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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETf 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, tsrail güvenlik kuvvetlerince bir grup Filistinlinin 

Kudüs'te katledilmelerine ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Kâmran tnan; 
Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullan'nın, Bitlis tli Hizan tlçesi Kayadeler Köyü imamı

nın cami avlusunda ölü bulunmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına da içişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu; 

Cevap verdiler. 
Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler, körfez krizinin Türk çiftçisi üzerindeki ekono

mik etkilerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
26.9.1990 tarih ve 3661 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk 

ve Emekliliklerine Dair Kanunun" Anayasanın 89 uncu maddesine göre, bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇtTOSAN bünyesinde yer 
alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu nedeniyle kapatılarak bura
da çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını ve ülkemizdeki işyeri kapatma 
ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) Genel kurulun bilgisine sunuldu, önergenin gün
demdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı; 

Burdur milletvekilleri Sait Ekinci ve Fethi Çelikbaş'ın, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Ka
nunun 23 üncü maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tekitlerini (2/311) geri 
aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Millî Eğitim Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği; 

• Açıklandı. 
10/38 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 

süresinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 
Dilekçe Komisyonu üyeliklerine, siyasî parti gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri se

çildiler. 
1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve So

runları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/717) (S. Sayısı : 452) 1 inci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

istem üzerine yapılan yoklamada, Genel Kurulda toplantı yetersayısının bulunmadığı an
laşıldığından; 

11 Ekim 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.34'te son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
istanbul Çanakkale 

Mustafa Sarıgül Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
11 . 10 . 1990 Perşembe 

Teklifler 
1. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'in, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 1580 
Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/409) (tçişleri Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1990) 

2. — Burdur Milletvekili Sait Ekinci ve 2 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Ka
nunun 23 üncü Maddesinin (a), (c) ve (e) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/410) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa gdiş tarihi : 9.10.1990) 

3. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar ve 7 Arkadaşının. Memurlar ve İşçiler ile Bunların 
Emeklilerine Körfez Krizi Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/411) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1990) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 1990 yılı Mayıs ve Ekim aylarındaki tSEDAK 

toplantıları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1594) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.10.1990) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 Numaralı Kanunun uygulamasına ve 
sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1595) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.10.1990) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli tlinin ilkokul öğretmeni sorununa ve 
Tunceli doğumlu ilkokul öğretmenlerine bu tl'de görev verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1596) (Başkanlığa gdiş tarihi : 10.10.1990) 

4. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Çukurova ve Tarsus yöresindeki çeltik üreti
cilerinin bazı sorunlarına ve ithal pirinçle ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1597) (Başkanlığa geliş tarihi : 1040.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekilinin gündem dışı söz talebi vardır, onları 

yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara'nın başkent oluşunun 67 nciyıldönümüne üiş-
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tez, Ankara'nın başkent oluşunun 67 nci yıldönümü müna
sebetiyle söz istemiştir; buyurun Sayın Tez. (ANAP sıralarından "Yoklamada yoktu!..'5 sesleri) 

Efendim, tam anons edildiği sırada girdi arkadaş. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Olmayan insan kürsüye çıkar mı? 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Biz her zaman Meclisteyiz. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Yoklamada yoktu Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, tam yoklama bittikten sonra girdi; salonda mevcut... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) - Yoklamada yoktu ama... 

BAŞKAN — Efendim, bu bizim görevimiz değil. Biz burada, yani Genel Kurulda bulu
nan arkadaşları tespit ediyoruz; kendisinin ismini zikrettiğim zaman Genel Kurula girmiş bu
lunuyorlardı. (ANAP sıralarından "Yoklamada yoktu" sesleri) Elimde başka türlü imkân yoktur. 
Eğer ismini zikrettiğim zaman salonda bulunmasaydı, söz hakkını kaybedeceklerdi. 

Buyurun Sayın Tez. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Genel Kurulu en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Ankara, 27 Aralık 1919'dan beri, Heyeti Temsiliyenin ve Birinci Büyük Millet Meclisi Hü

kümetinin fiilen merkezliğini yapmıştır. 
9 Ekim 1923'te, Halk Partisi Meclis grubu, uzun tartışmalardan sonra, Ankara'nın, dev

let merkezi olmasına karar vermiştir. 13 Ekim 1923'te o zamanki Dışişleri Bakanı Malatya 
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Milletvekili İsmet Bey ve 14 arkadaşının imzaladığı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde alkışlar arasında kanunlaştı. Tek maddelik kanun şöyleydi: "Türk Devletinin makarr-ı 
idaresi Ankara şehridir..." 

Anadolumuzdaki birçok kentimiz, Anadoluda kurulan devletlere başkentlik etmiştir. An
kara, yalnızca, Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti olmuştur. 

Cumhuriyetimizin prestij kenti Ankara, 1930'lardan 1965'lere kadar çok önemli gelişme
ler göstermiş, önemli sıçramalar yapmıştır. 

Ankara, 1965'li yıllardan sonra, her alanda ciddî bir şekilde gerileme sürecine girmiştir. 
1980 -1990 yılları arasında Ankara, kabul edemeyeceğimiz, içimize sindiremeyeceğimiz bir dü
zeyde kalmıştır. 

Ankara'ya Şöyle bir bakalım; 27 328 kilometrekarelik bir alana yayılan kentimize, 24 ilçe
siyle, 25 beldesiyle, 906 köyüyle, 510 mahallesiyle başkentimize bir bakalım: Ankara, Türkiye'
nin her yerinden gelip yerleşen yurttaşlarımızın yaşadığı bir kenttir. Ankara, bir memur kenti
dir; Ankara, bir esnaf kentidir; Ankara, bir üniversite kentidir; Ankara, emekli kentidir; An
kara, işçi kentidir ve tüm bunlara ilave olarak, Ankara, bürokrat ve yabancı misyon kentidir. 

Ankara'da ekonomik koşullar, konut sorunları, gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Genelde, bir 
sabit ve dar gelirli şehri olan Ankara, merkezi hükümet, ANAP iktidarının vurdumduymazlı
ğı yüzünden, her yıl, daha yaşanmaz bir kent durumuna gelmektedir. 

Ankara il sınırları içerisinde okuma-yazma bilenlerin oranı, yaklaşık yüzde 87'dir. Okuma-
yazma bilenlerin yüzde 12'si ortaokul ve dengi okullardan, yüzde 15'i ise, lise ve dengi okullar
dan mezundur; yüksekokul ve fakülte mezunu olanların oranı yüzde 6'dir. 

ti nüfusunun yüzde 48,7'si iktisaden faal durumdadır; Ankara'da, her 4 kişiden 2'si işsizdir. 
Sanayide gelişme, diğer illerin altında kaimiştır.Yoğulaşma oranları, Ankara'nın, Türkiye 

kentsel ortalamasına göre, daha az sanayileşmiş bir şehir olduğunu göstermektedir. 
tnşaat sektöründe yoğunluk giderek azalmaktadır. 
Ticarette yoğunlaşma oranları, önceki dönemlerde de, 1980 sonrasında da, çalışan başına 

yaratılan katma değer olarak, Türkiye kentsel ortalamasının altındadır. 
Başkentimizin ilçeleri gelişemiyor, geliştirilmiyor; kültürel etkinlikler ve hızlı bir toplum

sal gelişme ve yenileşme gösteremiyor. 
Toplam 1 857 ilk, orta, lise ve dengi okulda, 24 bin öğretmen ve 680 bin öğrenci öğrenim 

görüyor; ama, eğitim olanakları tam olarak sağlanmış değildir. 
4 üniversite, 1 özel üniversite, 37 fakülte, 32 yüksekokulda, 200 bin öğrenci öğrenim görü

yor. öğrencilerin yurt, barınma, beslenme ve ulaşım sorunları çözümlenemiyor. 
öğretim üyeleri ile öğrenci sayısı arasında büyük bir uçurum var. 
Sağlık sorununda, yataklı tedavi ve yatak kapasiteleri oldukça düşüktür, ilçelerin bazıla

rında devlet hastanesi yoktur. 40 sağlık kurumunda 13 bin yatak vardır. Tüm ülkemiz insanı
nın sağlık sorununu çözmek için akın ettiği Ankara'da bu durum, hiç de iç açıcı değildir. Sağ
lık evi, sağlık ocağı ve dispanser olmayan beldelerimiz, ilçelerimiz vardır. 

Ankara'nın ilçelerinde, özellikle tarım alanında, sulanmayan arazi bol miktardadır. Kuru 
tarımdan sulu tarıma bir türlü geçilemiyor. Bağ, meyve ve bahçe alanları her gün azalıyor. An
kara'nın yaklaşık yüzde 9'u ormandır. Bu ormanlara devlet gereken önemi ve özeni göstermiyor. 

— 290 — 



T.B.M.M. B : 19 11 . 10 . 1990 0 : 1 

Ekilen arazinin, toplam alan içindeki oranı çok düşüktür. Sulanan arazinin, toplam, alan
daki oranı çok düşüktür. 

Kullanılan kimyasal gübre miktarı her yıl azalıyor; kullanılan tarımsal ilaç miktarı her yıl 
daha da geriliyor. 

Ankara'da, traktör sayısında özellikle, azalma oluyor. Çiftçilerimiz, köylülerimiz zor du
rumda ve tarım kredi kooperatiflerinden yeterince yararlanamıyorlar. 

Kooperatiflerin üye sayısında azalma oluyor. 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında önemli şekilde gerileme var. 
Köy kalkındırma kooperatiflerinden devlet desteği çekildiği için, köylü perişan, köylü sı

kıntı içinde... 

2000'li yıllara yaklaşırken, Başkentimizde, telefonu olmayan, yolu olmayan köylerimiz var. 
Bunlar, Başkentimiz için ciddî sorunlardır; bunlar, başkentimiz için önlem alınması gereken 
sorunlardır. 

Kent merkezinde de önemli sorunlar vardır: 
Ankara'nın kanalizasyon hizmetleri yetersizdir. Ulaşım sorunu her gün artıyor. Gecekon

du sorununa akılcı çözüm bulunamıyor. 
Bu sorunlarla ilgili olarak çözüm arayışı içinde ve çözüm bulmaya çalışan insanlara, dev

let, gereken önemi ve yardımı göstermelidir. 
1991 yılı yatırım programında, Ankara ciddî bir şekilde göz önünde tutulmalıdır. Progra

ma alınacak yatırımlarda, Ankara'nın, Türkiye ekonomisindeki yeri ve konumu korunmalıdır, 
göz önüne alınmalıdır. Altıncı Beş Yıllık Plana göre programa alınmış yatırımlar, aksatılma
dan yapılmalıdır, bitirilmelidir. 

Ankara'nın ihmal edilmişliğini kabul edemeyiz. Ankara'nın giderek yoksullaşmasını ka
bul edemeyiz, içimize sindiremeyiz; çünkü, Ankara, Anayasada yazılı olan başkentimizdir. 

Ankara'nın çağdaş başkentler konumuna gelmesi için çalışmak, herkesin görevidir. Anka
ra, Avrupa'nın ve dünyanın gözünde mahrumiyet bölgesi olmaktan silinmelidir, kurtarılmalı
dır. Ankara'nın gelişmesi, refahın artırılması için yeni yaklaşımlar, yeni uygulamalar, yeni pro
jeler yapılmalıdır. Ankara'da yaşayan herkes, Ankara'da görev yapan her kişi, tüm kurum ve 
kuruluş yöneticileri ve çalışanları, bakanlar, milletvekilleri, müsteşarlar, genel müdürler, daire 
başkanları, bunların tümünün kalpleri Ankara için atmalıdır; Ankara'yı çağdaş başkent yap
mak için uğraş vermelidirler. 

Ankara'yı öncelikle ve ivedilikle bu konumdan kurtarmak herkesin görevidir. Ankara ile 
ilgili, çalışan tüm yöneticiler, Ankara'nın bekçisi değil, kurumların rutin işlerinin takipçisi de
ğil, Ankara'nın her alanda mimarî savunucusu, değiştiricisi, Başkentin 21 inci Yüzyıla hazırla
yıcısı olmalıdırlar. 

Ankara'ya karşı sorumluyuz. Ankara ile ilgili hayallerimizi, düşüncelerimizi geliştirmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun öncülüğünü, 1930'lu yıllarda, cumhuriyetçiler, boz kalpaklı devrim
ciler başlattılar; aynı heyecanla, aynı duygularla devam ettirmeliyiz. Ankara, tarihi, kültürü 
ve insan birikimiyle, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde iddialı bir başkent olmaya mec
burdur. 
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Bu duygularla, Ankara'nın başkent oluşunun 67 nci yıldönümünü içtenlikle kutluyor, ya
kın gelecekte bu özelliklerine yakışır bir Ankara özlem ve dileğiyle Yüce Meclise en derin say
gılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
2. —içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, dünyadaki siyasal yumuşama, demokratikleşme süreci ve 

insan haklarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — îçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen, dünyadaki yumuşama ve demokratik

leşmeyle ilgili olarak gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya, bloklararası yumu

şama, uluslararası başlayan yakınlaşma ve dostluk, bireyin özgürleşmesi, demokrasi ve insan 
haklarının başarısıyla, uluslararası ve insanlar arası barışa doğru gitmektedir. 

Barış, insanlığın vazgeçilmez bir isteği; barış, insanı yok eden, sağlıksız duruma getiren, 
açlığa ve yokluğa sürükleyen düşmanlığın yok edilişidir; düşmanlığı yaratan silahların yok edi
lişidir. 

Barış, tüm insanlık için, düşünen, üreten ve yaratan insanın başarısı olacaktır; Varşova 
ve NATO gibi savaş paktlarının sonu olacaktır; Birleşmiş Milletler Teşkilatının insanlık adına 
başarısı olacaktır ve sorunların çok azalacağı sınırsız ülkelere doğru giden dünyanın övünç kay
nağı olacaktır. 

Peki, dünyadaki bütün bu gelişmeler karşısında, ülkemizin durumu nasıl acaba? Körfez 
kriziyle, antidemokratik yasaların varlığı ve bu yasaların uygulamalarıyla, çalkantılarıyla, so
runlarıyla, çözümsüzlük ve tıkanıklık içerisinde bulunmaktadır ülkemiz. 

Kanımızca, çözümsüzlük ve tıkanıklık, önemli ölçüde, 12 Eylül askerî rejiminin getirdiği 
kurum ve kuruluşlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, siviUeşemeyen ve demokratı kleşeme-
yen bir toplum olduk. Ülkenin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, siyasal partileriyle sivilleşeme-
dikleri için, sancıları bir türlü bitmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, sivil ve askerî güçlerin, sivil yönetimlerin elinde bulunması, toplu
mun sivilleşmesi, herkesin talebidir; istenen de budur, hepimizin isteği de budur. Ancak, sivil 
ve askerî güçleri sivil yönetimin emrine sokmakla her şeyin çözülebildiğini kabul etmek veya 
öyle sanmak, sivil iktidarın dikta aracı olmasını, baskı ve korku aracı olmasını önleyemez. Eğer, 
toplumu, sivilleşmeyle birlikte, demokratik hale getirememişsek ve her ikisi yanyana yürüye-
miyorsa, o zaman dikta hevesleri bitmez; sivil iktidar, baskı ve korku aracı olmakta devam eder. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa ile, antidemokratik yasalar, Demoklesin Kılıcı gibi, her ay
dının, her düşünürün, sendikaların ve demokratik kitle örgütleriyle, siyasî partilerin başında 
sallanacak; bizler de kalkıp, ülkenin sivilleştiğinden ve demokratikleştiğinden bahsedeceğiz; 
böylelikle, demokratik ülkelerin dostluğunu kazanacağımıza, demokratik ülke toplumlarının 
içerisine gireceğimize inanacağız, buna toplumu İnandıracağız!.. 

