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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

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

Çalışma Müşavir Vekili Erdoğan Özen'in, 
20.6.1984 Çarşamba günü Viyana'da öldürül
mesi olayı ile ilgili açıklaması ve aynı konu
da siyasî parti grupları adına yapılan konuş
malar 

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

1. — Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski 
Bakanı Refet Sezgin Hakkında Anayasanın 
90, 147 (Yeni 100 üncü) Maddeleri Uyarın
ca Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (9/21) 

2. — içel Eski Milletvekili ibrahim Gök-
tepe ve 15 Arkadaşının, Türkiye Radyo - Te-
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levizyon Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı 
Kanunun Tayin Ettiği Yayın Esaslarından 
Uzaklaştırdığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu id
diasıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit Hak
kında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açulmasma Dair Önergesi (9/38) 463:464 

3. — Tekirdağ Eski Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan ve 68 Arkadaşının, Senatör Olabil
mek için, Gümrüklerden Hazineye intikal 
Eden Malları Partizanlarına Dağıtmak Sure
tiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Ey
leminin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 
inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Gümrük 
ve Tekel Eski Bakanı Orhan Öztrak Hakkın
da Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına îlüşikin Önergesi (9/57) 464 

4. — Tokat Eski Milletvekili Cevat Atıl
gan ve 126 Arkadaşının, Memuriyet Mevki 
ve Nüfuzunu Kötüye Kullandıkları ve Bu 
Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 
230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu iddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel, Ma-
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üye Eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Tica
ret Eski Bakanı Halil Başol Haklarında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılması
nla İlişkin Önergesi (9/59) 464 

5. — içel Eski Milletvekili İbrahim Gök-
tepe ve 50 Arkadaşının, Bakanlıkları Zama
nında Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve 
Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 
inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Baş-< 
bakan Bülent Ecevit ve Köy İşleri ve Koo
peratifler Eski Bakanı Mustafa Ok Hakların
da Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Mad
desi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açıl
masına İlişkin Önergesi (9/66) 464:465 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Eski 
Üyesi Nazım İnebeyli ile Ankara Eski Mil
letvekili Oğuz Aygün ve 50 Arkadaşının, Ba
kanlıkları Zamanında Görevlerini Kötüye 
Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 sayılı Ka
nunun 36 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıy
la Eski Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük 
ve Tekel Eski Bakanı Mahmut Türkmenoğ
lu Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 
üncü) Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruş
turması Açıflmasiına İlişkin önergesi (9/68) 465 

7.: — Adana Eski Milletvekili İsmail Hak
kı öztorun ve 47 Arkadaşının, Ülkemizdeki 
ABD Üst ve Tesislerinin Ulusal Çıkarlarımız 
Dışında Kullanılmasına İzin Verdiği ve Bu 
Eyleminin Türlk Ceza Kanununun 125 inci 
Maddesine Uyduğu İdiasıyla Eski Başbakan 
Süleyman Demirel Hakkında Anayasanın 
90 mcı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi (9/295) 465 

8 İstanbul Eski Milletvekili Sevil Ko
rum ve 64 Arkadaşının, Anayasanın Bazı 
Maddelerini İlgaya Teşebbüs ve Bazı Madde
lerini İhlal Ederek Görevini Kötüye Kullan
dığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski 
Başbakan Süleyman Demirel Hakkında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi (9/299) 465 
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9. — Niğde Eski Milletvekili Yılmaz Ce

mal Bor ve 56 Arkadaşının, Tutum ve Dav
ranışlarıyla Anayasal Hak ve özgürlükleri 
Çiğnedikleri, Yurttaşlar Arasında Ayrıcalık 
Yaratarak Haksız İşlemlerle Karşılaşmalarına 
Yol Açtıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 228, 240 ve 251 inci Maddeleri
ne Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Süley
man Demirel ile Bakanlar Kurulu Eski Üye
leri Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 
100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi (9/301) 466 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 466,483 
A) Sözlü Sorular ve Cevaplar 466 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 

Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalış
malarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 466 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nun, bir Türk gemisinin Irak savaş uçakların
ca bombalanmasına ilişkin Dışişleri ©akanın
dan ısıözilü soru önergesi (6/105) 466 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 
Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 466 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
Türkiye ile Suriye arasındaki emlak müzake
relerine ilişkin Dışişleri 'Bakanından sözlü so-
ıru önergesi (6/109) 466 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplan 483 
1. — İstanbul Milletvekili Recep Ercü

ment Konukman'ın, fakülte, yüksekokul ve 
enstitülere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehhi Dimçer-
tert'n yazılı cevab (7/58) 483:485 

% — İstanbul Milletvekili İmren Aykut' 
un, 1983 yılında ücretlilerden sağlanan gelir 
vergisine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Balkanı Vural Arikan'ın yazıllı cevabı (7/102) 485 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 467 

1. — 22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı 
Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci. Ek) 467:483,486:489 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 20.6,1984 Çarşamba günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç, pahalılık ne
deniyle olan intihar olayları ve, 

Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel de, lületaşı 
•ihracatının lisansa bağlanması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Başkanlığa, 1972'den bu yana intikal eden 279 

adet Meclis Soruşturması önergesi ve tezkeresinden : 

Basılıp dağıtılmış bulunanlardan sayın milletve
killeri tarafından 10 gün içerisinde benimsenip 40 
imzaya tamamlananlar ile, 

40'tan fazla imzalı veya rapora bağlanmış 9 adet 
(9/21, 38, 57, 59, 66, 68, 295, 299 ve 301) esas nu
maralı olanlarının; 

Anayasanın 100 üncü maddesine göre işleme kon
masına, 

Verilen süre içinde (benimsenip imzası tamamlan
mayanların ise işlemden kaldırılmasına; 

Dair Başkanlık önerisi kabul edildi. 
(Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına grup 

başkanvekilleri. Ankara Milletvekili Ali Bozer ile Ba
lıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Hükümetin 
izlediği ekonomik politika konusunda (8/2) ve, 

Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum ile istanbul Mil
letvekili Feridun Şakir Öğünç ve 81 arkadaşının, Hü
kümetin izlediği ekonomik politika konusunda (8/3); 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve löl inci 
maddeleri uyarınca birer genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
öngörüşmelerinin 26.6.1984 Salı günkü birleşimde 
yapılacağı açıklandı. 

Manisa Milletvekili îsmet TurhangiPin, Aşağı Ge
diz sulama projesinin uygulanmasına ilişkin sözlü 
sorusuna (6/104) .Tarım, Orman ve Köy işleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan ve, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı beledi
yelere ait tanzim satış mağazalarının kapatılacağı iddi
asına ilişkin sözlü sorusuna da (6/107) içişleri Ba
kanı Ali Tanrıyar; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk Ba
rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/97), 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk 
gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına 
ilişkin Dışişleri Balkanından (6/105) ve, 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve 
Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Bakanından 
(6/106);1 

Sözlü soru önergeleri ilgili Bakanlar Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından ertelendiler. 

Karadeniz (Teknik) Üniversitesi, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasa
rısı (1/425, 3/362; 1/426, 3/363; 1/427, 3/364; 1/428, 
3/363; 1/429, 3/189) ı(S< Sayısı : 76) ile, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Kararların 
Tanınması ve Yerine Getirilmesi Hakkındaki Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair" 
(1/460) (S. Sayısı: 78), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan islam Cumhu
riyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
(1/472) (S. Sayısı: 79) ve, 

Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyeti
nin Kaldırılması Sözleşmesinin Tasdikinin Uygun 
Olduğu Hakkında (1/481) '(S. Sayısı: 80); 

Kanun tasarıları üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak tümleri çık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonucunda kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açık
landı. 

istanbul Milletvekili Mucip Ataklı ve 6 Arkada
şının, 16.6.1983 Tarih ve 2847 Sayılı Türkiye Emekli 
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gazi
lerinin Şehit, Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler 
Dernekleri Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesinin 
(d) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
nin (2/15) (S. Sayısı : 77) reddedilmesine dair Millî 
Savunma Komisyonu raporu kabul edildi ve teklifin 
reddedildiği açıklandı. 

21.6.1984 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.05*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Koral 

Kâtip Üye 
Çankırı 

Saffet Sakarya 

Kâflip Üye 
içel 

Durmuş Fikri Sağlar 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 6 . 1984 Perşembe 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, İs

tanbul Hilletivekili Feridun Şatoir öğünç ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni îslimyeli'nin; 22.4.1983 Tarihli ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun 61 indi Mad
desine Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde lile 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.6.1984) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun, 
1.3.1926 Gün ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
170 inci Maddesine Bir Fıkra Eklentmesıi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/125) ((Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.6.1984) 

3. — Ankara Milletvekili Göksel Kaiaycıoğlu'nun, 
2886 Sayılı Devlelt îihale Kanununun 71 inci Madde
sinin 2 nci Fıkrasına Bir (f) Bendi Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/126) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.1984) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-

cel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün 
Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1984) 

2. — fotan/bul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tolhulmlar Birliğinin özel teşdblbüse ucuz 
fiyaltla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) (Başkan
lığa geliş tarıM : 20.6.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine ilişkin Adalet Balkanından sözlü soru 
Önergesi (6/118) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6,1984) 

4. — llstanlbu'l Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Dev
let İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farklarına 
ilişkin Bayındırlık ve Islkân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/119) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, iş
lerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına ilişv 
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1984) 

6. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, iş
lerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına iliş
kin Tarım Orman ve Köy Üsleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/121) (Başkanlığa, geliş tarihi : 
20.6,1984) 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ban
kerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/122) (Başkanlığa (geliş tarihi : 
20.6.1984) 

8. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki !kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/İ23) (Başkanlığa' geliş tarihi : 
20.6.1984) 

9. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Nazilli KÖytaş Tekstil iSanayi ve Ticaret A.Ş.' 
deki yolsuzluk İddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru • önergesi (6/124) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.6.1984) 

-•>• ^ M M < 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamekili Halil İbrahim KARAL 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikrî SAĞLAR (İçel), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

İÜ. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın, Çalışma 

Müşavir Vekili Erdoğan Özen'in, 20.6.1984 Çarşamba 
günü Viyandda öldürülmesi olayı ile ilgili açıklaması 
ve aynı konuda siyasî parti grupları adına yapılan ko
nuşmalar. 

