1. a) Geceleyin mesken masuniyetini ihlâl su
çundan dolayı açılmış bulunan kamu davası sonun
da, Aşkale Alsıliye Ceza Mahkemesince onselkizbin li
ra ağır para cezasına makûm edildiği ve bu cezasının 
ertelenmiş olduğu, 

b) Görevi sırasında memura halçaret suçu sebe
biyle Aşkale Asliye Ceza Mahkemesinde görülmek
te olan kamu davasının ve bu konuda yapılan idarî 
tahkikatın henüz sonuçlanmadığı, 

c) Ticaret yapirnak ve iş sahiplerine siyasî gö
rüşlerine göre farklı muamelede bulunmak, siiyase-
te karışmak, hakaret, mütecaviz sarhoşluk, görevi ih
mal suçlarımdan dolayı yapılan hazırlık tahkikatı so
nunda takipsizlik kararı verildiği., 

d) Ticaret yapmak, iş sahibine siyasî görüşleri
ne göre farklı muamelede bullummak suçları selbefbly-
le icra edilen idarî soruşturma sonunda ceza tayinine 
mahal olmadığına karar verildi©!, 

2. Adı geçen yazı işleri mıü/dürü Mehmet Kaya' 
nın maaşı dışında, köyümde mevcut olan gayrimen
kulu ile hayvanlarından elde ettiği geliri bulunduğu, 
kendisimin ayrıca, ilçe icra memurluğu ile noterlik 
görevfleriini, yeni icra memuru atanıncaya kadar de
ruhte ettiği, bu itibarla malî gücünün ev yatırmaya 
müsait olduğu, 

Erzurum Cumhuriyet Savcısının 6.2.1987 tarihli 
ve 9S7/B- 174 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
3. — İzmir Milletvekili H. Yılmaz Önerim, Hı-

dırlıktepe Sağlık Ocağına ilişkin" sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemlinin yazılı 
cevabı (7/1539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini arz ederim. 

Yılmaz önen 
ılzmlîr 

22 Ocak 1987 tarihli Millliyet Gazetesinlde, «Sağ
lık Sefaleti» başlıklı haberde; fotoğraflı alarak, Hı-
dırlıktepe Sağlık Ocağının içler acısı durumu bütün 
çıplaklığı ile sergilenmiştir, 

1. Bizzat Başbakan Sayın özaıl'ın «En büyük 
reform» olarak nitelendirdiği, hazırlanmakta olan bu 
yasa tasarısı; sajdeae insan hatası ve deneitimsitelik ne
deniyle yürekler acısı bir görüntü serig'iileyen bu du
rumdaki sağlık ocaklarını iyileştirmeye yetecek mi
dir? 

2. İnsan sağlığını hiçe sayan bu acı tablonun so
rumluları hakkında ne gibi işlem yapmayı düşünü
yorsunuz? 

3. Hıalkıımızın daha ne zamana kadar bu kö
tü koşullarda tedavi görmeleri devam edecektir. 

520 — 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 16.2.1987 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/163 
Konu : Soru önergesi 

Türkfye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 1 . 1987 tarih ve K. K, D. B. 

7/1539-7667/30435 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen İzmir Milletvekili 
Sayın Yılmaz önen'in Hıdırlıktepe Sağlık Ocağına 
ilişkin yazılı soru önerge cevalbı aşağıda sunulmuş
tur. 

[Bilgilerin ize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

22 Ocak 1987 tarihli Milliyet Gazetesinde «Sağ
lık Sefaleti» başlıklı haberde; fotoğraflı olarak Hıdır
lıktepe Sağlık Ocağının içler acısı durumu biütün çıp
laklığı-ile sergilenmiştir. 

Soru 1. Bizzat Barakan Sayın özal'ın «En bü
yük reform» olarak nitelendirdiği hazırlanmakta olan 
bu yasa tasjarısı; sadece insan hatası ve denetimsizlik 
nedeniyle yürekler acısı bir görüntü sergileyen bu 
dummldaki sağlık ocaklarını iyileştirmeye yetecek-
midir? 

Cevap — Bakanlığımızca hazırlanan Sağlık Hiz
metleri Temel Kanunu tasarısının ana prensliplıerin-
den birisi tedavi edlici sağlık hizmetlerinden tedricen 
koruyucu sağlık hizmetlerime yönelinrnesi ve bu amaç
la da tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşla
rında koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilme
sinin sağlanımasıdır. Mezkûr tasarıîda bu amaca yö
nelik hükümlere yer verilmektedir. Anayasamızın 56 
ncı maddesi amir hükümleri çerçevesinde Bakanlığı-
ııraz özel ve kamuya ait olan sağlık kuruluşları ile 
ikoordlnasyon sağlayarak ve onları teşvik ederek sağ
lık hizmetlerinin ülke düzeyinde nitelikli verilmesini 
ve dengeli dağılımının sağlanmasına özen göstermek
te ve buna yönelik gerekli tedbirleri de süratle al
maktadır. 