Mümkün değil bu, olmaz böyle şey... 
Memurlara sendikal örgütlenmeyi yasaklamakla, sendikaların elini kolunu bağlamakla, 

demokratik kitle örgütlerini, kendi üyelerinin çıkarlarını korumaktan ve demokrasiyi savun
maktan alıkoymakla, sivilleşme ve demokratikleşmeyi sağlayamayız. 
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Haziran 1990 tarihine kadar ülkemizin önemli bir gündem maddesi olan Türk Ceza Ka
nununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gündemden 
çıkararak, demokratik toplum olduğumuzu iddia etmek, hayal kurmaktır. 

Yumuşama ve barışı böyle mi sağlayacağız ülkemizde? 

Sayın milletvekilleri, şu soruların yanıtını bulmak zorundayız: Türk Ceza Kanununun 141, 
142 ve 163 üncü maddelerinden yargılanan insanları, mahkûm mu edeceğiz? Bu maddelerden 
yargılanan basın mensuplarıyla, hüküm giyen basın mensuplarını içeride tutmakla mı sivilleş
meyi ve demokratikleşmeyi sağlayacağız? 

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisinin kurulamayacağına karar ve
rirse, Türkiye Birleşik Komünist Partisinin Genel başkanı Sayın Nihat Sargın ile, Genel Serteri 
Haydar Kutlu ve tüm kurucularını, tutuklattırıp, cezaevine mi atacağız? 

Son zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamamız sevindirici bir olay. Söz
leşmeyi imzaladığımız tarihten bu yana, sözleşmeden doğan bireysel başvuru hakkının kulla
nılması, 300'ü aşmıştır. Bu durum, sözleşme müeyyidelerinin uygulanmadığı, çiğnendiği endi
şesini yaratmaktadır. 

Ülkemizin doğu ve güneydoğusunda uygulanan çağdışı uygulamalar sonucunda ortaya çı
kan insan hakları ihlalleri, dev boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle, sözleşmenin ilgili maddesiyle, 
insan hakları askıya alınmak istenmektedir. Ülkemizde yumuşama ve barış böyle mi sağlana
caktır? 

Sayın milletvekilleri, savaşa karşı, "Savaşa hayır" belgesini yüceltmek isteyen İnsan Hak
ları Derneği ile, Ankara'daki meslek kuruluşlarının merkezlerinden oluşan Savaşa Hayır Plat
formunun hazırladığı Savaşa Hayır Bildirgesini bilgilerinize sunmak istiyorum: 

"Irak'ın, uluslararası hukuku ve barış sözleşmelerini hiçe sayarak, Kuveyt'e saldırısı ve 
topraklarına katma kararıyla ortaya çıkan Körfez bunalımı, ülkemizi savaş tehlikesiyle karşı 
karşıya getirmiştir. Çıkacak bir savaşın, Ortadoğu petrollerinin yeniden paylaşılması amacına 
yönelik olduğu anlaşılıyor. 

Irak yönetiminin yayılmacı ve işgalci politikasını fırsat bilen emperyalist odaklar, ortado-
ğuya daha çok yerleşmek ve sömürüyü pekiştirmek için savaşa hazırlanmaktadırlar. 

Bu savaşta, geleneksel barışçı tutum hiçe sayılarak, ülkemize, Ortadoğuda Jandarmalık 
görevi yüklenmek istenmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bir saldırı 
durumunda, savaş hali ilan etme izni çıkarılmış; bu da yeterli görülmeyerek, Cumhurbaşkanı
nın da tavsiyesiyle, bu kez de Hükümete, yabancı bir ülkeye asker gönderme ve yabancı ülke 
askerlerini Türkiye'ye çağırma yetkisi verilmiştir. Savaş olasılığı bile, şimdiden, sınırlı olan te
mel hak ve özgürlükleri tehlikeye sokmuş, grevlerin yasaklanmasına, basın ve haber alma öz
gürlüğünün saldırıya uğramasına ve peşpeşe zam paketlerinin gelmesine neden olmuştur. 

Bu savaşa karşı çıkmak, her şeyden önce insanlık görevidir. Çünkü bu savaş, emperyalist 
çıkarlar uğruna, Ortadoğu halklarını birbirine kırdırmak demektir. Bu savaş, sömürü ve yok
sulluk demektir. Bu savaş, baskı ve işkencenin artması demektir. Bu savaş, Amerika Birleşik 
Devletlerinin çıkarları uğruna kan ve gözyaşı demektir. Böyle bir savaşa, "hayır" diyoruz ve 
tüm insanları savaşa karşı çıkmaya çağırıyoruz" diyor, Savaşa Hayır Platformunu imzalayan 
İnsan Hakları Derneği ve demokratik kitle örgütleri. Ben de bu bildiriye aynen katıldığımı bu
rada ifade ediyorum. 
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Bu bildirinin, ilgililerin istemi üzerine dağıtılması yasaklanıyor. Gerekçe, "siyasî faaliyet
lerde bulunmak" olarak kabul ediliyor. 

Peki, şimdi sorarım size: işverenlerin ve kuruluşlarının bu tür bildiri ve demeçleri, neden, 
siyasî faaliyet olarak kabul edilmiyor da, yalnız İnsan Hakları Derneği ve demokratik kitle ör
gütlerinin bu tür faaliyetleri, siyasî faaliyette bulunmak olarak kabul ediliyor? 

Daha geçen gün öldürülen Doçent Doktor Bahriye Üçok'un öldürülüşünü Mersin'de pro
testo eden izinli gösteriye müdahale ederek, oradaki avukatları ve sendika yöneticilerini içeri 
atmakla mı, biz, ülkemizde yumuşamayı, demokratikleşmeyi ve barışı sağlayacağız? 

Ben buna inanmıyorum. Eğer ülkemizde sivilleşmek, demokratikleşmek, yumuşama ve 
barış bu ise, başka bir şey söylemek istemiyorum... 

Hepinize saygılarımı sunarım. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem eksi 
konuşması 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Mahmut Oztürk, pancar çiftçilerinin sorunları hak
kında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Türiye'deki 

ve bu arada Aksaray'daki pancar çiftçisinin ıstırapları hakkında söz almış bulunuyorum. Yü
ce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, bir üzüntümü ifade etmek istiyorum: Türkiye'de, herkesin 
sofrada ağzını tatlandıran şekerin elde edildiği, fakat milyonlarca kişinin ıstırabına neden olan 
pancarı üreten pancar çiftçisinin sorunları hakkında söz aldığım halde, ilgili bakanın burada 
bulunmayışını da esefle belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından "öyle mi? Ne demek bu?" 
sesleri) 

Görürsünüz şimdi ne demek olduğunu... 
Sayın üyeler, hepimizin bildiği gibi tarımın en zahmetli ürünü, pancardır. Çünkü, pancar 

üretimi, ekimi safhasından ta söküme ve kantara teslimine kadar, üreticisini en çok meşgul 
eden bir tarım çeşitidir, masraflıdır, zahmetlidir. Yine, pancar yetiştiricisinin, pancarını .ekimi 
safhasından devlete teslimine kadar, üretimin çeşitli safhalarında devletten yardım alması la
zım gelir. Bunun karşılıklı güven ortamı içerisinde olması bir zarurettir. 

Sayın üyeler, geçmiş dönemlerde, devlet, pancar çiftçisine karşı taahhütlerini zamanında 
yerine getirmek için hep gayret sarf etmiştir. Ancak, bugün, Hazinenin dolup taştığı, Türkiye'
nin dışarıya kredi verdiği ve her şeyden önce, çağ atlayarak on yıl sonrası Japonya seviyesine 
ulaşacağı masalını anlatan zihniyet, iki aydır, pancar çiftçisine olan taahhütlerinin ancak yüz
de 10'unu yerine getirebilmiştir. 

Bugünlerde -ANAP Grubunun dikkatini çekiyorum- Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 
dahi, kendi personelinin maaşını ödeyebilmek için Hazineden yardım istemekte, ticarî banka? 
lardan kredi istemektedir. 

Bu duruma nasıl gelinmiştir? Gayet basit; birkaç holdingi zengin edeceğiz diye -sayın ba
kanların dikkatini çekiyorum- serbest bırakılan şeker ithalatı sonucu, fabrikalarımız, zama
nında ve yeterince şeker satamamış ve şimdi de çiftçisine karşı taahhütlerini yerine getiremez 
duruma düşmüştür. Hazine yardım etmekte, bankalar kredi vermemektedir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; holdginlere salkım veren ANAP iktidarı, sıra çiftçiye geldi
ğinde, ANAP Radyo ve Televizyon Kurumunun arkasına sığınarak, talkın vermektedir. "Buğ
day üreticisine şu kadar verdim, pancar üreticisine bu kadar verdim; fındık üreticisine şöyle 
verdik; çay üreticisine böyle verdik" diyerek, çiftçilerimizle alay eden ve ancak sadece kendile
rini tatmin eden boş sözler söylemektedirler. 

Sayın üyeler, hükümet yetkililerinin, boş sözlerle, çiftçilerimizle alay eder noktalara varan 
davranışları, çiftçilerimizin çok zor anlar yaşamasının yanında, devlet adamlarından da çok 
şey alıp götürmektedir, başta da ciddiyetlerini alıp götürmektedir. 

Sayın Yürür'ün burada olmasını istiyordum ve mutlaka bir bakanın cevap vermesini de 
istiyorum. 

Sayın Bakanın, bu kürsüden, yaklaşık 35 gün önce, "İkinci avansı verdik, vereceğiz" diye 
söylemesine rağmen, bugüne kadar Aksaray çiftçisinin eline bir kuruş para geçmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Aksaray'da bulunan yaklaşık 230 bin dekar arazide 3 bin çift
çi, aileleriyle birlikte, bu yıl 600 bin ton pancar yetiştirmektedir; bu pancarları da devlete 7 
kantarda teslim etmektedir. 

Sayın üyeler, Hükümet yetkililerinin, bütün boş övünmeleri ve hükümet adamlığından çok 
şey götüren asılsız sözlerine rağmen, mayıs ayından bugüne kadar, Aksaray pancar çiftçisinin 
eline bir kuruş geçmemiştir. 

Sayın Bakan, şu anda, çiftçinin, canı burnunda, öfke içerisinde, Hükümetinden acilen avans 
beklemektedir. 

Sayın üyeler, Aksaray'daki pancar çiftçisinin, vicdanları sızlatan durumları şöyle: Henüz, 
Toprak Mahsulleri Ofisine verdikleri buğdaylann parasını alamadıklarından ve Hükümet ikinci 
çapa avansını vermediğinden, günlük 10—15 bin liralık işçi yevmiyelerini dahi ödeyememektedir. 

ikincisi, devletin, kilosuna 135 lira verdiği pancarın avansını alamayan çiftçi -Sayın Bakan, 
çok önemli bir konu, dikkatinizi çekiyorum çaresizlik içinde. Sökülmüş pancarını, kilosunu 
50 veya 60 liraya ya petrolcüye veriyor ya oradaki tüccara vererek mazot alıyor, bununla da 
traktörünü işletiyor ve işçisinin yevmiyesini veriyor. Nerede kaldı 135 lira, nerede 60 lira?.. Bu 
konuda dikkatinizi çekiyorum. 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Akaryakıt istasyonu ne yapacakmış pancarı? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu durum da gösteriyor ki, 1 990 lira olan mazot, 
çiftçiye 4 bin liraya mal olmaktadır. Bir pancar bölgesinin milletvekili olan arkadaşım, alay 
edeceğine, gitsin Eskil'e de, görsün halini... Kendine güveniyorsan, Eksil'e git de, gör halini!.. 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Ben pazartesi günü geldim, orada hiç de öyle bir şey yok. 
(ANAP sıralarından "Kahramanlık yapma" sesleri) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır efendim, kahraman olan sizsiniz, yalan kahra
manısınız!.. 

Üçüncüsü: Petrolcüler, çiftçiye, aylık yüzde 12 üzerinden faizle mazot vermekte, bu da 
çiftçiyi bitirmektedir. 

Dördüncüsü: Aksaray bölgesindeki yedi kantardan, ancak ikisinde elektrik var; beşi lüks 
lambası ışığında. Yani çağ atlayan Türkiye'de, beş kantar, lüks lambası ışığında alım yapıyor!.. 
Kantarlarda su yok. özellikle Aksaray merkez ve Yeşilova kantarlarının hemen 10 metre yanla
rından trafo geçiyor; kantarların elektrik tesisatı döşenmiş, ancak, TEK, Şeker Şirketi parasını 
ödemediği için elektrik vermiyor. Buna da dikkatinizi çekiyorum Sayın Başkan. 
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Beşinci olarak, çok önemli bir konuyu dile getiriyorum: Devlet, jandarmayla, -dikkatinizi 
çekiyorum Sayın Bakan- pancar çiftçisine baskı yapmaktadır. Kantarların başında, itiş kakış 
olmakta ve devletle vatandaş karşı karşıya getirilmektedir. Bazen çiftçilere haber verilmeden 
keyfî kapatılıyor. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum: 4 Ekim tarihinde Eskil'in Çulfa Yay
lasındaki... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — ... Çulfa Yaylasındaki kantarda, saat 16.00 civarın
da, jandarmalar, pancar çiftçisinin üzerine kurşun sıkmıştır. Tahkikatını yapmak serbesttir... 

Altıncısı: Kantarlarda keyfî alım yapılmakta, çiftçiye âdeta zulüm yapılmaktadır. Bazen 
çiftçilere haber verilmeden kantar keyfî kapatılıyor. Buna bir örnek verebilirim: 26 EyIül-5 Ekim 
1990 tarihleri arasında, Eskirdeki Bozcamahmut, Çulfa ve Sokarık kantarları kapatılmıştır; 
şimdi de, Aksaray'daki Yeşilova kantarı iki günden beri kapalıdır ve buna bağlı olarak vatan
daş 5 ton pancarını devlete teslim edebilmek için kantar başında 15 gün beklemektedir, 15 gün 
bekletilmektedir. 

Yedincisi: 200 ton pancar üreten bir çiftçiye bile, onbeş veya yirmi günde bir söküm izni 
verilmektedir. Hal böyle devam ederse, bu çiftçi, pancarını altı ayda devlete zor teslim eder. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ağzımızı tatlandıran şekerin gerisinde, Türk pancar çiftçisinin 
ıstırabı, perişanlığı, yoksulluğu ve çaresizliği var. Aksaray ovalarında yetiştirilen pancar da bun
ların bir kesitidir. 

Şimdi, herhalde, bana cevap vermek için bir sayın bakan buraya çıkacak, ANAP milletve
killeri de onu alkışlayacak... Ben, bu alkışları, Türk çiftçisine vurulacak yeni bir şamar veya 
alay etmek olarak görüyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Acilen, Sayın Bakandan, mesnetsiz sözler yerine, Eskil çiftçisinin, Eşmekaya çiftçisinin, 
Yenikent çiftçisinin, Sultanhanı ve Yeşilova çiftçisinin hakkının verilmesini ve artan petrol fi
yatları karşısında, pancar fiyatlarının yeniden belirlenmesini bekliyorum. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım Sayın Başkan. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince düzenlenen Doğu-Batı Çevre Korunmasına 
ilişkin Tüm Avrupa Parlamenterler Konferansına katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1396) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" kısmında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
23-26 Ekim 1990 tarihleri arasında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından dü

zenlenen Doğu-Batı Çevre Korunmasına İlişkin, Tüm Avrupa Parlamenter Konferansına katı-
Iınması hususu 4.10.1990 tarih ve 16 ncı Birleşimde tasvibe sunularak kabul edilmiştir. 