BAŞKAN — Dün Viyana'dâ vukulbulan ve he
pimizi üzüntülere gark eden menfur olayı Yüce Mec
lis adına telin ediyor ve şehidimizin ailesine başsağlığı 
ditiyorum* 

Şimdi, bu konuda Hükümet adına açıklama tale
bi olan Sayın Dışişleri Bakanı Vekiline gündem dışı 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uluslarara
sı terörizmin ülkemize yönelik son bir cinayeti ile il
gili olarak Yüce Meclise bilgi sunmak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Viyana Büyükelçiliğimiz Çalışma Müşavir Ve
kili Erdoğan Özen, dün alçakça bir saldırı sonucu 
şehit edilmiştir. Onun aziz hatırası önünde tazimle 
eğiliyorum. 

İki çocuk babası olan şehidimizin görevi, yurt dı
şındaki işçilerimize yardımcı olmak ve onların Avus
turya toplumunda uyum içinde yaşamalarını sağla
maya çalışmaktı. Bu menfur ve gaddar saldırı yine bir 
Ermeni terör örgütü tarafından üstlenilmiştir. Bu ci
nayetlere, bir Türk-Ermeni sorunu olarak bakmak 
muhakkak ki yanıltıcı olacaktır. Uluslararası teröriz
min ayrılmaz bir parçasını oluşturan Ermeni teröriz
mi, çarpıtılmış tarihî olaylara dayanan yalan isnat
larla, bir taraftan kanlı eylemlere başvururken, diğer 
taraftan dünya kamuoyunu milletimiz ve memleke
timiz aleyhine tahrik etmeye çalışmaktadır. • 

Kanımız odur ki, medenî ülkeler topluluğuna 
dahil ve insan haklarına bağlı olduğunu ifade eden 

her ülke için terör ve cinayet şebekelerine karşı ke
sin ve açık tutum almak ve bunu en kuvvetli şekil
de dünya kamuoyunda, ifade etmek kaçınılmaz bir 
insanlık görevidir. Tetörizmle mücadele tüm ülkeler 
için ortak çabayı zorunlu kılmaktadır. Gerçekten me
denî dünyayı tehdit eden bu bela, er veya geç her ül
keye sirayet edebilecek bir niteliktedir. Terör eylem
lerine ve bunların sorunlarına karşı hoşgörü ile dav
ranmak, insanlık âlemi için ağır sonuçlar doğuracak 
bir yaklaşım olmaktan öteye geçmeyecektir. Günü
müzde uluslararası terörizme ve Ermeni terörine mü
samaha edenlerin sonunda bundan kendilerinin de za
rar gördüklerini yaşanan acı deneyler artık yeterince 
kanıtlamış bulunmaktadır. 

Ermeni terör örgütlerinin eylemleri adi cinayetler
den öteye hiçbir şekilde gitmeyecek ve bunu tertiple
yip destekleyenlere de hiçbir yarar sağlamayacaktır. 

Türk Milleti ve Devletinin 3-5 katile ve onların 
iğrenç cürümlerine boyun eğeceğini beklemek, hayal
perestlikten başka bir anlam taşımayacaktır. Tarihle 
var olmuş ve var olacak Milletimiz, asırların kendisi
ne kazandırlığı eşsiz deneyimleriyle bu alçakça sal
dırıları düzenleyenlerle de, arkasındaki güçlerle de 
başa çıkacağını tüm dünyaya gösterecektir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Grup adına söz is

tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına söz verebilirim, eğer 
grup adına ise, buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis)— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Vi
yana'da vukua gelen vahşice ve hunharca cinayet 
dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Baş
kanının ifade buyurdukları taziye ve üzüntüye şah
sen ve grup olarak bütün gönlümüzce katılıyoruz. 
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Aynı şekilde Sayın Hükümetin ve Sayın Dışişleri 
Bakan Vekilimizin buradaki ifadelerine bütün gönlü-
müzce katıldığımızı ve bu suretle Meclisin hissiyatına 
tercüman olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu dava
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde ve Türkiye 
sathında bir grup, bir parti değil, Parlamentonun ve 
milletin tümü mevcuttur ve milletin tümüyle devletin 
korunmasında içeride ve dışarıda Türkiye Cumhuri
yeti 'Hükümetinin ve anayasal kuruluşların arkasında 
olduğumuzun ifade edilmesi ve bilinmesi lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, aslında bu hadiseler, dün 
şehit edilen Sayın özen'le birlikte sadece Dışişleri Ba
kanlığı ve bağlı diğer kuruluşlarının mensuplarından 
40 inci şehidimiz ve diğer yaralanan ve öldürülenlerle 
beraber 62'ye varan ciddî bir rakamdır ve dün mer
hum özen'in şahsında bir kere daha Türk Milletine 
ve Devletine kurşun sıkılmıştır; hedef Devlettir değer
li arkadaşlarım. Bunun açıkça bilinmesi ve ortaya ko
nulması lazımdır. Bu hedefle beraber dünya milletler
arası terörizminin takip ettiği bir hedef vardır. Terö
rizm, günümüzde maalesef âdeta yeni bir savaş türü 
haline getirilmiş bulunmaktadır. Orduların aşıp geçe
mediği hudutlar, evvelce fikirlerle yıkılmak 'işitendi. Bu 
kere silahlı caniler tarafından içerden veya dışarıdan 
yıktırılmak istenmekte ve milletler, demokrasiler badi
reye sürüklenmek istenmektedir. 

Gönül isterdi ki, dünya parlamentoları ve onla
rın içinden çıkan hükümetler ve bilhassa demokratik 
olduğunu ve insan haklarına çok saygılı olduklarını 
iddia eden Batı memleketleri, dünya terörizmine kar
şı ciddî bir beraberlik ve işbirliği içinde bulunsunlar. 
Bu maalesef gerçekleşmemiştir. Bugüne kadar öldü
rülen 40 arkadaşımızın faillerinin çoğu bulunmamış; 
bulunması için ciddî gayretler sarf edilmemiş, bulu
nanlardan bazıları serbest bırakılmış; Bern Sayın Bü
yükelçimize tecavüz edenlerin Marsilya Mahkemesince 
serbest bırakılması gibi veya insanlarımızı öldüren
lere çok gülünç, hafif cezalar verildiği; hem de insan 
hakları konusunda şampiyonluk yapan ve başkaların
dan âdeta hesap sormak gibi iddialarla ortaya çıkan 
bazı demokratik memleketlerde ve maalesef üzüle
rek arz edeyim, bunların başında Fransa olmak üze
re, görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, gene üzücü bir hadise, de
mokrasiler terörizmin kurbanı olduğu zaman, demok
rasinin ihdası için veya ihdasında kendi kriterlerine, 
zevklerine uygun mu değil mi diye .çok mücadele ve 
münakaşa verenler, demokrasinin korunması için iş
birliğinden kaçanlardır. Bunu Avrupa Konseyinde çok 
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gördük, dinlediniz, bunu Avrupa Parlamentosunda gö
rüp dinliyoruz ve bunu Batı basın-yayın organlarında, 
hatta hatta devlet adamlarının beyanlarında görmekte 
ve okumaktasınız değerli milletvekilleri. 

Öyle isterdik ki, bu elim mesele ile ve Hüküme
tin de sunuşu üzerine Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden, bütün dünya parlamentolarını ve bilhassa 
pek demokratik olduklarını iddia eden bazı mem
leketler parlamentolarını dünya terörizmine, milletler
arası terörizme karşı işbirliğine davet edici bir temen
ni kararı çıkarılsın. Bunun zamanıdır. Bununla be
raber, parlamentonun dünyaya vermekte bulunduğu 
bu mesajla birliklte, milletimizin de artık sabırsızlı
ğını dünyaya duyurması zamanı gelmiştir. 

Türk Devletinin, Türk Milletinin bu gibi sıkılan 
kurşunlara teslim olmayacağının,, terörist metotlara 
iltifat etmeyeceğinin dünyaca bilinmesi lazımdır. Olay
ları ve gelişmeleri biliyorsunuz. Devletimiz yalnız bu
gün değil, senelerden beri bir bakıma milletlerarası bir 
komplonun hedefi haline getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
komployu kırmak ve bunun üstesinden gelmek, cum
huriyet hükümetlerinin ve onun arkasında ittifak ha
linde daima bulunacak olan (bunun teminatını bu
radan vermekle bahtiyarlık duyuyorum) Türkiye Bü
yük Millet Meclisinim ve bütün Türk kamuoyu ve mil
letinin olacak. 