Soru 2. trtsan sağlığını hiçe sayan bu acı tablo
nun sorumluları hakkında ne grbi işlem yapmayı dü
şülüyorsunuz? 

Soru 3. Halkımızın daha ne zamana kadar bu 
kötü koşullarda tedavi görmeleri devam edecektir. 

Cevap — Bakanlığımız, yörenin coğrafî, ekono
mik ve nüfus gibi kriterleri esas alarak ve özellikle 
yakınında hastaların ulaşabiieoeği bir sağlık kurulu
şu olmayan yerlere öncelik tanıyarak sağlık evi ve 
sağlık ocağı açılımasınf gerçekleştirmiştir. Ankara 
Altındağ İlçesi Hıdırlıktepe sakînleriniin yakın mesa
fede ulaşabileceği ve il içinde başivurabileceği çok sa
yıda sağlık kuruluşu olmasına rağmıen 1984 yılı ba
şında bu böılgede sağlık ocağı bönası temin edileme
mekle birlikte Hıdırlıktepe Cami Güzelleştirme Der-
neğinıin temin ettiği yetersiz binada .1 doktor, 1 sağlık 
memuru, 1 hemşire, 1 ebe, 1 tıbbî sekreter ve 2 müs
tahdemden oluşan sağlık ekibi 12 000 nüfuslu bölge
de günde ortalama 50 kistinin muayene ve tedavi 
edMmeisrJni sağlamaktadır. Bu arada sağlık ocağı bi
nasının fiziki yapı ve onarım eksiklikleri de tamam
lanmıştır. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 
in, 31.12.1986 tarihi itibariyle, köylerimizde mevcut 
sağlık tesislerine ve bu tesislerde çalışan personele 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7j 1557) 

Türkiye Büyük Millet Mealisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Mustafa Kalemli tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Bdiırne 

Soru 1. a) 31.12Jİ986 tarihi itibariyle, köyleri-
miızde mevcut sağlık ocağı ve sağlık merkezi sayısı 
nedir? 

(b) 31.12-1986 tarihi itibariyle, köylerimizde sağ
lık ocağı ve sağlık merkezi açığı nedir? 

Soru 2. 1987 fiyatlarıyla, köyler lıçsih planlanan 
standart sağlık ocağı maliyeti nedir? 

Soru 3. 31.12.1986 tarihi itibariyle, köylerimiz
de sağlık ocaklarımda veya sağlık merkezlerinde ça-
lişan : 

a) Doktor, 

b) Sağlık memuru ve sağlık teknisyeni, 

c) Hemşire, 

d) Ebe, 
sayıları ayrı ayrı nejdir? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yandım 16.2.1987 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/164 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
İflgi : 28 . 1 . 1987 tarih ve K. K. D. B. 

7/1557-77O4/3O503 saiyıli yazınız. 
illgi yazınız ekimde gönderilen Edirne Milletve

kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 31.»12.1986 tari
hi itibariyle köylerimizde mevcut sağlılk tesislerine 
ve bu teslislerde çalışan personele ilişkin yazılı soru 
önerge cevabı aşağıda sunutauşltur. 

•Bilgilerinize arz öderim. 
Saygılar imla. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Soru 1. a) 31.12.1986 tarihi itibariyle köyleri
mizde mevcut sağlık ocağı ve sağlık merkezli sayısı 
nedir? 

b) 31.12.1986 tarihi itibariyle, köylerimıidde sağ
lılk ocağı ve sağlık merkezi açığı nedir? 

Cevap — Ooğrafî ve yol durumu göz önüne alı
narak kırsal bölgelerde 2 000 - 3 000 nüfusa sağlık 
hfameti verebilmek üzere bir ya da birkaç köyü içine 
alacak şekilde ayarlanarak sağlık evi; 5 ilâ 10 bin 
Cortalama 7 bin) kişilik toplumun yaşadığı coğrafî 
bölgedeki sağlık hizmetlerinin ylürütülmesa için ise 
'sağlılk ocağı planlanmakta ve hizmete açılmaktadır. 
Köylerde sağlık merkezi bulunmamaktadır. Bu iti
barla ülkemizde (köklerimizde) mevcut 2 159 sağ
lık ocağı daha açılması programlanmış bunun 32'si 
riyle ileriye yönelik olarak Türkiye genelinde 79 sağ
lık ocağı daha açılması programlanmış bulunan 32'şli 
yatırım plan ve programıma alınarak inşasına başlan
mıştır. 