Buna göre, siyasî parti gruplarınca, söz konusu konferansa katılmak üzere bildirilen par
lamenterlerin isimleri aşağıda sunulmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca Genel kurulun bilgilerine sunulur. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Ali Talip özdemir (Konya) 
Ahmet Altıntaş (Muğla) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'in, Singapur Parlamento Başkanının resmî davetine 
icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1397) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir diğer tezkeresi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Singapur Parlamento Başkanı Sayın Tan, 5-9 Kasım 1990 tarihleri arasında Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanını Singapur'a resmen davet etmiştir. 
Söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler'* kısmına 

geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile H547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkmda Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 1211 Sayılı Kanun ile, 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapıl
ması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Hükümet üyesi olmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere erteliyorum. 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumlan teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) 

— 297 — 



T.B.M.M. B : 19 11 . 10 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında bulunan, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 
39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Mad
desinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komsiyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 
3095 Saydı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde eklenmesine, 2644 Saydı 
Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/644) (S. Sayısı : 398) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasında bulunan, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borç
lar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temer
rüt Faizine tlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görü
şülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü Üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 3095 Sayılı Kanunf Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 23» üncü maddesinin başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Devir ve takyit yasağı ve istisnaları" 
'Ancak, yazılı rıza Üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli 

mümkündür. Şu kadar ki, biyolojik madde verme borcu altına giren kimse aleyhine ifa tale
binde bulunulamayacağı gibi maddî ve manevî tazminat davası da açılamaz." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.07 

(1) 398 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 
3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Saydı 
Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırdmastna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis

yonu Raporu (1/644) (S. Sayısı ; 398) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerindeler. 
1 inci maddenin oylamasında karar yetersayısı aramıştık; şimdi 1 inci maddeyi tekrar oy

larınıza sunacağım: 
1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Tekrar ara versek de karar yetersayısı bulunması ihtimali olmadığından, genel görüşme 

ve Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 16 Ekim 1990 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.24 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 3029 ve 3278 numaralı kanunlar uyarınca gerçek
leştirilen gayrimenkul satışlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı 
cevabı (7/1547) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Sayın Maliye ve Gümrük Bakanının yazılı olarak yanıt vermesine 

aracılığınızı diliyorum. 
Saygılarımla. 24.9.1990 

Kemal Anadol 
tzmir 

1. Daha önce bir soru önergeme verdiğiniz yazılı cevaptan, 3029 ve 3278 sayılı kanunlara 
göre toplam 142 adet gayrimenkulun yabancılara 7 314 623 570 TL.'sı karşılığında satıldığını 
19.1.1987 tarihinden sonra da Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeni ile herhangi bir satı
şın yapılmadığını öğrenmiş bulunuyorum. 

Hangi tarihlerde, hangi yabancı uyruklara Türkiye'nin hangi illerinde kaç metrekare arsa 
satılmıştır? 

2. Hangi milliyetten ve hangi tapu kayıtları ile kimlere kaçar lira bedelinde gayrimenkul 
satılmıştır? Bunların dökümü nedir? 

3. Bu satışlar ihale ile mi, pazarlıkla mı, artırma ile mi satılmıştır? Bunların dışında bir 
başka satış yöntemi uygulanmış mıdır? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 10.10.1990 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü 
Sayı : Mile 18, Şb. 3100-824/36023 

Konu : Yabancılara gayrimenkul satışı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Kan. Kar. Md. 26.9.1990 tarih ve 
7/1547-5697/26135 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Ana
dol tarafından sorulan ilgi yazı eki soru önergesinde belirtilen 3029 ve 3278 sayılı kanunlar 
uyarınca gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarına ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 3029 ve 3278 sayılı kanunlara göre, 107 adedi Suudi Arabistan, 21 adedi Kuveyt, 14 
adedi Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu gerçek kişilere toplam 142 adet gayrimenkul 
7 314 623 570.- TL. karşılığı satılmıştır. 

Satış bedelinin 3 336 454 610.- TL.'sı Suudi Arabistan 192 185 000.- TL.'sı Kuveyt ve 
3 001 000 000.- TL.'sı Birleşik Arap Emirlikleri uyruklulara aittir. 
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Bu bedelin, 6 529 639 610.- TL.'sı satış bedeli, 261 208 760.- TL.'sı tapu harcı ve 523 775 
200.- TL.'sı Toplu Konut Fonuna yatırılan miktardır. 

Suudi Arabistan uyruklular tarafından satın alınan 107 gayrimenkulun 9 adedi bina, 19 
adedi arsa, 79 adedi bağımsız bölüm olmak üzere 164 958 m1 yüzölçümlü, Kuveyt uyruklular 
tarafından satın alınan 21 adet gayrimenkulun 2 adedi bina, 8 adedi arsa, 11 adedi bağımsız 
bölüm olmak üzere 9 642 m1 yüzölçümü, Birleşik Arap Emirlikleri uyruklular tarafından satın 
alınan 14 adet gayrimenkulun tamamının arsa nitelikli olmak üzere 100 364 m2 yüzölçümü kap
samaktadır. 

Her üç devlet uyrukluların satın aldıkları 142 adet gayrimenkulun toplam yüzölçümü ise 
274 964 m1 olup, bu gayrimenkullerin 91 adedi İstanbul, 18 adedi Bursa, 14 adedi Kocaeli, 
9 adedi Balıkesir, 4 adedi tzmir, 2 adedi Ankara ve Ter adedi de Antalya, Konya, Muğla ve 
Gaziantep ili hudutları dahilindedir. 

2. 3029 ve 3278 sayılı kanunlara göre Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlik
leri uyrukluları tarafından satın alınan 142 adet gayrimenkulun bir kısmının tekrar vatandaş
larımıza satışı ve bir kısmının da ifraz-tevhid ve kıymetlerinde meydana gelen değişiklikler ne
deniyle, 2 Ekim 1990 tarihi itibariyle 142 adet gayrimenkulden 125 adedinin yukarıda belirti
len yabancı uyruklular adına kayıtlı olduğu anlaşılmakta, bu gayrimenkullerin tapu kayıtları
nı gösteren liste de ilişik olarak sunulmuş bulunmaktadır. 

3. Yabancı uyruklulara Hazine malı satılmamıştır. Bu nedenle, satışlar sırasında ihale 
yönteminin uygulanması söz konusu değildir. Satışlar özel hukuk hükümlerine göre, yabancı 
uyruklularla vatandaşlarımız arasında kendi serbest iradeleriyle belirlenip, tapu sicil müdür
lüklerine beyan edilen bedeller üzerinden sonuçlandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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3209 VE 3278 SAYILI KANUNLARA GÖRE YABANCI UYRUKLULARA SATILAN 
GAYRİMENKULLERİ GÖSTERİR RAPOR (2.10.1990 TARİHİ İTİBARİYLE) 

Uyruk 

Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Biri. Arap Cum. 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
Kuveyt 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 

İli 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 

İlçesi 

Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Gebze 
Bodrum 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bakırköy 
Fatih 
Fatih 
Kadıköy 
Kadıköy 
Sarıyer 
Sarıyer 
Şişli 
Yalova 
Yalova 
Gebze 
Çankaya 
Keçiören 
Ba. Gönen 
Ba. Gönen 

Ada 
No. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 

1 007 
1 008 
1 008 
1 702 
3 217 
3 217 
1 457 

931 
1 044 
1 044 

— 
2 032 
2 032 
1 408 

501 
548 
685 

2 531 
186 
186 
— 

4 945 
5 010 

84 
279 

Parsel 
No. 

2 820 
2 821 
2 822 
2 823 
2 826 
2 827 
2 828* 
2 830 
2 831 
2 833 
5 765 
5 855 
6 354 

14 
27 

175 
176 

13 
46 
47 

169 
203 

95 
95 

13 689 
4 
4 

80 
100 
17 
8 
1 

16 
17 

1 587 
9 

16 
19 
55 
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Taşınmazın Hisseye İsabet Satış Satış 
Cinsi Alanı (m1) Eden alan (m1) Tarihi Bedeli 

Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Mesken 
Arsa 
Arsa 
Arazi 
Arazi 
Arazi 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Arsa 
Mesken 
Hane 
Hane 
Mesken 
Arsa 
Arsa 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Arsa 
Hane 

3 540 
2 490 
5 710 
3 840 
3 480 
7 750 
6 820 
8 150 
4 260 

10 140 
5 474 
4 654 

27 510 
6 412 

217 
541 
480 

1 020 
1452 
1 838 

373 
390 
853 
852 
144 
153 
153 

2 695 
1 920 

116 
450 

1 452 
300 
338 
379 

1 120 
1 455 

294 
816 

3 540 
2 490 
5 710 
3 840 
3 480 
7 750 
6 820 
8 150 
4260 

10 140 
5 474 
4 654 

27 510 
6 412 

15 
541 
480 

1 020 
1452 

970 
70 
56 
24 
24 
22 
19 
19 

2 695 
36 

116 
450 

55 
300 
338 

94 
33 
43 

294 
816 

4 A 4 

16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
16.1.1987 
15.7.1985 
4.12.1986 
10.7.1985 
10.7.1985 

14.10.1986 
22.8.1985 
26.9.1986 
26.9.1986 
13.10.1986 
13.2.1985 
18.7.1986 
19.4.1985 

21.12.1984 
21.12.1984 
21.8.1985 
5.12.1986 
15.7.1985 
23.8.1985 

31.10.1986 
12.4.1985 
12.4.1985 
9.10.1986 

24.12.1984 
22.8.1985 
16.11.1984 
19.11.1984 

50 000 000 
40 000 000 
75 000 000 
40 000 000 
50 000 000 
50 000 000 
70 000 000 
57 050 000 
29 820 000 

250 000 000 
120 000 000 
150 000 000 

1 994 130 000 
5 000 000 
4 000 000 
3 246 000 
2 880 000 

10 200 000 
36 300 000 
22 000 000 
10 000 000 
4 000 000 
5 500 000 
1 720 000 
1 720 000 
6 000 000 
6000 000 

15 000 000 
1 945 000 

14 500 000 
20 000 000 
15 000 000 

600 000 
674 000 

8 500 000 
2 500 000 
5 220 000 

10 000 000 
90 000 000 
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Ada Parsel 
Uyruk İli tlçesi No. No. 

S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 

Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 
istanbul 

Ba. Gönen 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
inegöl 
Mudanya 
Orhangazi 
Adalar 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Bakırköy 
Beşiktaş 
Beşiktaş 
Beşiktaş 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Kadıköy 
Kadıköy 
Kadıköy 

279 
115 

1 044 
1 044 

— 
115 
96 
— 
35 

947 
801 
803 
803 

1 048 
1 050 
1 050 

— 
292 
292 
292 
893 
803 
334 

1 390 
1 288 

907 
659 
659 
94 

864 
3 002 
1 996 
1 539 
2 708 
1 098 
1 744 
2 597 
2 598 
2 441 

435 
1 408 

412 

56 
44 
51 
95 

247 
91 
18 

4 473 
39 

9 
260 
301 
301 

1 
5 
5 

1 082 
131 
131 
132 
81 

301 
12 
23 
23 

313 
3 
3 

90 
25 
59 

4 
1 

81 
12 
3 

95 
96 

119 
56 
80 
68 

— 304 — 



T.B.M.M. B : 19 11 . 10 . 1990 O :2 

Taşınmazın Hisseye îsabet Satış Satış 
Cinsi Alanı (m1) Eden alan (m1) Tarihi Bedeli 

Hane 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Arazi 
Mesken 
Mesken 
Arazi 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Arazi 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Hane 
Mesken 
Mesken 
Dükkân 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Mesken 
Arsa 
Mesken 

1 060 
242 
414 
852 

2 470 
140 
328 

4 575 
742 
796 
906 

3 727 
3 727 
1 014 
1 350 
1 350 

15 220 
954 
954 
935 

1 040 
3 727 

130 
1 720 
1 222 

476 
174 
174 
122 
249 
715 
213 
220 
141 
274 
550 

2 168 
1 323 

133 
1 838 
2 695 
1 057 

1 060 
19 

103 
26 

2 470 
22 
16 

4 575 
92 

121 
45 
74 
74 
25 
67 
67 

168 
238 
238 
233 
130 
74 
26 
57 
30 

476 
17 
17 
32 
26 
33 
16 
15 
28 
28 
23 
30 
44 
21 
61 
66 
55 
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19.11.1984 
28.7.1986 

23.10.1986 
7.8.1985 

17.10.1986 
7.7.1986 

21.11.1984 
7.5.1985 

19.7.1985 
23.7.1986 
22.2.1985 
14.1.1987 
1.10.1986 
2.8.1985 

26.7.1985 
26.7.1985 
26.6.1985 

• 12.8.1985 
3.7.1985 

12.6.1985 
9.9.1986 

21.10.1986 
11.12.1986 

24.10.1986 
5.4.1985 

24.7.1985 
8.5.1985 
8.5.1985 

30.4.1985 
7.1.1987 

22.8.1986 
7.1.1987 

19.12.1986 
18.11.1986 

9.4.1985 
2.9.1986 
2.9.1986 
2.9.1986 
8.8.1985 

28.6.1985 
21.8.1985 
24.5.1985 

90 000 000 
4000 000 
9000 000 

10 000 000 
12 750 000 
5 000 000 
1 556 610 
1 400 000 
4 000 000 

22 000 000 
6000 000 
8 000 000 

10 000 000 
14 000 000 
24 000 000 
24 000 000 

4 800 000 
15 000 000 
15 000 000 
15 000 000 
15 500 000 
11 000 000 
3 000000 
5 600 000 

— 
35 000 000 

5 000 000 
5 000 000 

25 000 000 
6000 000 
6 650 000 
3 500 000 
5 500 000 
8 000 000 
5 000 000 
5 200 000 
5 000 000 
6 500 000 
8 500 000 

15 000 000 
15 000 000 
22 000 000 
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Ada Parsel 
Uyruk tli İlçesi No. No. 