Değerli milletvekilleri, bir noktayı dikkatlerinize 
arz etmek isterim. Hadiselerin tekrarı, duyarlılık do

zunu azaltmaktadır. Bunun elim manzarasını iç te
rörizm döneminde yaşadık; bir nevi ahval-i adiye ha
line gelmek, bir nevi her sabah kalktığınızda veya 
akşam radyonuzu, televizyonunuzu dinlediğinizde şu 
kadar nisan öldürülmüş hadisesine alışkanlık ve do
layısıyla duyarlılığın azalması, tedbir alımındaki irade 
gücünün zayıflaması toplumlar için en tehlikeli hadi
sedir. 

Benim endişem; dışarda 11 yılı aşkın bir zaman
dan beri tekrar eden ve devamedegelen, Devletimize 
müteveccih bu gibi tecavüzler karşısında çok ağırbaş
lı, vakur've kendi büyüklüğünden emin Türk Devlet 
ve Milletinin bu davranışının, bir nevi tepki dozunun 
azlığı şeklinde telakki edilip, komplo ve tecavüzlerin 
artırılması düzeyine gelmesidir; bundan endişe ederim. 

Hadise büyüktür. Hadise, arz ettiğim gibi, her şe
hidimizin şahsında Devlet ve Milletimize tecavüz ha
disesidir. Binaenaleyh, bu konularda duyarlığın mil
letçe ve Türkiye Büyük Millet Meclisince ve tabiatiy-
le Cumhuriyet Hükümetince en yüksek düzeyde tu
tulması lazımdır. Bunu yeterince yaptığımızı söyleye-
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mem ve bunu yeterince yapmadığımız; bunun büyük
lük gurur ve vakarı içinde hadiseleri, olayları büyük 
göstermekten itina ile kaçınmamız bazı yanlış tefsir
lere, bazı çevrelerin, yıkıcı güçlerin cesaretlerinin art
masına yol açmaktadır. Bunu kırmak Milletimize ve 
Devletimize ait bir hadisedir. Sabır çok güzel bir şey
dir; ancak, devlete uzatılan eller karşısında lüzumun
dan fazla sabrın pek faydalı olduğuna inanmıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu gibi hareketleri teşvik 
edenler, bu giib hareketleri finanse edenler, bu gibi 
hareketleri himaye edenler; aslında o canilerle birlikte, 
devlet olarak ve memleket olarak suçlu durumuna 
düşmektedirler. Bunları teşhir etmek lazımdır; suçlu
luklarının hesabını sormak lazımdır. Türk Devletine 
ve Milletine ve onların temsilcisine uzatılan her elin 
kırılacağı kati inancına sahip kılınmadığı müddetçe, 
korkarım ki, bu tecavüzler tekrar ve devam edecek, 
Devletimize karşı bu komployu yıkmak kolay olma
yacaktır. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Hükümetinden bundan 
böyle artık son derece ciddî ve işin kaynağına gide
cek tedbirlerin alınmasını, Cumhuriyet Hükümetinin 
emrindeki devleti korumakla görevli, bilhassa Millî 
İstihbarat Teşkilatımızın bütün bu milletlerarası te
rörizm ve komplonun kökenine inmesi, bunun arka
sındaki beyinleri, emelleri, devletleri ve milletleri or
taya çıkarması zamanı gelmiştir diye düşünürüm. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tepkisini daha yüksek 

= sesle duyurması ve dünyaya mesaj vermesi zamanı 
gelmiştir diye düşünürüm ve Türk Milletinin artık 
bir noktada tepkisini kendi tarihine ve büyüklüğüne 
yakışır bir şekilde göstermesi lazımıdır diye düşünü
rüm. Demokrasinin korunması için bu lazımdır, dev
letin korunması için bu lazımdır ve bugün dünya 
demokrasilerinin birçoğu bu tehdit altına girmiştir; 
ama ne yazık ki, bazı memleketler bu tehdidi âdeta 
silah olarak kullanmakta; ama yarın kendilerinin bu
nun kurbanı olabileceğini hesaba katmamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, ölen yalnız bir şahıs ola
rak alınırsa, çok yanlış bir hesap yapılır. Stalin'in, 
meş'um; fakat çok manalı bir sözü vardır, «Bir şahsın 
öldürülmesi bir cinayettir, 1 milyon insanın öldürül
mesi bir istatistiktir.» istatistiklere kendisini alıştıran 
milletler, tehlike yolunu kabul etmiş olurlar. İstatistik
leri reddejmek lazımdır. Cinayetlerin failleri kim olur
sa, nerede olursa olsun, t devletin bunun hesabını sor
mak gücünde bulunduğunu göstermesi lazımdır de
ğerli milletvekilleri. Bunu, bu kürsülerden sizler söy
leyeceksiniz; bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 

büyük Milletin temsilcisi olarak bizler dünyada dile 
getireceğiz değerli arkadaşlarım. Bizden hesap sormak 
isteyen, şu veya bu alandaki devletler ve milletler, 
bize karşı cinayet şebekelerinin hamileri olduklarını 
bilmeli ve kendilerine hatırlatılmalıdır değerli arka
daşlarım ve gariptir, çok da düşündürücüdür, bu gibi 
tecavüzlerin yüzde 80'i çok ileri derecede insan hak
larına düşkün olduğunu iddia eden memleketlerde ve 
topraklarda meydaan gelmektedir. Bu da çok düşün
dürücü bir hadisedir. 

Değerli milletvekilleri, Viyana Konvansiyonu var. 
Millî temsilciler, bulundukları memleketin himayesi al
tındadır. Onun korunması ve hayatı her şeyi ile onun 
mesuliyeti altındadır. Ortada bir devlet mesuliyeti doğ
makta ve her seferinde bu insanlar, bu devletler, bu 
hükümetler mesuliyetten de ellerini yıkayarak çekil
mektedirler. Buna da bir yerde son vermek lazımdır. 
Bazı kımıldanışlar olmuştur; nihayet yangının yayıl
masıyla kendilerini de tehlikede gören bazı memleket
ler, başta İspanya olmak üzere, milletlerarası terö
rizmle mücadele ve demokrasilerin korunması yolun
da tedbirler alınmasını istemektedirler. Avrupa'da bir 
zirve konferansının toplanması teklifleri ileri sürül
mektedir. Türkiye bunun birçok forumlarla öncülü
ğünü yapmaya başlamıştır. Kuzey Atlantik Asamble
sinde yapıldı, Avrupa Konseyinde yapıldı; son ola
rak Madrit'te yapılan Avrupa Memleketleri Adalet 
Bakanları Konferansında yapıldı. Yalnız bu teklifler
le, demokratik yoldan bu işlerle mücadele tedbirle
riyle beraber, asıl etkin tedbirler almak zamanıdır, 

Değerli arkadaşlarım, hadiseyi gerçekten altını çi
zerek ve derin bir üzüntüyle belirterek arz ediyorum, 
rakamlar, 37, 38, 39, 40 diye yükselirken ve yarın 
41'i beklemek son derece vahim bir zemin hazırla
mak, duyarlılıkları düşürmek ve alışkanlık haline ge
tirmek olur ki, bu devletin kendisini savunma gücüne 
gölge düşürücü bir hadisedir. 

Türk basını bugün çok büyük bir duyarlılıkla 
hadiseye gereken önemi vermiştir. Türk Hükümeti bu
gün beyanı ile bu önemi vermiş ve Yüksek Başka
nımız aynı beyanda bulunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri şehidimi
zin hatırası önünde, eğer Sayın Başkanın izinleri olur
sa, iki dakika ihtiram duruşu ile bu kürsüden dün
yaya mesaj vermesi gerektiğini ve bu gibi konularda 
hükümetin arkasında ve daima yanında olacağımızın 
bilinmesini teşekkür ve saygılarımla arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
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MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, eğer 
izin verirseniz, yerimden bir cümle ile maruzatta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Fethi Çelikbaş, konuşacaklar efendim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, Ziya 
Paşanın «Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir 
ile uslanmayanın hakkı kötekdir» deyimine katılıyo
rum, diğeri lâfü gazaftır. Bunlara gereken cevabın 
verilmesini Hükümete hatırlatır, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Şimdi efendim, yine söz konusu menfur olay üze

rine Halkçı Partisi Grubu adına konuşmak üzere, İs
tanbul Milletvekili Sayın Mucip Ataklı, buyurunuz. 
(Alkışlar) 

MUCİP ATAKLI. (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; benden evvel konuşan konuşmacı 
arkadaşıma ve Sayın Başkana Türk Milletinin içten 
gelen hissiyatını açıkladıkları için teşekkür ederim. 

Ancak ben, bugüne kadar verdiğimiz 40 şehidin 
kanı henüz yerde dururken, yine buradan edebiyat 
yaparak bunların kanlarının öcünü alacağız demekle 
iş bitmez arkadaşlarım. Biz, artık şunu kabul etme
liyiz ki, Türk'e Türk'ten başka dost yoktur. (Alkışlar) 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidar ve 
muhalefet kanatları olarak ve bütün ittifak zümresin-
deki milletlere de seslenerek şu kesin ifadeyi, Mille
timizin adına bütün dünyaya duyurmak zorundayız. 