Soru 2. 1987 fiyatlarıyla, köyler için planlanan 
sfianidart sağlık ocağı maliyeti niadir? 

Cevap — Köy tipi sağlık ocaklarının 1987 yılı 
maliyeti müştemlilâtıyla birlikte 66 000 000 TL.'dir. 
(Hizmet binası, 4'lü lojman, 5'1'i kötaürlük). 

Soru 3. 31.12.1986 tarihi itibariyle, köylerimiz
de sağlık ocaklarında veya sağlık merkezilerinde ça
lışan: 

a) Doktor, 
b) Sağlık memuru ve sağlık teknisyeni, 
c) Hemşire, 

d) Elbe, 
Sayıları ayrı ayrı nedir? 
Cevap — 31.12.1986 tarihi itibariyle Türkiye ge

nelinde sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde görevli 
ıpersoneiin unvanlara göre sayısal durumu aşağıda 
(gösterilmıiştir. 

Unvanı : Adedi 

Doktor (Pratisyen) 
Hemşire 
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) 
Köy Ebesi 
Laboratuvar Teknisyeni 
Röntgen Teknisyeni 
Çevre Sağlığı Teknisyeni 
Narkoz Teknisyeni 

2 149 
21 162 

3 301 
17 953 

1 566 
601 
962 

1 279 
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin 
modernizasyonu ve doktor kadrosunun artırılması 
için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı-
oğlu'nun yazdı cevabı (7/1566) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
'Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

[Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı arz ederim. 27.1.1987 

Davut Abaciigil 
Balıkesir 

(Balıkesir S.SJK. Hastanesi çok fazıla işçi ve emek
lisi hastalara hizmet vermektedir. Hastaneye günde 
en az, muayene ve tedavi için, 700 - 800 hasta mü
racaat etmektedir. 

Kurumca, hastane bitişiğinde istimlak edilmiş 
arazi varken daha rahat çalışma sağlayacak ek te
sisler yapımı ve lojman inşaatı için bir çalışma ya
pılmadığı malumdur. 

Hastanede tabip sıkıntısı olduğu gözlenmektedir. 
Beyin cerrahi olmadığı, kuruma bağlı ilçelerden 

de merkeze hasta şevki sıkıntı doğurmaktadır. 
Nisaiye servisi bir talbip ile çalışmaktadır. Acil 

serviste de çalışıldığına ve bu branşın doktoru izinli 
olduğu da dikkate alındığında, tek tabipli branş
ların takviyesi zarureti doğmaktadır. Hastanede 
biyokimya uzmanı olmadığı bilinmektedir. 

Tek tabiple çalışan kulak - burun - boğaz, or
topedi ve anastezi bölümümün de hemen takviyesi 
suretiyle işçimize daha ıgeniş imkânlar sağlanacaktır. 

Hastanenin modernizasyonu, doktor kadrosunun 
artırdiması yönünde çalışmalarınızı ve aldığınız ted
birleri açıklar mısınız? 
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T.C 
Çalışma «ve Sosyal Güvenlik 1 3 . 2 1987 

Bakanlığı 
Sayı : SOK. - 0175-1424 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 Ocak 1987 tarih ve 7/1566 - 7719/30540 

sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut AbacıgiTin 

Balıkesir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinin 
modernizasyonu ve doktor kadrolarının artırılması 
için yapılan çalışmalara ilişkin Yazılı Soru öner
gesi Bakanlığımca İncelenmiştir. 

IMarmara Bölgemizin sanayi ticaret ve tarım 
sektörleri itibarıyla gelişmiş illeri arasında yer alan 
'Balıkesir İlinde 41 471 aktif sigortalı 19 675 pasif 
Sigortalı bulunmaktadır. 

Balıkesir İlinde çalışan sigortalılar ile emekli dul, 
yetimler ile diğer haksahiplerinin sağlık hizmetleri
nin karşılanması için Sosyal Sigortalar Kurumunun 
mevcut sağlık tesisleri ve kapasiteleri şu şekildedir. 