S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S, Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 
S. Arabistan 

tstanbul 
istanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tstanbul 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
tzmir 
Konya 

Kadıköy 
Kadıköy 
Kadıköy 
Kadıköy 
Kartal 
Kartal 
Kartal 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
Şişli 
Şişli 
Şişli . 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Üsküdar 
Yalova 
Yalova 
Yalova 
Yalova 
Yalova 
Yalova 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Küçükçekmece 
Karşıyaka 
Karşıyaka 
Çeşme 
Çeşme 
Konya 

356 
356 
576 

1 271 
308 
251 
251 
951 
433 
833 
256 
974 
788 
788 

1 297 
2 152 

407 
12 

1 703 
517 

1 205 
1 310 

945 
786 
786 
423 
423 

15 
58 

334 
334 
— 
55 
— 

607 
607 
607 
607 
958 
— 
— 

326 
326 
321 
555 
694 

44 
44 
14 
75 
94 

284 
284 

37 
53 
61 
5 

171 
6 

10 
54 

154 
46 

105 
29 
24 

166 
146 
12 
15 
16 
37 
37 
39 
2 

43 
43 

2 612 
75 

10 522 
12 
12 
12 
12 

1 
3 888 
4 111 

180 
180 
77 

3 
26 
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Taşınmazın Hisseye tsabet 
Taşınmaz Alanı (m1) Eden Alan (m1) Kıymet 

Uyruk Sayısı (Toplam) (Toplam) Toplamı 

Biri. Arap Cum. 14 100 230 100 230 3 001 000 000 
Kuveyt 21 16 116 8 796 195 065 000 
S. Arabistan 90 256 680 162 256 3 515 766 610 

Türkiye Toplamı 125 373 026 271 282 6 711 831 610 

Not: 31.1.1987 tarihinden sonra bazı tapu kayıtlarında günleme yapılmış olduğundan de
ğişiklikler mevcuttur. 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'tn, I.T.Ü. Maçka binasında 14.9.1990 tarihinde mey
dana geldiği iddia edilen olaya üifkin sorusu ve içişleri Bakam Abdulkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1553) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. 14 Eylül 1990 günü saat 14.00 sıralarında tMKB (tstanbul Menkul Kıymetler Borsası) 
başkanı ve yardıması öncülüğünde bir grubun t.T.Ü. ait Maçka binasına saldırıda bulunduğu 
doğru mudur? 

2. Hukuk kurallarını ve mahkeme kararlarını hiçe sayarak saatlerce mafya usulü yön
temlerle binada terör estirdikleri iddiaları ne derece doğrudur? 

3. Bakanlığınıza bağlı güvenlik güçlerinin olaya seyirci kalmasının nedeni nedir ve ts
tanbul Valisinin olaya duyarsız kalması görev anlayışıyla bağdaşıyor mu? 

4. Bu olayların sorumluları için adlî makamlar nezdinde herhangi bir girişimde bulu
nuldu mu? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 11.10.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 261776 
Şube : Top.Ol.(E) 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 27 Eylül 1990 gün ve 7/1553-5709/26177 
sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Tevfîk Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Soru önergesinde belirtildiği gibi 14 Eylül 1990 günü saat 14.00 sıralarında İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası Başkan ve Yardımcısı öncülüğünde istanbul Teknik Üniversitesinin 
Maçka binasına saldırı yapılmamıştır. 

2. istanbul Teknik Üniversitesi tarafından kullanılan binanın Maliye Bakanlığınca, is
tanbul Menkul Kıymetler Borsasına devri için; Borsa Başkan ve Yardımcısı, Millî Emlak Mü
dürlüğü görevlileri, Üniversite yöneticileri ve avukatları arasında devir işlemleri ile ilgili görüş
meler yapılmış, taraflar hukuk mercilerine müracaat ederek görüşme sona ermiştir. 

3-4. tddia edildiği gibi meydana gelen bir olay olmadığından taraflar arasında yapılan 
hukukî görüşmelere, güvenlik görevlilerinin müdahalesi de söz konusu olamaz. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

3. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'm, Çukurova Pamuğuna uygulanan taban fiyata 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1565) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun, içtüzüğün 96 ncı maddesi gereğince ve delaletinizle, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

M. Selahattin Kılıç 
Adana 

1. Çukurova pamuğuna uygulanan taban fiyat 2 050 lira maliyetin bile altında olup, sa
dece ortaklara uygulanmaktadır. 

Bu sebeple bu fiyatı (Devlet taban fiyatı) değil, (ortaklar için kooperatif fiyatı olarak) de
ğiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Ortaklardan alınan pamuk bedeli için, karşılıksız çekler verilmektedir. Bir peşin öde
me planınız var mı? 

3. Piyasadaki fiilî pamuk (İcütlü) fiyatı 1 700 TL/kg. civarındadır. Mevsim de bitmek 
üzeredir. Acil ve etkili bir müdahale ile bu fiyatı en azından 2 050 TL. seviyesine çıkarmayı 
planlıyor musunuz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 11.10.1990 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-346 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 3.10.1990 tarih ve 7/1565/5747/26323 sayılı yazınız. 
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Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın Çukurova pamuğuna uygulanan taban fiyata ilişkin 
olarak tarafından cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte tak
dim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Soru 1. Çukurova pamuğuna uygulanan taban fiyat 2 050 lira maliyetin bile altında olup, 

sadece ortaklara uygulanmaktadır. 
Bu sebeple bu fiyatı (Devlet taban fiyatı) değil, (ortaklar için kooperatif fiyatı olarak) de

ğiştirmeyi düşünüyor musunuz? 
Soru 2. Ortaklardan alınan pamuk bedeli için, karşılıksız çekler verilmektedir. Bir peşin 

ödeme planınız var mı? 
Soru 3. Piyasadaki fiilî pamuk (kütlü) fiyatı 1 700 TL/Kg. civarındadır. Mevsim de bit

mek üzeredir. Acil ve etkili bir müdahale ile bu fiyatı en azından 2 050 TL. seviyesine çıkarma
yı planlıyor musunuz? 

Cevap 1. 1990/1991 kampanya döneminde 1990 yılı ürünü kütlü pamuk için uygulana
cak olan baz alım fiyatı, Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği Yönetim Kurulunca, sadece ortak üreticilerden mubayaada bulunulmak üzere 
2 050 TL/Kg. olarak açıklanmıştır. Bu fiyat, Devletçe tespit edilen alım fiyatı olmayıp Çuko-
birliğin kendi nam ve hesabına ilan ettiği ürün alım fiyatıdır. 

Ayrıca, 2 050 TL/Kg. olarak açıklanan fiyat; üretici maliyeti ile dış piyasa fiyatları dikka
te alınarak tespit edildiği gibi, bölge üreticisinin tamamına yakın bir kısmı da Çukobirliğe bağ
lı kooperatiflerin ortağı bulunmaktadır. 

Cevap 2. Çukobirlik 8.10.1990 tarihi itibariyle 178,3 milyar lira değerinde 84 513 ton kütlü 
pamuk mubayaa etmiş olup, ürün bedellerini Birlik imkânları ve T.C. Ziraat Bankasından sağ
ladığı ürün alım kredileri ile ödemeye devam etmektedir. Ayrıca, herhangi bir nedenle ürün 
bedellerinin ödenmesinde gecikme olması halinde, her 15 günlük gecikme için üreticiye 30 
TL/Kg. fark verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu uygulama sırasında karşılıksız çek 
verilmesi söz konusu değildir. Diğer taraftan, Bakanlar Kurulunun 11.9.1990 tarihli 90/881 sa
yılı kararı ile, birliklerin üreticiden satın alacağı 1990 yılı tarımsal ürünlerinin bedelinin öden-

' meşinde kullanılmak üzere 1,2 trilyon TL.'ya kadar ek finansman imkânı sağlandığından, Çu
kobirlik ortağı üreticilere de bu kaynaktan peşin ödeme yapılması yoluna gidilmektedir. 

Cevap 3. Çukobirlikçe 2 050 TL/Kg. olarak açıklanan baz alım fiyatına rağmen Birliğin 
8.10.1990 tarihi itibariyle mubayaa etmiş olduğu 84 513 ton kütlü pamuğun ortalama alım fi
yatı 2 110 TL/Kg. olarak gerçekleşmiştir. Çukobirlik alımları belirtilen fiyattan devam etmekte 
olup, yukarıda sözü geçen tedbirlerle peşin ödemelerin hızlandırılmasıyla, kütlü pamuğun ser
best piyasa fiyatında da denge sağlanabilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 UNCU BİRLEŞİM 

11 . 10 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANI İĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) 
(Dağıtma tarihi; 1.10.1990) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Saydı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 
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4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613. 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

5. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

7. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda. Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

8. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

10. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

11. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

12. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da-
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ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

13. _ 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

14. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

15. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

16. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 17. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

18. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

19.— Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve tçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

20. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna tki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı ,• 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.19?™ 

21. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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23. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezikeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

30. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

31. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

32. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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X 33. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 35. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

36. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 37. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un, 
27.12.1989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990) 

38. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı 
Sayıştay Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 398) 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 
Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ye Temerrüt Faizine İliş
kin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Ka
nununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 

TC. 
Başbakanlık 31.10.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2334/05105 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 26.10.1989 ta
rihinde kararlaştınlan "743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilme-
sine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir 
Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması
na Dair Kanun Tasana" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girmesinden bu yana 63 
yıl gibi bir zaman geçmiş ve bu süre içinde bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış bulun
maktadır. 

Bu defa da sözü edilen Kanunun bazı maddelerinde uygulamada görülen aksaklıkların 
giderilmesi, yargının süratlendirilmesi ve belli konularda ihtilafların asgariye indirilmesi ama
cı ile değişiklik yapılarak işbu tasarı hazırlanmıştır. Düzenleme yapılırken Yargıtay Içtihadları 
nazara alındığı gibi Medenî Kanununun mehazını teşkil eden isviçre Medenî Kanununda ça
ğın gelişen koşullarına göre yapılan değişikliklerden toplumumuzun bünyesine uygun düşeceği 
sonucuna varılanlar da göz önünde bulundurularak bazı yeni hükümler getirilmiştir. 

Tasarıda Türk Kanunu Medenisinin 4 kitabını teşkil eden Şahsın Hukuku, Aile Hukuku, 
Miras Hukuku ve Aynî Haklar bölümüne ait hükümler bulunmaktadır. 
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Tasarı ile Kanunun bazı maddeleri tamamen değiştirilmiş, bazı maddelerde sadece fıkra 
değişikliği cihetine gidilmiştir. Ayrıca bazı konularda mevcut Kanunda bulunmayan yeni hü
kümleri muhtevi maddeler de düzenlenmiştir. 

Tasarı hazırlanırken özellikle yeni maddelerin ilavesinde Kanunun sistematiğinin bozul-
mamasına özen gösterilmiş, bu maddelerin ilgili Kitap, Kısım ve Bap'lara yerleştirilmesi sure
tiyle düzenleme yapılması cihetine gidilmiştir. 

Tasarı ile 818 sayılı Borçlar Kanunumun 83 üncü maddesinde de değişiklik yapılarak ya
bancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde ne şekilde ödeneceğine dair yeni hüküm 
getirilmiştir. 

Tasarı ile ayrıca Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanununa bir madde eklenerek 
yabancı para borcunda faizin ne şekilde belirleneceğine dair yeni düzenleme getirilmiştir. 

Tasarı ile Türk Kanunu Medenisinin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ve bu Kanunda gö
rülen boşlukların doldurulması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Şahsiyet hakkının himayesini düzenleyen 23 üncü madde bu haktan feragat 

edilemeyeceğine ve bu hakkın takyit edilemeyeceğine dair hükümleri muhtevidir. 
Çağımızdaki tıbbî gelişmeler karşısında bugün bir insandan diğerine insan kökenli biyo

lojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkün bulunmaktadır. Şahsiyetin himayesin
de bu husustaki kanunî boşluğun doldurulması zorunluğu karşısında buna imkân veren bir 
fıkra 23 üncü maddeye ilave olunmuştur. Yeni eklenen fıkraya göre bir insandan biyolojik kö
kenli maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkün kılınmış ancak; bu husus şahsiyet hak
kının himayesi amacı ile yazılı rızaya bağlı tutulmuştur. Kişi, bu yazılı rızaya rağmen yine de 
kendi iradesinde serbest bırakılmış, bu borcundan dolayı ifa'ya zorlanamayacağı ve kendisine 
karşı maddî ve manevî tazminat talebinde bulunulamayacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Madde 2. — Nişanlanmada, evlenmeden kaçınma hali ile ilgili olarak karşı tarafa nişan
dan cayma tazminatı peşin olarak verilen hallerde nişanın bozulmasından bu tazminatın iade
si için dava açılmaktadır. Esasen bu yönden bir tazminat veya ceza şartının-dava edilemeyeceği 
maddede ifade edilmiş bulunmaktadır. Maddede yapılan değişiklikle bu tazminatı önceden öde
yen tarafın bunu geri isteyemeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Kendisini tazminat öde
mek mecburiyetinde hisseden kimsenin sonradan bunu geri almaya kalkışması ahlakî bakım
dan uygun bulunmamıştır. 

Ayrıca madde daha sade ve anlaşılabilir bir şekilde iki fıkra olarak düzenlenmiştir. 
Madde 3. — Maddede yapılan değişiklikle, nişanın bozulması halinde hediyeleri iade yü

kümlülüğü yalnız nişanlıların birbirlerine verdikleri mutad dışı hediyeler için değil bir nişanlı
nın ana ve babasının veya onlar gibi hareket edenlerin diğer nişanlıya verdikleri mutad dışı 
hediyeler için de kabul edilmiştir. 

ölüm sebebiyle nişanın bozulması halinde hediyelerin geri verilmesi için dava açılamaya
cağı hükmü kaldırılmış, ölüm sebebi ile nişanlılığın sona ermesi halinde de, diğer nişanın bo
zulması hallerinde olduğu gibi mutad dışı hediyelerin geri istenebileceği kabul edilmiştir. 

Mutad hediyeler nişanlıya örf ve âdete göre veya kendiliğinden verilen ve maddî değeri 
de günün koşullarına göre fahiş olmayan hediyelerdir. Değeri mutadı aşan hediyelerin iadesi 
söz konusu olacağı gibi nişanlıya verilen ve onun yönünden haksız kazandırmaya sebebiyet ve
rebilecek mücevherat, bono, çek gibi kıymetli evrak ve senedatın da iadesi söz konusu olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Madde 4. — Bu madde ile Türk Kanunu Medenisinin 141 inci maddesi değiştirilmektedir. 
Yapılan değişiklikle; boşanan kadının talep etmesi halinde kocasının soyadını taşıyabilme im
kânı sağlanmıştır. Ancak bu hususun mümkün olabilmesi için bu soyadını kullanmakta kadı
nın menfaatinin bulunması ve kocaya zarar vermemesi şartı aranmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında da kocanın şartlann değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını 
talep edebileceği hükme bağlanmıştır. Boşanan kadının sonraki tutum ve davranışları, yaşam 
biçimi gibi değişen şartlarda koca kendisinin soyadını kullanma izninin kaldırılması talebinde 
bulunabilecektir. 

Madde 5. — Bu madde Türk Kanunu Medenisinin evlat edinmeye dair hükümlerine yeni 
ilave olunan bir maddedir. Maddede İsviçre'de 30 Haziran 1972 tarihli Kanunla, Medenî Ka
nuna ilave edilen (265 c) maddesi de dikkate alınarak bu maddede ana babanın rızasının elde 
etme imkânsızlığı halleri ile, bu rızayı aramanın anlamsız olacağı hallerde rıza aranmayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — 255 inci madde hükümlerine göre karı kocadan birinin evlât edinmesi veya 
evlâtlık olması diğerinin rızasına bağlıdır. Ancak rızası aranan eşin temyiz kudretinden devamlı 
mahrum bulunması halinde bu rızanın alınması mümkün olamadığından uygulamada görü
len aksaklığın giderilmesi amacı ile bunun hâkim kararı ile sağlanması hususunda yeni hüküm 
getirilmiştir. Devamlı surette temyiz kudretinden mahrum bulunan eşin rızası aranmayacak ancak 
bunun için de hâkim bu eşin kanunî mümessilini dinleyecektir. 