Arkadaşlarım, her silaha aynıyla mukabele edilir. 
Eğer biz, tarihin derinliklerinden gelmiş, bütün insan
lığın gıbta ile baktığı büyük bir millet isek -ki bu 
böyledir- bunun öcünü biz almak mecburiyetindeyiz. 
(Alkışlar) 

Buna Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücü ye
ter. Buna sizin gücünüz yeter; ancak buna karar ve
riniz. Hep beraber karar verelim. Bizim bu yolda va
zifeli örgütlerimiz vardır; eğer bunlar vazifesini ya
pamıyorsa, yeni örgütler kuralım. Çünkü ne bu cani
ler, ne onlara destek olanlar insanlık haysiyetine de
ğer vermeyip, sırf kendi çıkarları uğrunda Türk Mil
letinin kudret ve gücünden yararlanmak isteyenler 
daima bizi arkadan vurmuşlardır. Onun için biz, ken
dimize gelelim, kendi gücümüzle evvela onlara bu 
dersi verelim. Ondan sonra Milletimizin huzuruna ak 
alınla çıkabiliriz. Bütün görev Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin siz değerli üyelerine ve Hükümetimize 
düşmektedir. 
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Biz Halkçı- Parti olarak, bu yolda Hükümetin ya
pacağı her gayretin peşinde ve onun desteğinde ola
cağız. Bu haysiyetil ımilleti bu zül durumdan kurtar
manın yolları ellerinizdedir; sizden bunu bekliyoruz. 

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere 

Sayın Çelikbaş, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ-
(Burdur) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin değerli 
üyeleri; 

Bu menfur suikast karşısında milletçe duyduğumuz 
ıstırap elbette derindir,; Huzurunuzda evvela merhuma 
Cenabı Hak'tan rahmet ve arkada bıraktığı yetinme
lerine sabır ve metanet diliyorum. 

Beynelmilel terörizmle mücadelede Cumhuriyet hü
kümetleri ilk günden beri enternasyonal arenalarda 
birlikte mücadele için gereken bütün teşebbüslerde bu
lunmuşlardır. 

Geçen yıl İspanya'nın Başbakanı Avrupa Konseyi
ne geldiğinde bir temenni.izhar etti; «Beynelmilel te
rörizm demokrasiyi yıkmanın yeni bir çabasıdır. Bu
nunla mücadele için devlet başkanları ve hükümet 
başkanları bir araya gelip gerekli tedbirleri vakit ge
çirmeden almalıdır» dedi. Gerek biz parlamenterler, 
gerek son defa Madrid'ıte toplanan Avrupa Konseyi 
Adalet Bakanları ıtoplantısında, Adalet Bakanımız bu 
görüşü destekledi. 

Bu itibarla, bu vesileyle konuşan muhalefet söz
cülerine, Hükümetin bu yolda gösterdiği gayretlere 
destek olmalarından dolayı Anavatan Partisi Grubu 
olarak şükranlarımızı arz ederiz. Bu mevzuda ne ka
dar hassasiyet göstersek yeridir; fakat bir noktada 
çok dikkatli olmak mecburiyetinde olduğumuzu da be
lirtmek isterim. Eğer bunlar, Türkiye'yi gayri hukukî 
yollarda birtakım çaba ve tahrik manasını taşıyorsa, 
bu hususta biraz dikkatli davranmak, beynelmilel ka
muoyunu memleket aleyhine tahrik etmemek için fev
kalâde isabetli bir hareket tarzı olur kanaatini taşırız. 

Bu sebepten Hükümetin bu konuda göstereceği 
hassasiyeti Parlamento olarak ve grup olarak yürek
ten cümlece desteklediğimizi ve bu desteğin bütün 
Türk Milletinin desteği olduğunun cihanca bilinme
sinde, bu vesileyle yararlı olduğumuzu beliçtirken, bu 
konuda alınacak her kararda Hükümetin; Millet Mec
lisini tümüyle milleti bütün varlığıyla arkasında oldu
ğunun bu vesileyle bilinmesinde biz de yarar görü
yoruz. 
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Hepinize saygılar sunuyoruz. (ANAP, HP VE MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri; Kahraman 'Milletimizin 

coşkun ve yüce duygularına tercüman olan bu güzel 
konuşmalar için bütün gruplarımıza ve onların de
ğerli hatiplerine teşekkür ederek gündeme geçiyorum. 

K A ' M R A N İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım; af
fınıza sığınarak bir hususu kürsüden yüksek takdirle
rinize arz etmiştim; ihtiran duruşu... 

BAŞKAN — Gösterilen, istenen temennilerin ge
reği yerine getirilecektir. Ancak, Saym inan çok iyi 
bilirler ki, Tüzüğümüzde bu konuda ilgili bir madde 
vardır, o madde gereğince icabı yapılacaktır efen
dim. 

Teşekkür ederim. 

B) GENSORU GENEL GÖRÜŞME MECLÎS 
SORUŞTURMASİ VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
JNERGELERt 

1. — Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ınCı Maddesine Uy
duğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Refet Sezgin Hak
kında Anayasanın 90, 147 (Yeni 100 üncü) Madde
leri Uyarınca Meclis Soruşturması Açılmasına Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (9/21) 

BAŞKİAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gümdemlİın, BaşkarAğım Genel Kurula Sunuşları 

kısmıma geçiyoruz. 
Dünkü Birleşuımıde, Geneli Kurulca kabul edilen 

Meclis Soraşturması önerge ve tezkereleri vardır, 
bunlardan bMmelsin'i (görüşmeye başllıyoruz. 

Gündemin bininci sıırasımlda; 9/21 esas numaralı 
Görevimi Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminim Türk 
Ceza Kanonunun 240 inci Maddesine Uyduğu Jd-
Ü!iası>yla Devlet eskli Bakamuı Refet Sezgin Hakkımda 
Anayasamın 90, 147 (Yeni Anayasamın 100 üncü) 
Maddeleri Uyarımca -Meclîs Soruşturması Açııllmasıma 
Dalir Başbakanlık Tezkeresi vardır. 

Bu tezkere Türkiye Bülyük Mıilüelt Meclisinin 
19.1.1972 tanîhl 5 inci 'BJırfıeşimiınde oktmmak sure
ciyle tutamaklara geçmıiştir ve bu yasama yılında da 
jâ^tırılıp sayın üyelere dağntıHmuştır. 

önce önergenÜn okunup okunmıamasımı Genel Ku-
rukun onayına sunacağım : Okunmıasıını kabul eden
ler... (Kabul dtaeyenller... önergemin okunması kabul 
edilmemiştik, 

önerge hakkımlda söz ilslfceyen?.. 
RIFİAT - BAYAZIT (Kateamammıaraş) — Usul 

hakkımlda Söz İstiyorum. 
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BASJKAN^— Usulün nesi hakkında efendim? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Bu tu-

tanaklat haldkında. 
İBAŞJKIAN — IBuyıurun efenldıkn, yerinizden söyle-

yie'biliırsirtiz. 
RIFAT BAYAZIT (Kalhramanmaraş) — Sayın 

Başkam, burada 9 İane önerge var. Rumlardan ibir 
kısmı mlilefivekıilliığinıdien 1980'!in 12 Eytül'ümden ev
vel düşmüştür, bir.kısmı daha evvel ayriiîmıŞtıır. Bu 
isna't edilen suçlarım mıfteliiğime göre zamanaışımı dol
muş müdür, dolmamış rnaıdır ve aynı zamamida bun
larım içinde 'ölen var madır, yok müdür; (bunlar ıtes-
pift edilmemiştir. Zamanaşiimıına uğramışlarsa, bizi bu
rada uğraşitıırımayın, ölmüşlerse yine uğraştıirımayım. 
Bu konuda bir (inceleme yapıilmasını talep ediyorum. 

BA'ŞKIAN — Sayın ©ayazit, buyıırduğunuz hu-
hüslar pairitirlizin ide lespilt edildiği Danışma Kuru
lunda tezekkür edilmiş ve bir öneri hallinde Yüce 
Heyeite sunulmuştur. Dün Yüce Meclis taraflımdan ka
bul edilen önerideki usule göre mliizakere yapmak
tayız, 

RIFAT 'BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, bu özel bir kornlisyonlda görülmüştür, Da
nışma (Kurulunda görüşülmemiştir benim ediıridiğim 
kanaate göre ve Mdliığiime göre. Onum içim, bir hata
ya düşmeyelim. Geriş kapsamlı suçlar vardaır. Bu fcö-
ınuida inceleme yapılması daha uygun olur kamısın-
dayımı-

BAŞKAN — Efendim, dün oylarımıza sunulan, 
Yüce Genel Kurulun bir kararı vardır. Ben bu kara
ra göre hareket ediyorum ve bu karara 'göre usulü 
uygutemaktayiim, 

önerge ihakfcımdla söz isteyen başka sayım üye?.. 
Yok, 

önergeyi oyftaırmza sunacağım, önerge kabuflı 
edildiği takdirde Tahkikat Kbmisyomu kurularalk so
ruşturmaya devam edüflecektir. Kabul ediilmediğıi (tak
dirde, bu konu işlemdi ıtamıamlanımış olacaktır. 

Bu bilinç içerisinde şimdi önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbül edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. 