Balıkesir Hastanesi 242 Yataklı 
Bandırma Hastanesi 108 Yataklı 
Edremit Hastanesi 50 Yataklı 
Bigadiç Dispanseri 
Ayvalık Dispanseri 
Burhaniye Sağlık istasyonu 
Dursunlbey Sağlık (İstasyonu 
Gönen Sağlık İstasyonu 

1. — ABD'de kalp ameliyatı olan Başbakan Tur
gut Özal için gönderilen «geçmiş olsun» telgrafları 

1 1 . 2 . 1987 

Türküye Büyük M'ülilet Meclisi BaşIkMiîağrnıa 
Ankıaıra 

Saıyıın Kıymeıtl Başkanım. Değerli Devlet ve Hü
kümet Başkanımız Başlbalkain Sayın TuırgUjt öaal'ın 
geçürimıiş olidıuğu mıülhlilm kalp anteffiyaıtmdan diol'ayı 
ıbaiş/ta zatı'âlimıiz, IbaşkaınllMk divanınız ve değerli 
T.B.M.M. üydler'Jne geçmijş oilsun der, Sayın Başba-
kanumazıa cenabı Allıa!h''tıan acil şifalar difterini. 

Alah yıaMurhcı&ı olsutrı. Amin.. 

ATMIKI selamı üıaetniınıiıze oltsun. Almin. 
Sadir'i Koçaıl 

Balıkesir Hastanesinin artan sigortalı, emekli, dul, 
yetim ve diğer hak sahiplerinin sağlık hizmetlerinin 
daha iyi olarak sağlanmasının temini bakımından 
Hasitane bitişiğinde istimlak edilmiş olan arazi üze
rine 100 Yatak ilavesini havi tevsii inşaatı ile loj
man projesinin yatırımı Sosyal Sigortalar Kurumu 
1987 yılı Sağlık Sektörü içinde global olarak belir
lenen tek kot numaralı Etüd - Projeler bölümünde 
yer almış bulunmaktadır. 

Balıkesir Hastanesi 100 Yatak Tevsii inşaatı ile 
lojman projesi ile ilgili olarak çalışmalar 1987 yılı 
içinde tamamlanması planlanmıştır. Bu sebeple söz-
konusu yatırım projesi Sosyal Sigortalar Kurumu 
1988 Yılı Yatınım Programında «Yeni Yatırım» ola
rak değerlendirilerek, Devlet Planlama Teşkilatına 
sunulacaktır. 

Balıkesir Hastanesinde halen tek tabiple çalışan 
K.B.B. Ortopedi ve Travmötoioj'i, Anesteziyoloji 
ve Reanımasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum ser
visleri ile Biokimya laboratuvarına uzman birer 
tabiple takviyesi hususunda Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğünce çalışmalar devam et
mektedir. 

Ancak Ülke genelinde Nöroşirurji uzmanı sayısı 
az olmasından dolayı yatak sayısı 350 den yukarı 
olan Bölge Hastaneleri ile Eğitim Hastanelerinde 
Nöroşirurji Servisi açılabilmektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Anıkaıra 26 or 
34174 Gebze tr 
3,8 Gebze 373 ,28 lıl/2 1515 
Sayım Mecliis Başkamı Necmötıtim Karadiuman 

Adkaira 
$alyın Başbaikaınııımıızın baypas ameliyatı dolayı

sıyla şahsınızda tüm parlamenterlerimize geçmiş ol
sun der, saygılıaınımıun toabuiKünlü aırz ederim. 

SeMnalöbin Damdr 
0919 

İst. 123 
Beykoz 165 40 11 2 1230 
Türküye Büyük MıüOLett Miacfisi Başkanlığına 

Ankara 
Anavatan Partisi Genel Başkanı, Sayın Başba

kanımızın geçırmıiış olduğu amelıiyaıta üzülerek, sıh-

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZtYETLER 
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ihaltime kavuşması sevinçti içimde telcrar vazifesin© av-
deCinıi cenabı haktan niyaz ederim., 

IBüyülk Mıillet Meclllisiiımıizie de geçmiş olsun derim. 
Duırısuın Mert 

İmza 
Beykoz Dereseki Köyü 

1224 
Amkara 17 tr 
83332 gms ıtr 
©m/s 4 Gümüşhane 276 37 11 2 1987 910 
Necmettin Karftldluımam 
Türkiye Büyülk Millet Mecfoi Başkanı 

Arnikana 

Sayın Başbakanımızın başarılı ameliyatnıdan dolayı 
sizlere ve bütün MedUis üyelterinıe göçmüş olsun der, 
Başbakanımıza acil şifalar dileriz. 