Madde 7. — Bu madde ile 256 ncı madde yeniden üç fıkra olarak düzenlenmiş, yetkili 
hâkimin sulh hâkimi olduğu ve hâkimin kendiliğinden ayrıca gerekli görebileceği her türlü so
ruşturmayı yapacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 8. — Bilindiği üzere 443 üncü madde sahih olmayan nesepte miras hükümlerini 
ihtiva etmektedir. Bu maddedeki "Baba tarafından nesebi sahih olmayan bir çocuk yahut fü-
ruu, babasının nesebi sahih füruları ile içtima ederse; nesebi sahih bir çocuğa veya ferilerine 
isabet eden hissenin yarısını alırlar. "Bunların baba cihetinden mirasçı olabilmeleri; babaları
nın kendilerini tanımış veya babalıklarına hüküm sudur etmiş bulunmasına mütevakıftır." hü
kümleri Anayasa Mahkemesinin 11.9.1987 gün ve 1987/1 Esas 1987/18 sayılı kararı ile, miras 
yönünden nesebi sahih ve gayri sahih çocuklar için ayrım yapılmasını Anayasanın kanun önünde 
eşitliği düzenleyen 10 uncu, mülkiyet hakkını düzenleyen 35 inci ve ailenin korunmasını dü
zenleyen 41 inci maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu nedenledir ki madde nesebi 
sahih ve gayri sahih çocukların miras hakkında eşitlik sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Bu maddede sağ kalan eşin miras hakkı yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yürürlükteki 444 üncü madde eşe mülkiyet hakkı yanında intifa hakkı da tanıyan bir sis
temi kabul etmiş bulunmaktadır. 

Kanunî intifa hakkı, tatbikatta çeşitli güçlüklere yol açmış ve şikâyet konusu olmuştur. 
Eşinin intifa hakkını tercih etmesi halinde; intifa hakkına konu olan hisse üzerinde diğer mi
rasçılar hiçbir şekilde tasarruf imkânına sahip olamamakta, bir kül teşkil eden taşınmaz mal 
satılamamakta, devredilememekte ve o taşınmaz malda intifa hakkına bağlı hisse üzerinde baş
kaca aynî bir hak tesis edilememektedir. İntifa yerine mülkiyetin tercih edilmesi durumunda 
ise her paydaş kendi hissesi üzerinde dilediği şekilde tasarruf edebilme imkânına sahip ol
maktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 
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Ayrıca; sağ kalan eşin bu tercih hakkının kullanması mecburiyeti karşısında onun beyanının 
alınması zorunluluğu bulunduğundan, diğer mirasçılar tarafından açılan verasetin subutu da
vaları da gecikmektedir, tşte bu mahzurları bertaraf etmek amacı ile Tasarıda kanunî intifa 
hakkına yer verilmemiştir. 

Tasarıda eşin, füru ile birlikte mirasçılığında intifa hakkı seçme imkânına yer verilmemiş, 
miras payı yürürlükteki Kanunda olduğu gibi dörtte bir olarak muhafaza edilmiştir. 

Eşin, miras bırakanın baba ve ana zümresi ile birlikte mirasçı olması halinde intifa hakkı
nın kaldırılması dikkate alınarak miras payı dörtte birden dörtte ikiye çıkarılmıştır. 

Eşin, büyükbaba ve büyükanalar ile birlikte mirasçı olması halinde de miras payı, intifa 
hakkının kaldırılması dikkate alınarak dörtte ikiden dörtte üçe yükseltilmiştir. Ayrıca büyük
baba ve büyükanaların zümresi mirasçı olmaktan çıkarılmıştır. 

Böylece intifa hakkının kaldırılmasından eşin zarar görmemesi sağlanmış olmaktadır. 

Madde 10. — Mirasta intifa hakkına ait hükümler kaldırıldığı için Hazinenin mirasçıhğı-
na dair hükümleri muhtevi bu maddede de aynı paralelde değişiklik yapılmıştır. 

Madde 11. — Bu madde ile Türk Kanunu Medenisinin 453 üncü maddesindeki mahfuz 
hisseler değiştirilmiştir. 

Genel eğiliminin mahfuz .hisseyi azaltarak miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı ar
tırmak ve daha önce de bu konuda kanunlaşmayan düzenlemelerde aynı durum söz konusu 
olduğu cihetle Tasarıda mahfuz hisse miktarlarında azaltma yapılmış bulunmaktadır. 

Yapılan yeni düzenleme ile füru için tanınan mahfuz hisse payı aynen bırakılmış, baba 
veya ana için yarıdan üçte bire, kardeşler için dörtte birden altıda bire indirilmiştir. 

Sağ kalan eşin mirasçılığında intifa hakkının kaldırıldığı göz önünde tutularak eşin mah
fuz hissesi de yeniden düzenlenmiştir. Eşin füru ile birlikte mirasçı olması halinde mahfuz his
sesinde yürürlükteki Kanuna göre bir farkılık meydana gelmeyecektir. Diğer hallerde eşin mahfuz 
hissesi de azaltılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımı için vakıf kurulmasında mahfuz 
hisseyi düzenlemek üzere 903 sayılı Kanunlar kabul edilmiş olan hükümlerden mahfuz hisse 
oranını indiren esas, Tasarıya aynen alınmış, buna mukabil mahfuz hisse hesaplarını fevkalade 
güçleştiren ve doktrinde ciddî şekilde eleştirilen mahfuz gelire ilişkin hükümlere Tasarıda yer 
verilmemiştir. Böylece hesabı güçleştiren ve Medenî Kanunla bağdaşması güç olan mahfuz his
se hükümleri yerine kamu yararına vakıflar lehine mahfuz hisseyi esaslı şekilde indiren hü
kümle yetinilmesi uygun ve yararlı bulunmuştur. 

Madde 12. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Madde, 
mirasta tereke üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin uygulamada doğurduğu bazı sakıncalar 
göz önüne alınarak, terekenin tümü veya tereke mallarının bir kısmı üzerindeki iştirak halinde 
mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi imkânını öngörmekte ve şartlarını düzenle
mektedir. 

Mirasçılar, terekeyi taksim etmeye mecbur kalmadan iştirak halindeki mülkiyete tabi ol
maktan kurtulmak isterlerse, bu maddede öngörülen imkândan yararlanabileceklerdir. 
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Tüm tereke üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi an
cak bütün mirasçıların rızasına bağlıdır. Ayrı ayrı tereke mallarındaki iştirak halinde mülkiye
tin müşterek mülkiyete çevrilmesini mirasçılardan her biri talep edebilecektir. Fakat diğerleri 
buna itiraz edebilirler, özellikle tereke borçlarının henüz ödenmemiş olması önem taşır. 

Madde 13. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Madde, 
kaynak İsviçre Medenî Kanununun 647 nci maddesi göz önünde tutularak düzenlenmiştir. His
sedarların yararlanmaya, kullanmaya ve yönetime ilişkin olarak almış oldukları yazılı karar
larla bu hususta mahkemeden alman kararların, sonradan hissedar olanları veya hisse üzerin
de aynî hak iktisap edenleri bağlayacağı, bunun için gayrimenkullerde yararlanmaya ve kul
lanmaya ilişkin kararların tapu kütüğünde beyanlar hanesinde gösterilmesi gerektiği esası geti
rilmiştir. 

Madde 14. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Bu mad
de ile, paydaşlardan her birine, yararlanmaya, kullanmaya veya yönetime ilişkin kararların son
radan ortaya çıkan haklı sebeplerle kaldırılması veya değiştirilmesine karar verilmesine sulh 
hâkiminden isteme hakkı tanınmıştır. 

Madde 15. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Halbuki, 
bir hissedarın kendi davranışları veya davranışlarından sorumlu olduğu kimselerin tutumu, di
ğer hissedarlar için müşterek mülkiyet ilişkisini çekilmez hale getirirse, o hissedarın hissedar
lıktan çıkarılmasını sağlayacak bir hükme ihtiyaç vardır. Kat Mülkiyeti Kanunu bu ihtiyacı kat 
malikleri için karşılamıştır. Kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Aralık 1963 tarihli Kanunla 
konulan madde (649/b) de bu ihtiyaca cevap vermektedir. 

Hissedarlıktan çıkarılma davası aksine bir anlaşma yoksa, hissedarların hem hisse hem 
de sayı bakımından çoğunlukla karar vermeleri halinde açılabilecektir. Hâkim bu talebi haklı 
görürse, çıkarılacak hisseyi karşılayacak kısmı maldan ayırmak mümkün ise bu ayırmayı ya
parak ayrılan parçanın müşterek mülkiyetten çıkarılana tahsisine karar verecektir. Bu müm
kün olmaz ise hissedarlardan bir veya birkaçı bu hisseyi talep ederse hisse öncelikle onlara dev
redilecektir. Bunun için de bunun hissedarlıktan çıkarılma davası ile birlikte talep edilmesi ve 
hissenin dava tarihindeki değerinin çıkarılan hissedara verilmesi gerekmektedir. Bu şartların 
tahakkuku halinde hâkim o hissenin hisseyi talep eden veya edenler adına tesciline karar vere
cektir. Hisseyi karşılayacak kısmın maldan aynen ayrılması mümkün olmaz ve bu hisseye talip 
olan hissedar bulunmazsa hâkim davalıya hissesini temlik etmesi için bir süre tayin eder ve 
bu süre içinde temlik edilmeyen hissenin açık artırma ile satılmasına karar verecektir. 

Madde 16. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. Tasarıda, 
Kaynak İsviçre Medenî Kanununun (649/c) maddesi göz önünde tutularak düzenlenen bu madde 
ile sınırlı bir aynî hakka tapuya şerh verilmiş şahsî bir hakka dayanarak hisse üzerinde yarar
lanma yetkisine sahip olan kimselerin, müşterek mülkiyet ilişkisinin çekilmez hale getirilme
sinde de, hissedarın çıkarılmasına ilişkin hükmün kıyasen uygulanması öngörülmüştür, tntifa 
hakkı gibi devri caiz olmayan haklar hâkimin tayin edeceği tazminat karşılığında sona erdirile
cektir. 

Madde 17. — Bu maddede yürürlükteki Kanunun 751 inci maddesi değiştirilmiştir. Hü
küm değişikliği yoktur. Madde, kaynak isviçre Medenî Kanununun 779 uncu maddesine uy
gun olarak üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Madde başlığı da bugüne kadar uygulamada be
nimsenmiş olan "üst hakkı" olarak değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
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Kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779/b) mad
desinden yararlanılarak kaleme alınan maddede, üst hakkının kapsam ve hükümlerine ilişkin 
sözleşmenin aynî etkisi düzenlenmektedir. Esasında üst hakkının kapsamına, hükümlerine, özel
likle bu hakka dayanılarak yapılacak veya yapılmış olup muhafaza edilecek yapımın yerine, 
şekline, niteliğine, tahsis amacına ve yapının işgal etmediği alandan yararlanmaya ilişkin söz
leşmenin, kural olarak sadece tarafları bağlaması gerekmektedir. Böylece arazinin veya üst hak
kının el değiştirmesi halinde, yani malikin veya yeni hak sahibinin bu sözleşme ile bağlı olması 
mümkün olamayacaktır. Bu durumun uygulamada önemli bir gelişme gösteren üst hakkından 
beklenen yararların elde edilmesini engeleyeceği açıktır, tşte bu sakıncayı gidermek için üst hak
kının kapsam ve hükümlerini belirleyen sözleşmenin, üst hakkının veya yükümlü taşınmaza 
iktisap eden herkes için bağlayıcı olacağı kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 c) mad

desinden yararlanılarak kaleme alınan madde, üst hakkı için öngörülen sürenin sona ermesi 
halinde arazideki yapıların hukukî akıbetini belirlemektedir. 

Bilindiği gibi üst hakkı bütünleyici parça kuralına bir istisna oluşturmaktadır. Sürenin dol
ması ile üst hakkı sona erince, haliyle bütünleyici parça kuralı uygulama alanına girecek, böy
lece bu hakka dayanılarak arazide yapılan yapılar da arazinin bütünleyici parçası olarak arazi 
malikine ait olacaktır. 

Madde 20. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan hüküm yoktur. 
Kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 d) mad

desinden yararlanılarak kaleme alınan maddenin birinci fıkrası, arazi malikinin, yapıların ken
disine kalması ile elde ettiği yarar karşılığında üst hakkı sahibine uygun bir tazminat ödemesi
ni öngörmekte, bu arada üst hakkı kendilerine rehnedilmiş rehinli alacaklılara da, bu tazmina
tın onların alacaklarının teminatını teşkil edeceğini belirtmek suretiyle bir koruma getirmekte
dir. İkinci fıkra ise, tazminatın arazi maliki tarafından hemen ödenmemesi veya teminata bağ
lanmaması durumunda, üst hakkı sahibi ile bu hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklıya, ter
kin edilen üst hakkı ile aynı sırada yer almak üzere bir ipoteğin tescilini talep edebilme yetkisi 
tanımaktadır. Arazi üzerinde sonradan aynî hak iktisap edeceklerin korunabilmesi için, bu ipo
teğin üst hakkının sona ermesinden itibaren en geç üç ay içinde kurulması gerektiği üçüncü 
fıkrada belirtilmektedir. 

Madde 21. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 e) mad

desinden yararlanılarak düzenlenen maddede, üst hakkı sahibi ile arazi malikinin aralarında, 
üst hakkının sona ermesi sebebiyle verilecek tazminatın miktarına bunun hesaplanış tarzına, 
tazminat borcunun kaldırılmasına ve arazinin ilk haline getirilmesine ilişkin sözleşme yapabi
lecekleri; bu sözleşmenin, üst hakkı ile ilgili olması sebebiyle resmî şekle tabi olduğu ve arazi 
veya üst hakkının el değiştirmesi halinde yeni muktesiplere karşı ileri sürülebilmesi için de ta
pu kütüğüne şerh verilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 22. — Yürürlükteki kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 0 mad

desinden yararlanılarak kaleme alınan madde ile arazi malikine sürenin bitiminden önce üst 
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hakkının kendisine devrini talep edebilme imkânı tanınmaktadır. Ancak arazi malikinin bu 
imkâna başvurabilmesi, üst hakkı sahibinin üst hakkından doğan yetkilerini ağır şekilde aş
masına veya üst hakkının kurulması ile ilgili sözleşmeden doğan borçlarını önemli ölçüde ihlal 
etmesine bağlanmıştır, öte yandan üst hakkının süresinden önce arazi malikine bütün hak ve 
yükümlülükleri ile devredilebileceğinin kabul edilmesi ile, rehinli alacaklılarının haklarının teh
likeye düşmesi önlenmiş olmaktadır. 

Madde 23. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Kaynak İsviçre Medenî kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 g) mad

desinden yararlanılarak kaleme alınan bu madde üst hakkının süresinden önce arazi malikine 
devri talebinin kullanılmasında tazminatı düzenlemektedir. Hükmün ilk fıkrasında bu talebin 
ileri sürülmesinin arazi malikinin devri ile kendine geçecek yapılar için uygun bir tazminat öde
mesi şartına bağlı olacağı ayrıca tazminat miktarının belirlenmesinde, kusurlu davranışı ile er
ken devre yol açan üst hakkı sahibinin bu kusurunun hesaba katılacağı öngörülmek suretiyle 
tarafların karşılıklı menfaatleri arasında adil bir denge kurulmaya çalışılmıştır, öte yandan mad
denin ikinci fıkrasında, devrin ancak tazminat ödenmesinden veya teminat altına alınmasın
dan sonra yapılacağı kabul edilerek üst hakkı sahibinin; tazminatın hemen ödenmesi yerine 
bunun teminat altına alınmak suretiyle daha geç ödenebilmesine imkân tanınması ile de arazi 
malikinin menfaatleri yeterli bir korunmaya kavuşturulmuştur. 