2. — İçel Eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
15 Arkadaşının, Türkiye Radyo -Televizyon Kuru
munu, Anayasa ve 35$ sayılı Kanunun Tayin Ettiği 
Yayın Esaslarından Uzaklaştırdığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarın
ca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Önergesi 
(9/38) 
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BAIŞKİAN — İkinci (sıradaki 9/38 esas numaralı 
önergeyi sunuyorum : İçel Eslci Miliidfcvdkilıi ibrahim 
Göktepe ve 15 Arkadaşınım, Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunu, Anayasa ve 359 sayılı Kanunum 
Tayin Etifciği Yayın Esaslarından Uzaklaştırdığı ve Bu 
Eyleminin Türk Ceza Kanununum 240 inci Maddesi
ne Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit 
Hakikımida Anayasamın 90 unca (Yeni Anayasanın 100 
ündü) Maddesi Uyarımca Bir Meclis SoruşlturmaBi 
Açılmasına Dair Önerge. 

Bu önerge, Türkiye Büyük Millet Meclislinin 
16.1.1975 tarihli 4- ünıoü Birleşiminde okunmak sure
tiyle 'tutamaklara geçmiş ve bu yasama yılında da ba
sılıp sayım üyelere daığıltılmıştur. 

önergenin okunup okunmamasını Genıel Kuru
lun onayıma sunacağım. Okummaisını kabul edienler... 
JKalbül leteeyeniler... Okunması kabul ddimmıişltir. 

Önerge hakkında söz isteyen?.. Yoktur. 
Önergeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbull eden-

Jıer... Eıtmıeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
3. — Tekirdağ Eski Milletvekili Yılmaz Alpaslan 

ve 68 Arkadaşının, Senatör Olabilmek için, Gümrük
lerden Hazineye İntikal Eden Malları Partizanlarına 
Dağıtmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve 
Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 inci 
Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Gümrük ve Tekel 
Eski Bakanı Orhan Öztrak Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi (9/57) 

BAIŞIKAN — Üçündü sıradaki esas muımaraısı 9/$7 
olan önergeye geçiyoruz. 

Tekirdağ Eski Milletvdkili Yıllmaz Alpaslan ve 68 
Arkadaşının, Senatör Olabilmek İçin, Gümrüklerden 
Hazineye intikali Edlen Mallan Partizanlarıma Dağıt
mak Surdtiyte Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Ey
leminin Türk Geza Kanununun '228 ve 240 ımicı Mad-
ddlerine Uyduğu 'iddiasıyla Gümrülk ve Tdkd Eski 
Balkanı Orhan Öztrak Hakkımda Anayasanın 90 imci 
(Yenfi 100 üncü) (Maddesi Uyarınca Bir M'edis Soruş
turması Açılmasınla ilişkin önergesi 

•Bu Önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
28.1.1976 tarahİ 1 imci BMeşimimde okunmak sure
tiyle tutamaklara geçmiş ve bu yasama yıllımda da ba
sılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Önergenin okunup ökunmıamaısı'nı Genel Kurulun 
(onayıma sunacağım. Okunmasını kalbull edenler... Et
meyenler... Okun/ması kabul' edilmemiştir. 

Önerge hakkında söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul edenler... 

Etmeyenler... önerge kalbuü edilmemiştir. 

4. — Tokat Eski Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 
Arkadaşının, Memuriyet Mevki ve Nüfuzunu Kötü
ye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 228, 230 ve 240 inci Maddelerine Uyduğu 
İddiasıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye 
Eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Eski Ba
kanı Halil Başol Haklarında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/59) 

BAŞKAN — 'Dördüncü Biradaki, esals numarası 
9/59 olan önergeye geçiyoruz. Bu önerge, Tokat Esfc: 
'MilletlvdkiM' Cevat Atıfllgan ve 126 Arkadaşımın, Me
muriyet Meyki ve Nüfuzunu Kötüye Kullandıkları 
ye Bu Eyiemılerinıin Türk Ceza Kanununun 228, 23C 
ve 240 inci Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Eski 
Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Eski Bakanı 
Yılmaz Ergendkom ve Ticaret Eski Bakanı Halil Ba
şol haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü' 
Maddesi Uyarımca Bilr IMecls Soruşturması açıloıa-
'sıma1 İlişkin Önergedir, 

Bu önerge .Türkiye Büyük Millet Meclisinim 
28.1.1976 tarihli 1 inci Birleşiminde okunmak sure
tiyle tutanaklara (geçmiş ve bu yasama yılında da ba
sılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Önergenin okunup okumnıalmalsımı Genel Kurulun 
onayıma sunacağım. Okunmasın kabul edenler... Et
meyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Önerge hakkında söz isteyen?., Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kalbül edilmemiştir. 

5. — İçel Eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
50 Arkadaşının, Bakanlıkları Zamanında Görevleri
ni Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi
asıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Eski Bakanı Mustafa Ok Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi (9/66) 

BAŞKAN- — 5 inci sırada yer allan ve esas nu
marası 9/66 olan önerge; İçel Eski Mlletvdkili Ibra-
himt Göktepe ve 50 Arkadaşımın, Bakanlıkları Za
manında Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 imci Madde
sine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Biülent Ece
vit ve Köy İşleri ve Kooperatifler Etildi Bakanı Mus
tafa Ok Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 10C 
ündü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması 
Açılmaısiima İlişkin Önergedir. 
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Bu önerge de, Xüx!kiye Biiylüik Mltet Meclisimin 
7.4A976 ıtaıribii 5 imci BMeşirrumde okuntoak sure-
öyHe ItıitanaMaıra geçmiş ve bu yasama yliinda da bası
lıp sayın üyelere dağıta'HmışItıır. 

önergenin okunup okunmamasını Genel Kuru
lun onayına sunacağıim. Okunmasını kabuöi edenler... 
Etoıeyenller... Okunması kabul ediılimemiışftir. 

. önerge hakkında söz İsteyen?.. Yolk. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Eteeyenller... önerge kabul edimıemi^fir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Eski Üyesi Na
zım İnebeyli ile Ankara Eski Milletvekili Oğuz Ay-
gün ve 50 Arkadaşının, Bakanlıkları Zamanında Gö
revlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 Sayılı 
Kanunun 36 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Es
ki Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel Es
ki Bakanı Mahmut Türkmenoğlu Haklarında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 10 Oüncü) Maddesi Uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi 
(9168) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki esas numaralsiı 9/68 
olan önerge; Cumhuriyet Senatosu Sinop Eski Üyesi 
Nazım 'İnebeyli ile Ankara BsÜtii Milletvekiılıi Oğuz 
Aygün ve 50 ArÜcaldaşmın, Bakarihlkîları Zamanında 
Görevleriımi Kötüye Kulılandılkliaırı ve Bu Eylemleri
min Türlk Ceza IKamununun 230, 238, 240 ve 1918 Sa
yılı Kanunum 3ı6 inci Maddelerime Uydulu İddiasıyla 
Eisikü Başbakan Büilient Boövıilt ve Gümırük ve Tekel 
Eski Balkanı Mahmut Türkmenoğlu Hararında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 ündü) 'Maddesi Uyaranca 
Bir Meclis Soruşturması AÇılımasına »İlişkin Önerge
dir, 

Bu önerge de Türkiye Büyük Milet IMedlisiınin 
7.4.1976 /taAlü, 5 imci Binleşlrıimde. dkunlmak sure
tiyle tutanaklara geçtmliş ve bu yasama yıliında da ba-
sıflınp sayın üyelere dağıltılllmıştıır. Önergenin dkunup 
dku'nmaımalsıını Genel Kurulun onayına sunacağım. 
ökunmiaslıını kabul edenler.,. Kabul etimeyen'ler... 
Okunması kabul edilmemiştir. 

önerge halkkınlda söz isteyen?.. Ydk. 
önengeyi oylarınıza isunuyorum \- Kabul edenler... 

Kabul eltmeyenlıer.,. Önerge kabul edilmemiştir. 

7. — Adana Eski Milletvekili İsmail Hakkı Öz-
torun ve 47 Arkadaşının, Ülkemizdeki ABD Üs ve 
Tesislerinin Ulusal Çıkarlarımız Dışında Kullanılma
sına İzin Verdiği ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 125 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski 
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Başbakan Süleyman Demirel Hakkında Anayasanın 
90 ınçı (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/295) 

BAlŞKıAIN — 7 nci sıraldalfci, esas mumaırası 9/29'5 
olan önerge; Adana Eski Milletvekili îsımail Hakkı 
Özıttorun ve 47 Arkadaşının, Ülkemizdeki Amerika 
Birleşik Devtetleirıi Üs ve TesMerimiın Ulusal1 Çıkarîa-
nmıız Dîşıınlda Kuflıtanıllımalsıına ılzin Verdiği ve Bu 
Eylemlinin Türk Ceza Kanununun 125 inci Madde
sine Uyduğu İddiasıyla Eski Baisbaikan Süleyman De
mirel! Hakkında AmayaSamiım 9Ö inci (Yemi 10O üncü) 
Maddesi Uyanınca Biır Mecİs Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önerlgediır. 

Bu önerge dkunarnıamış; ancak bu yasamıa yıllımda 
basallaıp sayım üyelere dağıti/Mış/tor. önergemin okunup 
dkunmaimasiinı Genel1 Kurulun onayına sunacağım : 
Ökunimasıiinı kalbul federaller... Kabul etirneyenfler... 
Okunımıast Ikabui! edilmemiştir. 

Önerge hakkında söz İsteyen ?.. Ydk. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul ediılknemıiştir. 