Fuat Köprtülü 
Yaşar Sarı 

Kasım Keleş 
Yetiştirme Yurdıu Öğretmenleri 

Gümüşhane 
0049 

Ankara 20 tjr 
73149 Van 2 tjr 
2061 Erciş 245 50 1,1 2 16+1710 
Sayım Necmeltitıim Karladumam 
Türkiye Büyülk Miililiet Meclisi Başkanı 

Anıklara 

* iSaıyıın 'Başlbalkanıımızın geçirımiiş olduğu ameliyat 
raadeımyl© Yüce Alalhltan kendisine aüüt şifalar, şah-
'sıımzıda Miecfc ve pairttü cairnlfaısuraa ıgeçmiş otsum di-
ieJM'erilmıizıi sunarız. 

Buseyim Çiftçi 
Brctiş Beledtiıye Başkanı 

İmza ve mıütoür 
1742 

Sayın Necmeitltin Karaduman 
TBMM Balkanı ' 
Ankara 
Sayın Başbakanıımızım Türk milletinin dualarıyla 

ameliyatının iyi geçmesine Türkiye Harp Malulü Gazi-

17 . 2 . 1987 O : 1 

ler Şetıit Dul ve Yetimleri Derneği mensupları olarak 
çok sevindik TBMM Genel Kuruluna geçmiş olsun 
der Başbakanımızın bir an önce yurdumuza dönme
sini ve acil şifalar dilerim. Saygılarımla. 

Ahmet Pınarcı 
Türkiye Harp Malulü Gaziler 

Şehit ve Dul Yetimleri 
Derneği Genel Başkanı 

0887 

Sayın Necmettin Karaduman1 

TBMM Başkam 
Ankara! 
Sayın Başbakanımızın geçirdiği başarılı ameliyat

tan dolayı şahsınızda tüm Meclis mensupları dölayısı 
ille tüm Türk milletine geçmiş olsun der acil şifalar 
•diler saygılar sunarım. 

Kadir Üçünoüoğlu 
Kadıköy - İstanbul 

0066 

Sayın Necmettin Karaduman 
TBMM Başkam* 
Ankara! 
85 yaşmda biir Türküm bütün Sayın Milletvekil

leri tekvütut olarak Türkiye Cumhuriyeti Başlbalkanı 
Turgut özal beyin acil şifalar dilemesini Türk mille
tinin asalet ve efendiliğini bir daha cihana duyurmuş
tur. Bende Sayın Turgut Özal'a sağlık ve şifa diler 
cümle Meclis üyelerinize dahi sağlık ve selamet dilerim. 

Saygılar ve hürmetlerimi sunarım. 
'Nasip 

SokuUu 
0764 

Sayın Necmettin Karaduman 
TBMIM Başkam 
Ankara 
Saym Başbakanımızın ameliyatının başarılı geçme

sinin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine hayırlı 
olması dileğiyle saygılar sunanım. 

Abdullah Bal 
Kelkit 
2399 

....... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

65 İNCİ BİRLEŞİM 

1 7 . 2 . 1987 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 ' 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi Oktay ve 
36 arkadaşının, yabancılara mülk satışıyla ilgili ka
nunların Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine rağ
men mülk satışlarına devam ederek ulusal çıkarları ve 
Anayasayı ihlal ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi 1(11/3) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan 
ve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etki
lerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 

(7) içtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 

öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından, sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. -—. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/696) 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki- alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 



13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
lş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Y1Bİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli öz'kaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. —- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur lşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça-
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1 lışmalarına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

ı 29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta-

• rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

I 30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

i 31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırırn'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

I 33. — Adana Milletvekili Coşkun Bâyram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'm, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 

I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 
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36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
fcar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

43. —"Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ülkemize iltica ederek Bursa'ya yerleşen ve 
çocuklarından ayrı kalan ailelere bir Bulgar Konso
losu tarafından baskı yapıldığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi tedbir alındığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/918) (1) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroflu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

45. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBlRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka

nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergids yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Mil'lı Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bİlal'in, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

52. - - Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü som önergesi 
(6/910) 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

55. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, sağlık 
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

S'5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 



57. — Diyarbakır Milletvekili Ma'hmud Altunakar' 
m, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

7-
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni İslimyeli'nm, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344*e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve- Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5.— İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Ipekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

X 6. — Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

7. — 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ner Maddelerinde 
Değişüklük Yapılması ve Bu Kanuna Bir Bk, Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 
3328 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (1/819) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tari
hi: 22.1.1987) 

8. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar 
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

9. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

10. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X I I . — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 12. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

13. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.r983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