Madde 24. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Madde, Kaynak tsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 

h) maddesinden yararlanılarak kaleme alınmıştır. Üst hakkının süresinden önce devrini düzen
leyen Tasarının 24 üncü maddesi, kuruluş sözleşmelerinde öngörülmüş olsun veya olmasın bü
tün üst haklarına uygulanacak bir hüküm getirmektedir. Bu hüküm varlığı, tarafların yapa
cakları sözleşmede üst hakkını vaktinden önce sona erdirme konusunda, üst hakkı sahibinin 
borçlarını kanundakinden farklı olarak önemli ölçüde değil, fakat sadece ihlal etmesi halinde 
arazi malikinin böyle bir talep yetkisini haiz olacağının kararlaştırılmalarına engel değildir, iş
te madde böyle bir anlaşma yapıldığı takdirde sözleşmeden kaynaklanan süresinden önce devir 
talebinin, kanundan doğan devir talebi hükümlerine tabi olacağını öngörmektedir. 

Madde 25. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Kaynak tsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 i) mad

desinden yararlanılarak kaleme alınan bu madde, üst hakkının irad tarzında ödenecek bir be
del karşılığı kurulması halinde, arazi malikinin irad alacaklarına bir teminat sağlamak amacı
na yöneliktir. Teminatın ipotek olarak düşünülmesi, hükmün yalnızca tapu kütüğüne taşın
maz olarak kaydedilmiş üst hakkı için uygulanabilmesinin kabulü sonucuna yol açmıştır. Ger
çekten taşınmaz niteliğine kavuşturulmamış bir üst hakkı üzerinde ipotek tesisi hukuken mümkün 
değildir. 

Maddede öngörülen kanunî ipotek, ancak tescille kurulabilecektir. Ayrıca Medenî Kanu
numuzun gayrimenkul rehninin alacak miktarı belli edilmek suretiyle kurulabileceğine ilişkin 
temel ilkesi uyarınca, söz konusu ipoteğin tescilinde esas alınacak miktarın, taşınmazın uzun 
süreli ağır bir yük altına girmemesi için; en çok üç yıllık irad miktarı ile belirleneceği öngörül
müştür. Ancak iradın her yıl için eşit olarak bdirlenmeyebilecegi olgusu göz önüne alınarak 
maddenin ikinci fıkrasında bu durumda üç yıllık miktarın nasıl tespit edileceğini gösteren bir 
kural getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



— 8 — 

Madde 26. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Kaynak isviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen (779 k) mad

desinde yararlanılarak kaleme alınan bir önceki maddede söz konusu edilen kanunî ipoteğin 
tescilini düzenlemektedir. Getirilen düzenlemeye göre, tescilin üst hakkı süresi içinde her za
man talep edilebileceği hükme bağlanmakta, böylece arazi malikinin irada ilişkin alacağının 
her zaman teminat altına alınabilmesine imkân sağlanmaktadır. Zaman açısından bir sınırla
manın getirilmemiş olması, ipoteğin tescil borcunun eşyaya bağlı bulunması sebebiyle, üst hak
kının el değiştirmesi açısından da bir sakınca yaratmayacaktır. Zira üst hakkının her devrinde, 
bunun yeni sahibi tescili yapmak borcu altına girmiş olacaktır. Arazi malikine getirilen bir di
ğer koruma da, ipoteğin sırası ne olursa olsun icra yolu ile satışta terkin edilmeyeceğini kabul 
edilmiş olması ile sağlanmaktadır. 

Nihayet bu ipoteğin kurulmasında, yapı alacağı ipoteğin kurulmasına ilişkin hükümlerin 
kıyasen uygulanacağı kabul edilmek suretiyle bu konuda çıkabilecek sorunlar çözüme kavuş
turulmaktadır. 

Madde 27. — Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan bir hüküm yoktur. 
Madde, kaynak İsviçre Medenî Kanununa 19 Mart 1965 tarihli Kanunla ilave edilen 

(7791) maddesinden yararlanılarak düzenlenmiştir. Birinci fıkra, bağımsız yani üçüncü kişilere 
devredebilen ve mirasçılara intikal edebilen bir hak olarak üst hakkının en çok yüz yıl için ku
rulabileceğini hükme bağlamaktadır. Hükümde bir alt sınır getirmekten kaçınılmış, bunun sap
tanması taraftann serbest iradesine bırakılmıştır. Maddenin ikinci fıkrası sürenin uzatılmasını 
düzenlemektedir. Burada, bir yandan uzatmanın her zaman, bir başka deyişle süre içinde veya 
sürenin bitiminde yapılabileceği; öte yandan da süre uzatımının da yüz yıl ile sınırlı olduğu 
belirtilmiştir. 

Ayrıca, getirilen yüz yıllık sınırın, önceden süre uzatılması taahhüdünde bulunarak aşıl
masını engellemek amacıyla, bu konuda yapılacak taahhütlerin taraflar için bağlayıcı olmaya
cağı öngörülmüştür. 

Nihayet süre, üst hakkı ile ilgili olduğundan, bunun uzatılmasına ilişkin sözleşmelerin de 
resmî şekle bağlı olduğu belirtilmiştir. 

Madde 28. — Bu madde ile Medenî Kanunun 766 ncı maddesi değiştirilmekte ve yapılan 
değişiklikle ipoteğin döviz cinsinden bir para ile de yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır, özel
likle dövize bağlı kredili konut satımında karşılaşılan imkânsızlıklar böylece giderilmiş bulun
maktadır. Bilindiği üzere bu şekildeki konut satışları ya doğrudan dövizle muhtelif taksitler 
halinde ödemek üzere ya da yurt dışındaki bir bankadan, bir Türk bankasının kontrgarantisi 
ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sağlanan konut kredisi ile mümkün bulunmakta, hal 
böyle olunca da bakiye alacak için konut üzerine döviz cinsinden ipotek tesis etmek gerekmek
tedir. Sözü edilen ipoteğin T.C. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan konvertibl dö
viz cinsinden bir para olması gerekmektedir. 

Yapılan değişiklik ile 766 ncı maddeye göre ipoteğin hem Türk parası hem de dövizle tesisi 
mümkün kılınmaktadır. 

Bu şekildeki bir ipoteğin limiti yani miktarı ipoteğin tesis edildiği gündeki işleme esas olan 
döviz miktarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış resmî .kuru esas alınmak su
retiyle bulunacak değere, her yıl için bu değerin yüzde kırkının ilavesi suretiyle bulunacak meblağı 
geçemeyecek ve bu artışlar en fazla beş yıllık süre göz önünde tutularak hesaplanıp ipotek be
deli o şekilde tespit edilecek ve alacağın muayyenliği sağlanmış olacaktır. 
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Madde 29. — Bu madde ile 818 sayılı Borçlar Kanununun "Tediye - memleket parasıyla" 
başlığını taşıyan 83 üncü maddesine bir fıkra ilave edilmektedir, tlave edilen bu fıkra ile yaban
cı para borcunun vadesinde ödenmemesi hali düzenlenmektedir. Yeni ilave edilen fıkraya göre 
bu halde alacaklı dilerse bu borcun vade, dilerse fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası 
ile ödenmesini isteyebilecektir. 

Madde 30. — Bu madde ile 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna 
bir madde eklenmektedir. Bu maddede yabancı para borcunda faizin nasıl belirleneceği hük
me bağlanmıştır. Yabancı para borcunun faizinde, sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme 
faizi kararlaştırılmamışsa, Devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış mevduat hesaplarına 
uygulandığı en yüksek faiz oranının uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 31. — Mirasta intifa hakkı kaldırılmış olduğundan buna dair hükümleri muhtevi 
Medenî Kanun maddeleri ile Tapu Kanununun bir maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Geçici Madde — Bu Kanunun 29 uncu ve 30 uncu maddelerinde düzenlenen Borçlar Ka
nununun 83 üncü maddesine eklenen fıkra hükmü ile, Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanununa ilave edilen ve yabancı para borcunda faizi düzenleyen 4/a maddesi hükmünün bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı pa
ra ve faiz alacaklarına dair davalar hakkında uygulanmayacaktır. Bu maddeler hükümleri bu 
Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğup da Kanunun yürürlüğünden sonra açılacak 
davalarda ise uygulanacaktır. Ancak, alacaklıların Borçlar Kanununun 105 inci maddesine da
yanarak munzam zarar talep etme hakları mahfuz tutulmuştur. 

Madde 32. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 

Madde 33. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/644 
Karar No. : 23 15.3.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
Üyeleri ve Toplu Konut Yapımcıları Derneği temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuz
ca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve mad
deler üzerinde yapılan ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 inci maddesinin sonunda bulunan "açamaz" kelimesi "açılamaz" şeklin
de değiştirilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde yer alan "ödemeler" kelimesinden sonra bir "de" eki ek
lenmiştir. 

3. Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ölürse" kelimesinin yerine 
gaiplik halini de madde kapsamına almak amacıyla "ölür veya gaipliğine karar verilirse" iba
resi konulmuştur. 

4. Tasarının 4 üncü maddesiyle değiştirilen Türk Kanunu Medenisinin 141 inci maddesi
nin başlığı da "Boşanan kadının kişisel durumu" şeklinde değiştirilmiş ve maddenin birinci 
fıkrasında yer alan "şartları" kelimesi başlığa paralel şekilde "kişisel durumu" şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

5. Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 6 ncı maddesi maddeye açıklık getirmek üzere redaksiyona tabi tutulmuştur. 
7. Tasarının 7 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 
8. Türk Kanunu Medenisinin 444 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, miras bıra

kanın eşi sağ ise miras bırakandan evvel vefat etmiş olan büyükbaba ve büyükanaların füruu 
mirasçı olmayacağı ve mirasın tümü eşe kalacağı cihetle sağ kalan eş bulunmadığı takdirde ha- • 
lefiyet kuralının işleyeceği yolunda açık bir hüküm getirilmesi zaruri olduğundan tasarıya Türk 
Kanunu Medenisinin 441 inci maddesinin ikinci fıkrasını değiştiren çerçeve 8 inci madde ilave 
edilmiştir. 

9. Tasarının 8 inci maddesi yürürlükteki 443 üncü maddeye uygun şekilde yeniden dü* 
zenlenerek 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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10. Tasarının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki''zümreye'' kelimesi''mirasçılara'', 
fıkranın ikinci bendindeki "zümresi" kelimesi yerine "veya bunların füruu" ibaresi, üçüncü 
bentteki "ve" kelimesi yerine "veya" kelimesi konulmuştur. 

Miras bırakanın eşi sağ ise, büyükana ve büyükbabaların füruularına miras intikal etme
yeceğinden, büyükbaba ve büyükanalardan birinin veya ikisinin muristen evvel ölmüş olmala
rı halinde, hayatta olanların hisselerinin diğerlerine ne şekilde intikal edeceğini göstermek için 
maddeye bir fıkra ilave edilmiş ve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

11. Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
12. Tasarının mafhuz hisse miktarlarını düzenleyen 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü 

bentlerinde yer alan mafhuz hisse oranları değiştirilmiş ve maddeye genel ve katma bütçeye 
dahil kurum ve kuruluşlarla, il özel idarelerine, belediyelere, Kanunla kurulan fonlara, kamu 
yararına çalışan derneklere ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğinde işlere har
cayan vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve hibelerde önceki fıkra hükümlerinin uygu
lanacağını hükme bağlayan bir fıkra ilave edilmiş ve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

13. Tasarının 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış, 
ikinci fıkrasında yer alan "tereke mallarından biri" ibaresi terekeye dahil mallardan biri üze
rindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesini düzenlediği için ihti
yaca kâfi gelmeyeceği düşünülerek terekenin tamamını da madde kapsamına alması için "Te
reke mallarının tamamı veya bir kısmı" şeklinde değiştirilmiş ve 13 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

14. Tasarının 13 ve 14 üncü maddelerindeki düzenlemenin tmar Kanunu uygulaması ve 
özel parselasyon işlemlerinde tereddütlere ve uygulamada güçlüklere sebebiyet vereceği düşü
nülerek çerçeve 13 ve 14 üncü maddeler metinden çıkarılmıştır, 

İS. Tasarının çerçeve İS inci maddesi ile ilave edilen 626/c maddesinin dördüncü fıkrası
na şufa davalarında olduğu gibi hâkimin hükümden önce resen tayin edeceği münasip bir me
hil içinde hisse değerinin tediye veya tevdiine karar vereceği hususu ilave edilerek fıkra yeniden 
düzenlenmiş ve 626/a maddesi şeklinde düzeltilerek 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

16. Tasarının çerçeve 16 nci maddesiyle ilave edilen 626/d maddesi 626/b maddesi şek
linde düzeltilerek 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

17. Tasarının 17 nci maddesinin son fıkrasına yapılan ilave ile Üst hakkının ne kadar sü
re için tesis edilirse süreli nitelikte sayılacağı hususuna açıklık getirilmiş ve fıkra redaksiyona 
tabi tutularak yeniden düzenlenerek 16 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

18. Tasarının 18 inci maddesinde yapılan değişiklikle üst hakkının kapsamı, hükümleri, 
özellikle yapının konumu, şekli, niteliği, boyutları, tahsis amacı ve üzerinde yapı bulunmayan 
alanda faydalanmaya ait hususların resmî senette yer alacağı hususuna açıklık getirilmiş ve 
17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "arazinin" kelimesi daha 
kapsamlı olması nedeniyle "gayrimenkulun" şeklinde değiştirilmiş, ikinci "arazi" kelimesi me
tinden çıkarılmış ve maddeye ilave edilen ikinci fıkra ile 751 inci maddenin son fıkrasına göre 
müstakil ve daimi nitelikte tesis edilen üst hakkı tapu kütüğüne ayrı bir sayfaya gayrimenkul 
olarak kaydedildiği için üst hakkı süresinin sonunda gayrimenkul olarak kaydedilen üst hakkı 
üzerinde mevcut rehin haklarının diğer bütün hak, takyit ve yükümlülüklerin sona ereceği hükme 
bağlanarak 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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20. Tasarının 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle gayrimenkul ma
likinin kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine tazminat ödemesi hususu, bunun önce
den taraflar arasında kararlaştırılmış olması şartına bağlanmış ve bu tazminatın ödenmesi ka-
rarlaştırılmışsa bunun miktarının ve hesaplanış tarzının da belirlenmesi gerektiği hususuna açıklık 
getirilmiş ikinci fıkrada yapılan bu değişikliğe paralel şekilde düzenlenerek 19 uncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

21. Tazminat ödenmesi tarafların bunu kararlaştırmaları şartına bağlı kılındığından Ta
sarının 21 inci maddesi de bu görüşe paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve 20 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

22. Tasarının 22 nci maddesi 21, 23 üncü maddesi 22, 24 üncü maddesi 23, 25 inci mad
desi 24 ve 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

23. Tasarının 27 nci maddesi daha açık şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla redak
siyona tabi tutulmuş ve 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

24. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 766 ncı maddesi yalnız Türk Parası ile rehin 
tesisine imkân sağlamaktadır. Oysa Tasarının çerçeve 28 inci maddesinde yapılan düzenleme 
ile yabancı para üzerinden rehin tesisi düzenlenmektedir. Bu hususun 766 ncı maddenin bir 
istisnası olduğu konusuna açıklık getirmek üzere 766 ncı maddeye bu hükmün saklı olduğuna 
dair bir fıkra ilavesinde zaruret görülmüş ve Tasarıya bu yolda çerçeve 27 nci madde ilave edil
miştir. 