8. — İstanbul Eski Milletvekili Sevil Korum ve 
64 Arkadaşının, Anayasanın Bazı Maddelerini İlga
ya Teşebbüs ve Bazı Maddelerini İhlal Ederek Gö
revini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi (9/299) 

BAŞKAN —8 indi sıradaki esas «numarası 9/299 
dîan önerge; İstanbul Eski Miiletvekil Sevil Korum 
ve 64 Arlkadaşmnım Anayasamın Bazı Maddelerini il
gaya Teşebbüs ve Bazı Maddelerini İhlal Ederek 
Görevini Kötüye Kulllamdıgı ve Bu Eyleminim Türk 
Ceza Kamununum 2140 ıincı Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Eski Baisbaikan Süleyman Derniırel Hakkında 
Anayasamın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclîs Somşturtoaisı AçmUmasına İlişkim 
önergedir. 

Bu önerge 'okunaımamıış, ancak bu Yasama Yıllım
da basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Önergenin okunup okunirnamasiıraı Geneli Kurulun 
onayına sunacağım. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenller... Okunması kabul' eidiflmemiştir. 

Önerge Hakkında söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarımıza sunuyorum : .Kabul edenler... 

Kabul e'ttneyenıler*. Önerge kabul edilmemiştir, 
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9. — Niğde Eski Milletvekili Yılmaz Cemal Bor 
ve 56 Arkadaşının, Tutum ve Davranışlarıyla Ana
yasal Hak ve özgürlükleri Çiğnedikleri, Yurttaşlar 
Arasında Ayrıcalık Yaratarak Haksız İşlemlerle Kar
şılaşmalarına Yol Açtıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228, 240 ve 251 inci Maddelerine 
Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Süleyman Demi-
rel ile Bakanlar Kurulu Eski Üyeleri Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi (9/301) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki Esas Numarası 
9/301 olan önerge; Niğde Eski Milletvekili Yılniaz 
Cemal Bor ve 56 Arkadaşının Tutum ve Davranış
larıyla Anayasal Hak ve Özgürlükleri Çiğnedikleri, 
Yurttaşlar Arasında Ayrıcalık Yaratarak Haksız tş-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'in, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin söz
lü sorular kısmına geçiyoruz, 

Birinci sıradaki Urfa Milletvekili Osman Doğan' 
in, Atatürk. Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmaları
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Doğan?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok

lar. • 
Soru ertelenmiştir. 

> ' 2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
bir Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bomba
lanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/105) 

BAŞKAN — ikinci sıradaki, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk gemisinin Irak sa-

lemlerle Karşılaşmalarına Yol Açtıkları ve Bu Ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 240 ve 251 
inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan 
Süleyman Demirel ile Bakanlar Kurulu Eski Üyele
ri Haklarında Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılma
sına İlişkin Önergedir. 

Bu önerge okunamamış, ancak bu yasama yılın
da basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Önergenin oku
nup okunmamasını Genel Kurulun onayına sunaca
ğım. Okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Okunması kabul edilmemiştir. 

Önerge hakkında söz isteyen?.. Yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

vaş uçaklarınca bombalanmasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesinin görüşülmesini, Hü
kümet mehil istediği için, erteliyorum. 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Bakas 

nından sözlü soru önergesi (6/106) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Kars Milletvekili 
Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve Danıştaya üye seçimine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesine ge
çiyoruz. 

Sayın Kuşan?.. Buradalar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok
lar. 

Bu soru da ertelenmiştir. 

4. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Türkiye 
ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

BAŞKAN — Dördüncü sıradaki sözlü soru da, 
yine, Hükümetin mehil istediği için bir ay süreyle er
telenmiştir. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER 

1. — 22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Ka
nununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/483) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin ka
nun tasarı ye teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işler kısmına geçiyoruz. 

Bu kısımdaki 59/1 inci Ek Sıra Sayılı 22.11.1934 
Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
mış bulunmaktadırlar, 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı daha önce Komis
yon tarafından içtüzüğümüzün 89 uncu maddesine 
~öre geri alınmış ve maddeleri yeniden düzenlene-
'ek yeni bir komisyon raporuyla huzurunuza getiril

miştir. Bu bakımdan tasarıyı yeni bir rapor ve yeni 
bir tasan olarak görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul • 
edilmemiştir.' 

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına Sayın Yılmaz Altuğ, Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Reşit Ülker söz istemişler
dir. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Altuğ, buyurunuz efendim. (MDP sıralarından alkış
lar). 

MDP GRUBU ADINA YILMAZ ALTUĞ (Si
vas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzu
runuza bu konuda 1954'ten beri araştırmalar yapmış 
bir arkadaşınız olarak çıkmış bulunuyorum. 

Muhtelif devletlerin mevzuatları incelenecek olur
sa,, memlekete kısa bir zaman için ve ziyaret maksa- I 
dıyla gelen turistlere azamî kolaylık gösterildiği, bu- i 
na karşılık yerleşmek ve para kazanmak amacıyla 
gelenlere ise, son derece güçlükler çıkarıldığı görül
mektedir. 

(1) 59 S. Saydı basmayazı 29.5.1984 tarihli 71 
inci Birleşim tutanağına 59,a 1 inci Ek Sıra Sayılı 
basmayazıda bu tutanağa eklidir._ 

I Bunun istisnaları, devletin millî sermayesinin ye
terli olmadığı ve işletemediği servetler için yabancı 
sermayeye olan ihtiyaçtır. Ülke, biliyoruz, devletin 
en önemli unsurlarından biridir. Arazi ise, devletin 
kara ülkesinin ta kendisidir. Yabancının arazi ikti-

I sabi, sanayi faaliyetleri bakımından da çok önem-
I lidir. Şöyle ki: (Bir devlette eğer hammaddeler yoksa 

mutlaka diğer bir devletin hammaddelerine amıra-
I caat eder. Hammaddeler de' araziden ya tarım ürün

leri ya orman ürünleri yalhut da maden olarak çı
karılmaktadır. Bu da, arazinin yabancı ellerde bu-

j iunmasının, memleketin ekonomisine ve dolayısıyla 
zenginliğine tesir etmesine yol açmakta ve memle
kette haklı olarak yabancılara karşı bir hassasiyetin 
dogmasına sebep olmaktadır, ©u suretle, yabancı
nın . arazi ele geçirmesine müsaade etmek bayraksız 
sömürgeler açmak anlamına da gelmektedir. 

Hammadde ve ucuz işçilik, emperyalist devlet
leri sömürgeler aramaya sevk etmiştir; fakat hep 

I biliyoruz, sömürgeler masraflıdır. Bünlan egemen
liği altında tutmak, İdarî ve diğer maddî ve manevî 
bir sürü sıkıntılara girmektir. En iyisi, sömürge te
sis etmeden başka bir devletin topraklarını ele ge-

I çirip bunlardan yararlanmak, yani siyasî bir egemen-
I ligi sürdürmeden, bu yükü diğer devlete bırakarak, 

o devletin topraklarından yararlanmaktır. 
Hepimiz biliyoruz; arazi mülkiyeti rejimi huku

kî, iktisadî ve sosyal tepkileriyle bir memleketin- ha
yatına derin tesirler yapar. Müsait rejim milleti kal-
kındırır; elverişsiz olanı ise, onu çökertir. Bu ba
kımdan, çağımızda ' yapılan sosyal reformların he
men çoğunluğu arazi rejiminin düzertiniesine yönel
miş bulunmaktadır Yabancıların arazi iktisabı o ka
dar önemli addedilmiştir ki, mesela Meksika'da ya
bancının arazi alması, yabancının vatandaşlığa, geç
mesini istediği anlamına gelmektedir. Bu, 1857 ta
rihli (Meksika Anayasasında mevcut bir bükümdür. 
Romen Anayasasının bir maddesine göre, tabiî ha
lihazır sosyalist Romen Anayasasının değil, 1879 ta
rihli Anayasanın bir maddesine göre, sadece Romen-
ler köylerde arazi alabilmektedirler. Hatta ıbazı dev
letler, eski tarihli yasaları incelediğimiz zaman, ken
di ekalliyetlerine dahi köylerde arazi vermedikleri 
(görülüyor. 3 Mayıs 1882 tarihli Rus Kanununda Ya
hudilerin köylerde arazi almaları yasaklanmış bulun
maktadır. 

Sayın miliervekileri, yabancılara haklar verilme-
I si bakımından birçok sıistemler mevcuttur. İBunlar-
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dan bir tanesi, «tebaai temsil sistemidir.» bu «tebaai 
temsil sistemi», vatandaşın haklarına eş haklar ver
mektir. İkincisi mütekabiliyet yahut karşılıklılık sisj 

temidir. /Burada siyasî, yani andlaşmalarla gelen mü
tekabiliyet ve onun yanında kanunî veya fiilî, yani 
kanunlarla yahut da fiilen idarî tasarruflarla gelen 
mütekabiliyet görülmektedir. Ayrıca, bu iki sistem 
dışında, bazı tahditlerin de mevcut olduğu görülü
yor; bilhassa yabancıların arazi iktisabı bakımından. 
Bunlardan birincisi, iktisabın şeklindeki tahditlerdir. 
Bazı devletler, sadece miras yoluyla yabancıların ara
zi iktisabına müsaade e'tmektedirler. 1947 tarihli 
Burma (Kanununu, yabancılara ancak miras yoluyla 
arazi vermektedir. Ayrıca, Yugoslavya'da 29 Nisan 
19418 tarihli Özel Ekonomik Teşdbbüslerln Millileş
tirilmesi 'Kanununa yapılan tadillerle miras yoluyla 
ve mütekabiliyet suretiyle yabancılara arazi iktisa
bı hakkı tanımaktadır. İngiltere'de Jersey, Adasın
da, yabancı kanunî miras yolu ile. miras iktisap ede
mez, ancak vasiyet yoluyla miras 'iktisap edebilir. 