25. Türk Kanunu Medenisinde yabancı para üzerinden rehin tesisine imkân sağlayan bir 
hüküm bulunmadığından, dış kaynaklı krediler yönünden mahzurlar tevlid eden bu boşluğun 
giderilmesi amacıyla Tasarı ile getirilen çerçeve 28 inci madde üç fıkra halinde yeniden düzen
lenerek 766/a maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Yeni getirilen hükümlere göre yabana para üzerinden rehin tesisi ancak, vadesi 5 yıl ve 
daha fazla olan dış kaynaklı krediler için mümkün olabilecektir. Rehin konusu alacak hangi 
para türünden tesbit edilmiş ise her derecenin miktarı o para türünden gösterilecektir. Uygula
mada karışıklıklara sebebiyet vermemesi düşüncesi ile aynı derecede birden fazla para türü kul
lanılarak rehin tesis edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında yabancı para ile tesis edilmiş rehne ait bir derecenin boşalma
sı halinde yerine tescil tarihindeki karşılığı Türk Parası veya yabancı diğer bir para üzerinden 
rehin tesis edilebileceği, keza Türk Parası ile tesis edilmiş rehnin yerine de tescil tarihindeki 
karşılığı yabancı para üzerinden rehin tesis edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin son fıkrasında ise yabancı ve Türk Parası karşılıklarının neye göre hesaplana
cağı belirlenmiş ve rehin haklarının hangi yabancı para üzerinden tesis edilebileceğini tesbit 
yetkisi de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bırakılmıştır. 

Bu konunun 766 ncı maddede değişiklik yapmak yerine yukarıdaki esaslar çerçevesinde 
ayrı ve yeni bir madde olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

26. Tasarının 29 uncu maddesi metinde yer alan "dilerse" kelimeleri çıkarılmak suretiy
le düzenlenerek kabul edilmiştir. 

27. Tasarının 30 uncu maddesinde yapılan ilave ile mevduat hesabının bir yıl vadeli ola
cağı hususuna açıklık getirilmiştir. 

28. Tasarının 31, Geçici Madde 1, 32 ve 33 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 
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Üye 
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Tekirdağ 
766/a'ya muhalifim. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir flkra Eklenmesine, 
3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sa

yılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 23 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Devir ve takyit yasağı ve istisnaları" 
"Ancak, yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli 

mümkündür. Şu kadar ki, biyolojik madde verme borcu altına giren kimse aleyhine ifa tale
binde bulunulamayacağı gibi maddî ve manevî tazminat davası da açamaz." 

MADDE 2. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 83. — Nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. 
Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; 

ancak yapılan ödemeler geri istenemez." 
MADDE 3. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Madde 86. — Nişan bozulur veya nişanlılardan biri ölürse, nişanlıların birbirlerine veya 

ana ve babanın ya da onlar gibi hareket edenlerin diğer nişanlıya vermiş oldukları mutad dışı 
hediyeler verenler tarafından geri istenebilir. 

Hediye aynen mevcut değil ise, karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre iade edilir." 
MADDE 4. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 141 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 141. — Boşanan kadın evlenme ile kazandığı şartları korur; ancak; bekârlık so

yadını yeniden alır. Şayet boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve 
bunun kocaya bir zarar vermeyeceği sabit olursa, talebi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşı
masına izin verir. 

Koca, şartların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir." 
MADDE 5. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 254 üncü maddesinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki 254/a maddesi eklenmiştir. 
"II a) Rıza şartının aranmaması 
MADDE 254/a — Kim olduğu veya nerede bulunduğu uzun süreden beri bilinmeyen ya 

da sürekli temyiz kudretinden yoksun bulunan ana veya babanın rızası aranmaz. 
Velayetin kaldırılmasını gerektirecek ölçüde çocuğu ile ilgisiz olan ana veya baba için de 

aynı hüküm uygulanır." 
MADDE 6. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 255 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

743 Saydı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 
3095 Sayılı Kanunf Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sa

yılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 23 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Devir ve takyit yasağı ve istisnaları" 
"Ancak, yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve nakli 

mümkündür. Şu kadar ki, biyolojik madde verme borcu altına giren kimse aleyhine ifa tale
binde bulunulamayacağı gibi maddî ve manevî tazminat davası da açılamaz." 

MADDE 2. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 83. — Nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. 
Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; 

ancak yapılan ödemeler de geri istenemez." 
MADDE 3. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir. 
"Madde 86. — Nişan bozulur veya nişanlılardan biri ölür veya gaipliğine karar verilirse 

nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi hareket edenlerin diğer nişanlıya 
vermiş.oldukları mutad dışı hediyeler verenler tarafından geri istenebilir. 

Hediye aynen mevcut değil ise, karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre iade edilir." 
MADDE 4. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 141 inci maddesi başlığı ile birlikte 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Boşanan Kadının Kişisel Durumu 
Ma,dde 141. — Boşanan kadın evlenme ile kazandığı kişisel durumu korur; ancak; bekâr

lık soyadını yeniden alır. Şayet boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu 
ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği sabit olursa, talebi üzerine hâkim, kocasının soyadını 
taşımasına izin verir. 

Koca, şartların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir." 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 255 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. ' 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

"Madde 255. — Eşlerden birinin evlat edinmesi veya evlatlık olması diğerinin rızasına 
bağlıdır. Rızası aranan eş devamlı olarak temyiz kudretinden mahrum ise rızası aranmaz. Bu 
halde hâkim kararından önce temyiz kudretinden mahrum eşin kanunî mümessilini dinler ve 
haklı sebeplerin varlığı halinde kendiliğinden karar verir. 

Bir kimsenin iki kişi tarafından beraberce evlatlığa alınabilmesi ancak karı koca için müm
kündür.* ' 

MADDE 7. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 256 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"B. Şekil 
Madde 256. — Evlat edinme, evlat edinenin oturduğu yer sulh hâkiminin izni üzerine ya

pılacak resmî bir senetle olur ve evlat edinme doğum kütüğüne yazılır. 
Hâkim evlat edinmeye izin vermeden önce, duruma göre gerekli görebileceği her türlü so

ruşturmayı kendiliğinden yapar. 
Tarafların belirttikleri sebebi haklı bulmadıkça hâkim, evlat edinmeye izin vermez." 

MADDE 8. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 443 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 443. — Evlilik dışı nesep bağı ile bağlı hısımlar, evlilik içi nesep bağı üt bağlı 
hısımlar gibi mirasçı olurlar." 

MADDE 9. — 743 sayılı Türk Kanunu Medinisinin 444 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"B. Sağ kalan eş 
Madde 444. — Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki 

oranlarda mirasçı olur : 
1. Miras bırakanın füruu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 
2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı, 
3. Miras bırakanın büyükbaba ve büyükanaları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte 

üçü. 
Bunlar da yoksa mirasın tümü eşe kalır." 

MADDE 10. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 448 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 448. — Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası Devlete intikâl eder." 
MADDE 11. — 743 sayılı Türk Kanunu Medinisinin 453 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Madde 453. — Mahfuz hisse aşağıdaki miktarlardan ibarettir. 
1. Füru için kanunî miras hakkının dörtte üçü, 
2. Baba ve anadan her biri için kanunî miras hakkının üçte biri, 
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"Madde 255.'— Eşlerden birinin evlat edinmesi veya evlatlık olması diğerinin rızasına 

bağlıdır. Devamlı olarak temyiz kudretinden mahrum eşin rızası aranmaz. Bu halde hâkim temyiz 
kudretinden mahrum eşin kanunî mümessilini dinler, haklı sebeplerin varlığı halinde talebin 
kabulüne karar verir. 

Bir kimsenin iki kişi tarafından beraberce evlatlığa alınabilmesi ancak karı koca için müm
kündür." 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 441 inci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Miras bırakandan evvel vefat etmiş olan büyükbaba ve büyükana, sağ kalan eş bulun
madığı takdirde, her tabakada halefiyet yoluyla mirasçı olan füruları tarafından temsil olunur." 

MADDE 9. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 443 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 443. — Nesebi sahih olmayan hısımlar, nesebi sahih hısımlar gibi mirasçılık hak
kını haizdir." 

MADDE 10. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 444 üncü maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"B. Sağ kalan eş 
Madde 444 — Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu mirasçılara göre miras bırakana aşağıdaki 

oranlarda mirasçı olur: 
1. Miras bırakanın füruu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 
2. Miras bırakanın ana ve baba veya bunların füruu ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı, 
3. Miras bırakanın büyükbaba veya büyükanalan ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü, 
Bunlar da yoksa mirasın tümü eşe kalır. 
Sağ kalan eşin büyükbaba ve büyükanalarla birlikte mirasçı olması durumunda; baba ve

ya ana tarafından olan büyükbaba veya büyükanadan biri vefat etmiş ise hissesi aynı taraftaki 
büyükbaba veya büyükanaya, bir taraftaki büyükbaba ve büyükananın vefat etmiş olması ha
linde ise bunların hissesi diğer tarafa intikal eder." 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 453 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 453 — Mahfuz hisse aşağıdaki miktarlardan ibarettir. 
1. Füru için kanunî miras hakkının dörtte üçü, 
2. Ana ve babadan her biri için kanunî miras hakkının yarısı 
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3. Kardeşlerden her biri için kanunî miras hakkının altıda biri, 
4. Sağ kalan eş için, füruu ile birlikte mirasçı olması halinde kanunî miras hakkının tü

mü, diğer hallerde kanunî miras hakkının yarısı. 
Kamu yararına yapılan hibelerde ve gelirin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki 

işlerin yapımına bırakılarak vakıf kurulmasında mahfuz hisse, yukarıda gösterilen hisselerin 
üçte iki oranındadır." 

MADDE 12. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 584 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki 584/a maddesi eklenmiştir. 

"iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi 
MADDE 584/a — Mirasçıların tamamının sulh mahkemesinden talepte bulunması halin

de, tereke mallarının tamamı üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüş
mesine karar verilir. 

Bir mirasçı, tereke mallarından biri üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülki
yete dönüştürülmesini talep ettiği takdirde hâkim, diğer mirasçılara tebliğ yaparak tayin edece
ği süre içinde onları, itirazları varsa bildirmeye davet eder. 

İştirak halinde mülkiyetin o mal üzerinde devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülme
diği veya mirasçılardan biri, tayin edilen süre içinde mirasın paylaştırılması davası açmadığı 
takdirde o mal üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesine karar 
verilir. 

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yu
karıdaki hükümler uygulanır." 

MADDE 13. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 626 ncı maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 626/a maddesi eklenmiştir. 

"Kararların bağlayıcılığı 
MADDE 626/a — Hissedarların yararlanmaya, kullanmaya ve yönetime ilişkin olarak al

dıkları yazılı kararlarla, bu hususta mahkemece verilen kararlar, sonradan hissedar olan ve hisse 
üzerinde aynî hak iktisap eden kimseleri de bağlar. 

Gayrimenküllerde yararlanmaya ve kullanmaya ilişkin kararların sonradan hissedar olan 
veya hisse üzerinde aynî hak iktisap edenleri bağlaması için bu kararların tapu kütüğünde be
yanlar hanesinde belirtilmesi gerekir." 

MADDE 14. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 626/a mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 626/b maddesi eklenmiştir. 

"Haklı sebeplerle değiştirme 
MADDE 626/b — Hissedarlardan her biri, yararlanmaya, kullanmaya veya yönetime iliş

kin kararların sonradan ortaya çıkan haklı sebeplerle kaldırılmasına ya da değiştirilmesine ka
rar verilmesini sulh hâkiminden isteyebilir." 
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3. Kardeşlerden herbiri için kanunî miras hakkının dörtte biri, 
4. Sağ kalan eş için, füruu ile birlikte mirasçı olması halinde kanunî miras hakkının tü

mü, diğer hallerde kanunî miras hakkının yansı. 
Gelirinin yansından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakılarak vakıf 

kurulmasında mahfuz hisse, yukarıda gösterilen hisselerin üçte iki oranındadır. 
Genel ve katma bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarla, il özel idarelerine, belediyelere, Ka-

nunla^curulan fonlara, kamu yararına çalışan derneklere ve gelirinin yarısından fazlasını ka
mu görevi niteliğinde işlere harcayan vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve hibelerde yu
karıdaki fıkra hükümleri uygulanır." 

MADDE 13. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 584 üncü maddesinden sonra gel
mek üzere aşağıdaki 584/a maddesi eklenmiştir. 

"İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi 
MADDE 584& -r- Mirasçılardan biri terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerinde

ki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesini talep ettiği takdirde hâkim, di
ğer mirasçılara tebliğ yaparak tayin edeceği süre içinde onlan, itirazları varsa bildirmeye davet eder. 

tştirak halinde mülkiyetin o mal üzerinde devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülme
diği veya mirasçılardan biri, tayin edilen süre içinde taksim davası açmadığı takdirde o mal 
üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüşmesine karar verilir. 

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yu
karıdaki hükümler uygulanır." 
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MADDE 15. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 626/b mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 626/c maddesi eklenmiştir. 

"Hissedarlıktan çıkarılma 
MADDE 626/c — Kendi tutum ve davranışları veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da 

fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışları ile diğer hissedarların tümüne veya 
bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır surette ihlal eden hissedar, bu yüzden onlar için 
müşterek mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmişse mahkeme kararıyla hissedar
lıktan çıkarılabilir. 

Davanın açılması, aksine bir anlaşma yoksa, hissedarların hem hisse hem de sayı bakı
mından çoğunlukla karar vermelerine bağlıdır. 

Hâkim çıkarma talebini haklı gördüğü takdirde, çıkarılacak hissedarın hissesini karşılaya
cak kısmı maldan ayırmak mümkün ise bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın müşterek mül
kiyetten çıkarılana tahsisine karar verir. 

Aynen tefriki mümkün bulunmayan maldaki hissenin dava tarihindeki değeri ile kendile
rine devrini isteyen hissedar veya hissedarlar bunu hissedarlıktan çıkarılma talebi ile birlikte 
istemek zorundadırlar. Davanın kabulü halinde hissenin talep eden adına tesciline karar verilir. 

Hisseyi karşalayacak kısmın maldan aynen ayrılması mümkün olmaz ve bu hisseye talip 
olan hissedar bulunmazsa hâkim, davalıya hissesini temlik etmesi için bir süre tayin eder ve 
bu süre içinde temlik edilmeyen hissenin açık artırma ile satışına karar verir. Satış kararı cebri 
icra yoluyla paraya çevirmeye dair hükümler uyarınca yerine getirilir." 

MADDE 16. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 626/c mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 626/d maddesi eklenmiştir. 

"Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 
MADDE 626/d — Bir hissedarın çıkarılmasına dair hükümler, kıyas yoluyla intifa veya 

diğer bir aynî hak veya tapuya şerh edilmiş kira gibi şahsî hak sahibine de uygulanır. Şu kadar 
ki, devri caiz olmayan hakkın uygun bir tazminat karşılığında sona ermesine karar verilir." 