Diğer bir sistem, önceden müsaade almadır. IBu-
nu Alman İMedenî Kanununa Giriş Kanununda gö
rüyoruz. (Bu kanunun 88 inci paragrafı açık ola
rak «'Yabancıların gayrimenkul iktisabı» adını taşı
yan yabancılar tarafından gayrimenkul iktisabını fe
dere devletin iznine bağlayan kanunlar 'geçerlidir, mu
teberdir» demektedir. 

Diğer bir tahdit de sayın milletvekilleri, arazi
nin kullanılma şekli bakımından olan tahdittir. Ta
rım arazisinin yabancılara hemen hemen hiç veril
mediğini görüyoruz. Buna birkaç örnek vermek is
tersek, 1951 tarihli ve 37 sayılı Mısır Kanununda bu
nu görüyoruz. Diğer taraftan bir sosyalist ülke olan 
Laos'da da 1959'da bu şekilde bir kanun çıkarıldığı
nı görmekteyiz. 

Diğer bir tahdit şekli de, yabancının alabileceği 
arazi miktarının tahdidir. Bunu liberal bir devlet 
olan - siyasî bakımıdan -. Amerika'da görmekteyiz. 
Amerika Federe Devletlerinin hemen her biri, bu 
tahdidi koymuşlardır ve değişiktir. Mesela İndiana' 
da 320 dönüm, Minnesota'da 1160 dönüm Pennsyfvan- -
ya'da 5 bin dönüm gibi değişik arazi miktarları tes
pit edilmiş bulunmaktadır. 

Enteresan, ilginç bir konu da 1935 tarihli hâlâ 
geçerli bulunan bir İspanyol Kanununda İspanyol 
adalarında yabancıların arazinin yüzde 25'inden faz
lasına sahip olamayacaklarına dair bulunan hüküm
dür. 

Diğer bir hüküm, diğer bir tahdit, coğrafî bakım
dan tahdittir. IBazı hallerde devletler yabancıların sı-
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nırlarda ve diğer stratejik bölgelerde arazi almaları
nı kanunla yasaklamışlardır. Japonya, Bolivya, Bre
zilya, Honduras gibi devletlerin kanunlarında bu
na rastlıyoruz. Bu arada Japonlarla ilgili bir durumu 
belirtmekte yarar var; Japonya'da 17 Ocak 1875 ta
rihli bir emirname ile, o tarihe kadar zaten yasak
tı, bir de ayrıca 1875'deki bu emirle, yabancıların 
arazi iktisabı ve toprağın yabancılara ipoteği yasak 
edilmişti. 21 Eylül 19Ö1 tarihli Kanun, yabancılara 
toprağın ebediyen kiralanması usulünü getirdi. Bu 
arada Japonlar, geçen yüzyılın sonunda Batının en 
.akıllı adamı diye saydıkları meşhur filozof Herbert 
Spencer'e, «Japonyanın Batı ile münasebetleri ne ol
malıdır? Kapılarımızı (Batıya tamamen açalım mı?» 
şeklinde bir danışma müracaatında bulundular. Bu
na Herber Spencer'in verdiği cevap çok ilginç bulun
maktadır. Diyor ki 26 Ağustos 1892'de yazdığı mek
tupta: «Genel olarak belirttiğim fikre uygun olarak 
diyebilirim ki, yabancıların yalnız arazi almalarını 
menetmek değil; fakat onlara uzun müddet arazi ki
ralamayı da yasak etmek lazımdır. Onlara ancak bir 
senelik kira ile arazi verilebilir.» 

* Değerli milletvekilleri, bu genel izahattan, sonra 
memleketimizle ilgili konulara geçmek istiyorum. Bir 
kere hemen söyleyeyim, İslam Hukukunun başında, 
biliyorsunuz, «dâr-ı İslâm» ve «Dâr-ı Harb» diye 
dünya ikiye ayrıldığından, yani İslam ülkeleri ve İs
lâm olmayan ülkeler olarak Mye ayrıldığından, dâr-ı 
harbin dâr-ül Islamda bir hakkı, bir arazi almasına 
imkân yoktu. Osmanlı İmparatorluğu da bu yasağı 
devam ettirerek 18168'e kadar gelmiştir; fakat o za
man, burada vaklfsizlikten bahsedemeyeceğim bazı 
iç ve dış baskılar sonunda, meşhur 1284 Safer Ka
nununu kabul etmiş bulunmaktadır. Bununla tebaai 
temsil edilerek, yani vatandaşa eş haklar verilmek 
suretiyle yabancılara arazi iktisabı tanınmıştır. Yan-
lız bu da bir başarıdır; «Tebaai temsil edilmek su
retiyle» diyorum, çünkü kapitülasyonlarda hep ha
tırlıyoruz, yabancılara Osmanlılardan daha fazla hak
lar verilmiştir; burada, bu hak verilmiş bulunmakta
dır. 

ıBundan sonra Cumhuriyet dönemine 'gelmiş bu
lunuyoruz. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaş
ması Türkiye'de yabancıların arazi iktisabı konusun
da bir dörtüm noktasını teşkil etmektedir. Türkiye 
bu anlaşma ile 1868 tarihli Saf er IRanunu ile benim
sediği «tebaai temsil» sistemini bırakarak, müteka
biliyet sistemine dönmüşjtür; siyasî mütekabiliyet sis
temini almıştır ve bu anlaşmanın 3 üncü maddesinde, 
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tabiî karşılıklı olmak şartıyla, «Türkiye'de, diğer 
akit devletlerin tebaaları her türlü emvalimenkule 
ve gayrimenkule (yani taşınır ve taşınmaz mala) 
sahip olabilirler» hükmü vardır, 

Bu arada, biliyorsunuz hemen aynı tarihlerde, 
lüyük Atatürk'ün emirleriyle ve kendisinin de Ba
tanlar Kuruluna başkanlık ettiğr bir celsede hazırla

nan Köy Kanunu vardır. 1İ8 Mart 1924 tarihli bu 
Köy Kanununun 87 nci maddesi - ki, bugün tadil 
edilmek İstenmektedir - '«Türkiye Cumhuriyeti Ta
biiyetinde- bulunmayan gerek şahıslar, gerekse şahıs 
hükmünde bulunan cemiyet ve şirketlerin köylerde 
arazi ve emlak almaları memnudur» hükmü getirilmiş 
julunmaktadır. Bu ilginç bir durumdur; çünkü ya
bancıların hakları daha daraltılıyor, köylerde bu hak 
aldırılıyor. İlginçtir, çünkü bu sırada Lozan İka

met ve Adlî Salâhiyet Mukavelenamesi (yahut söz
leşmesi) yürürlüktedir. Nitekim 'bunlar itiraz etmişler
dir ve 'gene Büyük Atatürk'ün başkanlık ettiği 26 ta-
•ihli içtimada (Bakanlar Kurulu bir kararname ya
yınlamıştır. Bu kararnamede sözü geçen devletler te
baasından köylerde ikâmet ve 'gayrimenkul tasarruf 
edeceklere mümanaat edilmemesine karar verilmiş
tir; fakat çok ilginç, orada bîr vaatte bulunuluyor 
ama, hu kanun asla çıkarılmamıştır. Şöyle deniliyor: 
«Keyfiyet İcra Vekilleri Heyetinin 2)6 Eylül 1926 ta
rihli içtimamda tetkik ve tezekkür edilmiş ve mez
kûr devletler tebaasından köylerde ikamet ve gayri
menkul emvale tasarruf edecek eşhas hakkında* Mec
lisi Aliye takdim ve teklif edinecek olan kanun layi
hasının tevdiine kadar». (Bu kanun layihası asla Mec
lise getirilmemiştir ve imzalar çok İlginç; Reisicum
hur Mustafa Kemal, Başvekil İsmet, Adliye Vekili 
Recep, Müdafa-i Millîye Vekil Vekili Recep vesai
re. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, bundan son
ra bu iktisabı sınırlayan ibazı kanunlar daha çıkarıl
mıştır. Bunlardan bir tanesi 27 Mayıs 1927 tarihli ve 
1062 sayılı ve hâlâ yürürlükte olan «Hudutları Da
hilinde Tebaamızın Emlâkine Vaz'ıyed Eden Devlet
lerin Türkiye'deki Tebaaları Emlakine. Mukabele Bil-
misil Tedabiri İttihazı Hakkındaki Kanunudur»., Bu 
Kanunla Hükümete, tebaamızın, kendi toprakların
daki emlâkine^ vaz'ıyed eden devletlerin, buradaki 
tebaalarının topraklarına vaz'ıyed etme yetkisi veril
miştir. Nitekim Suriye'nin bu şekilde hareket etmesi 
üzerine, Suriyelilerin buradaki topraklarına vaz'ıyed 
edilmiştir. 