MADDE 17. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 751 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"C. Üst hakkı 
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 
Madde 751. — Malik, üçüncü kişiye, gayrimenkulunun altında veya üstünde yapı yapmak 

veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisini veren bir irtifak hakkı kurabilir. 
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bu hak başkasına devredilebilir ve mirasçılara geçer. 
Üst hakkı, bağımsız ve sürekli nitelikte ise tapu kütüğüne taşınmaz mal olarak kaydedile

bilir." 

MADDE 18. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 751 inci maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 75 l/a maddesi eklenmiştir, 

II. Kapsamı ve hükümleri 
MADDE 751/a — Üst hakkının kapsamına hükümlerine özellikle yapının yerine, şekline, 

niteliğine, hacmine, tahsis amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya dair 
sözleşme hükümleri üst hakkını ve yükümlü taşınmazı iktisap eden herkes için bağlayıcıdır." 
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MADDE 14. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 626 ncı maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 626/a maddesi eklenmiştir. 

"Hissedarlıktan çıkarılma 
MADDE 626/a — Kendi tutum ve davranışları veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da 

fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranıştan ile diğer hissedarların tümüne veya 
bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır surette ihlâl eden hissedar, bu yüzden onlar için 
müşterek mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hale getirmişse mahkeme kararıyla hissedar
lıktan çıkarılabilir. 

Davanın açılması, aksine bir anlaşma yoksa, hissedarların hem hisse hem de sayı bakı
mından çoğunlukla karar vermelerine bağlıdır. 

Hâkim çıkarma talebini haklı gördüğü takdirde, çıkarılacak hissedarın hissesini karşılaya
cak kısmı maldan ayırmak mümkün ise bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın müşterek mül
kiyetten çıkarılana tahsisisine karar verir. 

Aynen ayırımı mümkün bulunmayan maldaki hissenin dava tarihindeki değeri ile kendile
rine devrini isteyen hissedar veya hissedarlar bunu hissedarlıktan çıkarma talebi ile birlikte is
temek zorundadırlar. Hâkim hükmünden önce re'sen tayin edeceği münasip bir mehil içinde 
hisse değerinin tediye veya tevdiine karar verir. Davanın kabulü halinde hissenin talep eden adına 
tesciline hükmolunur. 

Hisseyi karşılayacak kısmın maldan aynen ayrılması mümkün olmaz ve bu hisseye talip 
olan hissedar bulunmazsa hâkim, davalıya hissesini temlik etmesi için bir süre tayin eder ve 
bu süre içinde temlik edilmeyen hissenin açık artırma ile satışına karar verir. Satış kararı cebri 
icra yoluyla paraya çevirmeye dair hükümler uyarınca yerine getirilir. 

MADDE 15. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 626/a mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 626/b maddesi eklenmiştir. 

"Diğer hak sahiplerinin çıkarılması 
MADDE 626/b — Bir hissedarın çıkarılmasına dair hükümler, kıyas yoluyla intifa veya 

diğer bir aynî hak veya tapuya şerh edilmiş kira gibi şahsî hak sahibine de uygulanır. Şu kadar 
ki, devri caiz olmayan hakkın uygun bir tazminat karşılığında sona ermesine karar verilir." 

MADDE 16. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 751 inci maddesi başlığı ile birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"C. Üst hakkı 
I. Konu ve tapu kütüğüne kayıt 
Madde 751 — Malik, üçüncü kişiye, gayrimenkulunun altında veya üstünde yapı yapmak 

veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisini veren bir irtifak hakkı kurabilir. 
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bu hak başkasına devredilebilir ve mirasçılara geçer. 
Üst hakkı, müstakil ve daimî nitelikte ise, üst hakkı sahibinin talebi üzerine tapu kütüğü

ne gayrimenkul olarak kaydedilir. Üst hakkı en az yirmi yıl için tesis edilmişse sürekli nitelikte 
sayılır." 

MADDE 17. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 751 inci maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 75 l/a maddesi eklenmiştir. 

II. Kapsamı ve hükümleri 
"MADDE 751/a — Üst hakkının tesisine ilişkin resmî senette üst hakkının kapsamı, hü

kümleri, özellikle yapının konumu, şekli, niteliği, boyutları, tahsis amacı ve üzerinde yapı bu
lunmayan alandan faydalanmaya ait hususlar yer alır. Bu sözleşme hükümleri üst hakkını ve 
yüklü gayrimenkulu iktisap eden herkes için bağlayıcıdır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 19. — 743 sayılı Türk Kanunu Medinisine bu Tasan ile ilave edilen 751/a mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 751/b maddesi eklenmiştir. 

"III. Sürenin sona ermesinin sonuçları 
1. Yapı mülkiyetinin mâlike geçmesi 
MADDE 751/b — Üst hakkının süresi sona erince mevcut yapılar arazinin mütemmim 

cüzü olur ve arazi malikine kalır." 

MADDE 20. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/b mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/c maddesi eklenmiştir. 

"2. Tazminat 
MADDE 751/c — Gayrimenkul maliki kendisine kalan yapılar için üst hakkı sahibine uy

gun bir tazminat ödemekle yükümlüdür. Ancak, bu tazminat, üst hakkı kendileri için rehne
dilmiş alacaklıların kalan alacaklarının teminatını teşkil eder ve rızaları olmaksızın üst hakkı 
sahibine ödenemez. 

Tazminat ödenmez veya teminat altına alınmazsa süt hakkı sahibi veya bu hak kendisine 
rehnedilmiş olan alacaklı, tazminat alacağına teminat olmak üzere, terkin edilen üst hakkı ye
rine aynı derecede ve sırada bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu ipoteğin tescilinin üst hakkının sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekir." 

MADDE 21. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/c mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 751/d maddesi eklenmiştir. 

"3 . Diğer hükümler 
MADDE 751/d — Tazminatın miktarı ve bunun hesaplanış tarzı ile tazminat borcunun 

kaldırılmasına ve gayrimenkulun eski haline getirilmesine dair sözleşmeler, resmî şekle tabidir 
ve tapu kütüğüne şerh verilebilir." 

MADDE 22. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/d mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 751/e maddesi eklenmiştir. 

"IV. Süresinden önce devir talebi 
1. Şartları 
MADDE 751/e — Üst hakkı sahibi bu haktan doğan yetkilerinin sınırını ağır şekilde aşar 

veya sözleşmeden doğan borçlarını önemli ölçüde ihlal ederse, malik, üst hakkının ona bağlı 
bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte süresinden önce kendisine devrini isteyebilir." 

MADDE 23. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ite ilave edilen 751/e mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/f maddesi eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 398) 



— 23 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 751/a mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/b maddesi eklenmiştin-

"HU Sürenin sona ermesinin sonuçları 
1. Yapı mülkiyetinin malike geçmesi 
MADDE 751/b — Üst hakkının süresi sona erince mevcut yapılar gayrimenkulun mü

temmim cüzü olur ve malikine kalır. 
Üst hakkı tapu kütüğüne ayrı bir gayrimenkul olarak kaydedilmişse, sürenin sonunda bu 

sahife kapatılır. Ayrı bir gayrimenkul olarak kaydedilen üst hakkı üzerinde mevcut rehin hak
ları, diğer bütün hak, takyit ve yükümlükler de sahifenin kapatılmasıyla birlikte sona erer. 751/c 
maddesi hükmü saklıdır." 

MADDE 19. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 751/b mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 751/c maddesi eklenmiştir. 

"2. Tazminat 
MADDE 751/c — Gayrimenkul maliki, aksi kararlaştırılmadıkça, kendisine kalan yapılar 

için üst hakkı sahibine bir tazminat ödemez. Bir tazminat ödenmesi kararlaştırılmışsa, tazmi
natın miktarı ve hesaplanış tarzı belirlenir, ödenmesi kararlaştırılan tazminat üst hakkı kendi
leri için rehnedilmiş alacaklıların kalan alacaklarının teminatını teşkil eder ve rızaları olmaksı
zın üst hakkı sahibine ödenemez. 

Kararlaştırılan tazminat ödenmez veya teminat altına alınmazsa üst hakkı sahibi veya bu 
hak kendisine rehnedilmiş olan alacaklı, tazminat alacağına teminat olmak üzere, terkin edi
len üst hakkı yerine aynı derecede ve sırada bir ipoteğin tescilini isteyebilir. 

Bu ipoteğin tescilinin üst hakkının sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gere
kir." 

MADDE 20. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 751/c mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/d maddesi eklenmiştir. 

" 3 . Diğer hükümler 
MADDE 751/d — Gayrimenkul malikine kalan yapılar nedeniyle üst hakkı sahibine bir 

tazminat ödenmesi kararlaştırılmış ise, tazminatın miktarına ve hesaplanış tarzına, üst hakkı 
süresinin sonunda gayrimenkulun eski haline getirilmesine ilişkin hükümler resmî senette yer 
alır. Bu hükümler üst hakkını ve yükümlü gayrimenkulu iktisap eden herkes için bağlayıcıdır." 

MADDE 21. — Tasarının 22 nci maddesi 21 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 
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"2. Hakkın kullanılması 
MADDE 751/f — Malik üst hakkının devrini kendisine geçecek yapılar için uygun bir 

tazminat ödeme kaydıyla talep edebilir. Üst hakkı sahibinin kusuru tazminatın belirlenmesin
de indirim sebebi olarak gözönüne alınabilir. 

Üst hakkının maüke devri, tazminatın ödenmesine veya bu tazminatın teminat altına alınmış 
olmasına bağlıdır." 

MADDE 24. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/f mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/g maddesi eklenmiştir. 

"3. Diğer haller 
MADDE 751/g — Devri isteme hakkının kullanılmasına dair hükümler, malikin üst hak

kının vaktinden evvel sona erdirme veya üst hakkı sahibinin borçlarını ihlal etmesi sebebiyle 
devri isteme hakkı saklı tuttuğu hallerde de uygulanır." 

MADDE 25. — 743 sayılı Türk Kanunu Medinisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/g mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 751/h maddesi eklenmiştir. 

"V. Üst hakkı iradının teminatı 
1. îpotek kurulmasını istemek hakkı 
MADDE 751/h •— Malik üst hakkı karşılığı olarak irad tarzında borçlanılan edaların aza

mî üç yıllık miktarının tapu kütüğüne gayrimenkul olarak kayıtlı üst hakkını takyid eden ipo
tekle teminat altına alınmasını halen üst hakkı sahibi olan kimseden talep edebilir. 

İradın her yıl için eşit olarak belirlenmemesi halinde bu kanunî ipoteğin tescili iradın eşit 
olarak dağıtılmasında üç yıla düşecek miktarı için yapılabilir." 

MADDE 26. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/h mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/i maddesi eklenmiştir. 

"2. Tescil 
MADDE 751/i — ipotek, üst hakkının süresi içerisinde her zaman tescil edilebilir ve icra 

yolu ile satışta terkin olunmaz. 
Yapı alacaklıları ipoteğinin kurulmasına dair hükümler kıyasen burada da uygulanır." 

MADDE 27. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Tasarı ile ilave edilen 751/i mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75 l/j maddesi eklenmiştir. 

"VI. Sürenin üst sınırı N 

MADDE 75l/j — Üst hakkı, bağımsız olarak azamî yüz yıl için kurulabilir. 
Taraflar resmî şekle uymak kaydıyla üst hakkı süresini her zaman bir defaya mahsus ol

mak üzere azamî en çok yüz yıl daha uzatabilir. Ancak bu konuda önceden yapılan bir taah
hüt geçersizdir." 
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MADDE 23. — Tasarının 24 üncü maddesi 23 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 25 inci maddesi 24 üncü madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 26 ncı maddesi 25 inci madde olarak Komisonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine bu Kanun ile ilave edilen 75l/i mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 75l/j maddesi eklenmiştir. 

"VI. Sürenin üst sınırı 
MADDE 751/j — Üst hakkı, müstakil bir hak olarak yüz yıldan daha fazla bir süre için 

kurulamaz. 
Üst hakkı her zaman kurulması için öngörülen şekle uyularak azamî bir yüz yıl daha uza

tılabilir. Ancak bu konuda önceden verilen her türlü taahhüt geçersizdir." 
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MADDE 28. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 766 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 766 — Gayrimenkul rehni muayyen bir alacak için miktarı Türk parası ile göste
rilerek tesis olunur. Alacağın miktarı muayyen değilse gayrimenkulun azamî ne miktar için 
teminat teşkil edeceği her iki tarafça tespit olunur. 

İpoteğin konvertibl döviz üzerinden tesisi halinde o derecenin miktarı, ipoteğin tesis edil
diği gündeki işleme esas olan döviz miktarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış 
resmî kuru esas alınmak suretiyle tespit olunacak değerine her yıl için bu değerin yüzde kırkı
nın ilavesi suretiyle bulunacak beş yıllık toplam para tutarını geçemez." 

MADDE 29. — 818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 

"Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcun dilerse vade, 
dilerse fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir." 

MADDE 30. — 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanunun 4 üncü mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/a maddesi eklenmiştir. 

"Yabancı para borcunda faiz 
MADDE 4/a — Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hal

lerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış mevduat 
hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır." 

Yürürlükten Kaldırma 
MADDE 31. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 442, 445, 446 ve 540 inci maddeleri 

ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCt MADDE 1. — Bu Kanunun 29 ve 30 uncu maddesi hükümleri, yürürlük tarihin
den önceki ilişkilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı para ve faiz alacaklarına iliş
kin davalar hakkında uygulanmaz. Ancak, alacaklıların Bu Kanuna ve Borçlar Kanununun 
105 inci maddesine göre munzam zarar talep etme hakları saklıdır. 
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MADDE 27. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 766 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"766/a maddesi hükümleri saklıdır." 

MADDE 28. — 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine 766 ncı maddeden sonra gelmek üze
re aşağıdaki 766/a maddesi eklenmiştir. 

"Yabancı para üzerinden rehin tesisi 

MADDE 766/a — Yabancı para üzerinden gayrimenkul rehni tesisi, vadesi 5 yıl ve daha 
fazla olan dış kaynaklı krediler için mümkündür. Bu halde, her derecenin ifade ettiği miktar, 
rehin konusu alacağın tesbit edildiği para türü üzerinden gösterilir. Ancak aynı derecede bir
den fazla para türü kullanılarak rehin tesis edilemez. 

Yabancı para ile tesis edilmiş rehne ait bir derecenin boşalması halinde, yerine, tescil edile
ceği tarihdeki karşılığı Türk parası veya yabana diğer bir para üzerinden rehin tesis edilebilir. 
Türk parası ile tesis edilmiş bir rehne ait derecenin boşalması halinde ise, yerine, tescil edilece
ği tarihdeki karşılığı yabana para üzerinden rehin tesis edilebilir. 

Yabancı veya Türk parası karşılıklarının hesabında hesap günündeki Türkiye Cumhuriye
ti Merkez Bankasının döviz alış kuru esas alınır. Rehin haklarının hangi yabancı para üzerin
den tesis edilebileceği Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenir." 

MADDE 29. — 818 sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 

"Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcu vade veya fiilî 
ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir." 

MADDE 30. — 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine tlişkin Kanunun 4 üncü mad
desinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/a maddesi eklenmiştir. 

"Yabancı para borcunda faiz 

MADDE 4/a — Sözleşmede daha yüksek akdî veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hal
lerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl 
vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır." 

Yürürlükten kaldırma 
MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci Maddesi Geçici Madde 1 olarak Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 32. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

. Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/ . Çelebi 

Devlet Bakanı 
/ . Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Y. 

S, Sert 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tirncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

R Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/ . Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
l S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
M K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 
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MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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