Diğer Önemli bir kanun, 12 Haziran 1927 tarihli 
ve 1110 sayılı Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunudur 
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ve nihayet 22 Aralık 1934 tarihli ve 2664 sayılı Ta
pu Kanunu gelmektedir ki, Tapu Kanunu sınırla
maları daha da daraltmış ve karşılıklı, yani fiilî mü
tekabiliyet sistemini getirmiştir ve bu kanun el'an 
yürürlükte bulunmaktadır, 

Şu halde, şu .durumu gömmekteyiz: Tebaai tem
sil gibi, oldukça liberal bir sistemden, siyasî mütaka-
biliyet sistemine ve ondan daha daraltıcı olan fiilî mü- . 
takabiliyet sistemine geçilmiştir. Bu fiilî mü
tekabiliyet sistemine geçilmesi de şöyle olmuştur, 
onuda anlatayım: 

Afganistan*la bir (Siyasî Mütekabiliyet Acılaşma
mız vardır. (Buna göre Afganlılara (biz burada arazi 
veriyorduk, ama biz onlardan orada arazi almaya 
kalktığımız zaman, «Alamazsınız» dediler. «Efendim, 
antlaşma var» dediysek de, «Yok efendim, biz vere
miyoruz, İç kanunlarımız buna müsait değil» dediler. 
Onun üzerine bu şekilde yasaklar getirilmiş bulunu
yor ve şu ana kadar yürürlükte olan sistemimiz şöy
ledir: 

Bir yabancı tapuya müracaat ettiği zaman, onun 
memleketine soruluyor ve deniliyor ki; «Orada Türk 
vatandaşlarına bu haklar tanınıyor mu?» ©izim ora
daki Dışişleri temsilciliğimizden, «Tanınıyor» şek
lindeki bir yazı geldikten sonra, burada da aynı şe
kilde bu hak o yabancıya tanınmaktadır. 

Sözlerimi, şunları söyleyerek bağlamak istiyorum: 
Her devlet arazi rejimine son derece dikkat ediyor. 
Sebebi, millî hayatın elverişsiz hükümler yüzünden 
sarsılmasından endişe ediliyor; bunu görüyoruz. Dev
letin hassasiyetinin yerinde olduğunu da görmekte
yiz; yakın geçmişte bunu hissetmeyen, bu hususta 
ihmalkâr davrananların neler çektiklerini bilmekte
yiz. Nitekim, bizim tarihimizde de var. Banker Roc-
hild, 'Filistin'de, İsrailliler için arazi almak istemiş 
ve bunun için 'İkinci Abdülhamid'e müracaat etmişse 
de, İkinci AbdüMıamid bunu reddetmiştir. Yani Roc-
hidMn teklifinde şu hususda vardı; «Osmanlı borç
larının bir kısmını ben ödeyeyim» demiş; fakat bu 
teklif kabul edilmemiştir. 

İngiliz Manda İdaresi tarafından, maalesef Is-
raililere bu araziyi satma müsaadesi verilmiş ve bu
gün Filistinli Araplar yurtlarından olmuşlardır. 

Tarihin ilk. zamanlarında yabancılara hiç tanın
mayan arazi iktisabı milletlerarası münasebetler art
tıkça daha muğlak bir problem halini almıştır. Bu
gün yabancılara arazi iktisabını tamamen yasakla
mış ülkeler var. Bunların başında Suudi Arabistan 
geliyor, tabiî sosyalist ülkeleri söylemiyorum, onlar 
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kendi sistemleri içinde bunu yasaklamış bulunuyor
lar. Bugün Suudi Arabistan, (Kuveyt, Bahreyn gibi 
ülkeler de yabancılara arazi iktisabı vermiyorlar; 
Suudi Arabistan'ın topraklan bol; 'fakat Kuveyt'le, 
Bahreyn «bizim topraklarımız az, onun için vermi
yoruz» diye bir mazeret ileri sürmektedirler. 

Şimdi, devletler bu arazi iktisabı meselesini te-
b'aai temsil, mütekabiliyet, önceden müsaade, mem-
memlekette oturma şarttı, vatandaş olma arzusu gi
bi birtakım şartlara bağlamaktadırlar. Dökümde 
müelliflerin büyük bir ekseriyetti, devletin, yabancı
lara arazi iktisabı hakkı tanınması yolunda bir mec
buriyeti olmadığını söylemektedirler. Buna karşılık, 
hep o karşımıza çıkan insan haklarını savunanlar, 
mülkiyetin insan hakkı olduğunu, binaenaleyh gay
rimenkul mülkiyetinin de insan haklarının içine gir
diğini ve bunun için tanınma'sı gerektiğini söylerler 
ki, bu yazarlar arasında, doktrinde pek tutulmuş bir 
görüş değildir. 

Biz İMDP olarak, yabancılara arazi iktisabı ta
nımak hususunda, devletin münhasır salahiyeti ol
duğuna inanıyoruz. Zira, bir kere arazi mülkiyeti ha
yatın çok elzem, vazgeçilmez şartlarından değildir. 
Kaldı ki, uzun kiralama gibi sistemler vardır. 

Sonra, bugün Devletler Hukuku doktrininde mal 
iktisabına dair bağımsız bir müessese teorisi mevcut 
değildir. İBunun sebebi ise; Devletler Hukukunun şim
diye kadar sadece mülkiyeti himaye prensibini ka
bul ile yetinmiş olmasıdır. Devletler Hukukunda 'böy
le bir mal iktisabı müessesesinin bulunmayışı, devlet 
ülkesi üzerinde her nevi mal, bilhassa arazi iktisabı
nı tanzim hususunda devlete münhasır yetki ver
mektedir. ' Devletin tanzim ettiği husus yalnız iktisap, 
tasarruf ve intikal yollarını tespit değildir; Fakat 
kimlerin malik olabilecekleri, iktisap edebilecekleri 
de devletçe tayin edilir. Devletler Hukukuna göre, 
yabancının gayrimenkul mülkiyetinden istifadeye ta
lebe hakkı yoktur. IBu yoldaki milletlerarası müdaha
le de akamete duçar olmaktadır. 

Asgari adalet standardının muhtevasını teşkil 
eden hakların şümul ve hududu hususu ihtilafıdır, 
Bu hususta müellifler hakkında oy birliği yoktur. 
Bunun diğer bir mahzuru da kuvvetli devletlerin za
yıfların içişlerine karışmasına yol açmasıdır. 

'Yabancılar, arazi iktisabı hususunda tebaaya ve
rilecek haklardan fazlasını talep edememelidirler. 
Tetkikimiz, bilhassa en mühim millî serveflerı top
rakları olan ziraatçı memleketlerin, bu toprakların 
yabancıların ellerine geçmemesi için son derece dik

kat ettiklerini göstermektedir. Türkiye'de 1284 Saf er 
Kanunu ile yabancılara arazi iktisabı tebaaitemsM 
usulü ile tanınmıştı. Daha sonra, Lozan 'Muahede
siyle ahdî mütekabiliyet, siyasî mütekabiliyet siste
mi benimsendi. Tapu Kanunu, Kanunî mütekabili
yet sistemini getirdi. Şunu ehemmiyetle belirtmek 
icap eder ki, kanunlarla tanınan arazi iktisabı, ancak 
yabancı hakiki şahıslar için bahis olabiliyordu. Pet
rol Kanunu ile Turizm (Endüstrisini Teşvik Kanu
nu, bunlar da var, yabancı hükmi şahıslara bazı şart
lar altında Türkiye'de arazi iktisabı hatta köylerde 
arazi iktisabı hakkını tanımaktadır. 

İBAŞKAN — Sayın Altuğ, süreniz döldü efen
dim; bir-iki dakika içinde toparlamaya çalışın lüt
fen. 

YILMAZ ALTUĞ i(Devamla) — Topluyorum 
efendim. 

Biz IMİDfP olarak, bü durumu, yabancı tüzelkişile
re kanun yoluyla arazi iktisabı tanınmaması kaide
sinin çoğalmasını arzu etmediğimiz birer istisnası 
olarak karşılıyoruz. Bununla, son istisnalar hariç, 
yalnız yabancı hakiki şahıslara arazi tanındığı halde, 
milletlerarası anlaşmailarla hem yabancı hakiki hem 
de yabancı hükmî şahıslara arazi iktisabı, tahditler 
baki kalmak şartıyla, tanınmıştır. 

Sonuç olarak şuhu söyleyebiliriz: Türkiye bir 
sanayi memleketi olmaktan ziyade bir tarım memle
ketidir; nüfusumuzun yüzde 70'inden fazlası tarım
la geçindiğinden toprağımız en mühim millî serveti
mizi teşkil etmektedir. Bunun kayıtsız ve şartsız ya
bancıların eline geçmesi terviç edilmemelidir. 

!Son zamanlarda turizm endüstrisini teşvik ve pet
rol aramaları için eskiden beri devam edegelen ya
bancı hükmî şahıslara arazi iktisabı hakkı tanınma
sı memnuiyete konan istisnaların bunlardan ibaret 
olmasını temenni ederiz. 

Memleketimizin asırlarca acısını çektiği kapitü
lasyon rejiminin çok ufak çapta da olsa, dolambaçlı 
yollarla tekrar tesisi imkânına hiçbir açık kapı bı
rakılmaması lazımdır. 99 yıl kira gibi usuller varken, 
köylerde yabancılara turizm gayesini aşan arsa ikti
sabının tanınmasını •Milliyetçi Demokrasi Partisi ola
rak uygun bulmuyoruz. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ . 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ülker, buyurun 

efendim. (Alkışlar). 
ISayın Ülker, süreniz 20 dakika. 
HP GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER {İstan

bul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın IBaşkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Ta
pu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 sayılı Köy 
Kanununun 87 nci Maddesine Birer Fıkra Eklenme
si Hakkında Yasa Tasarısı üzerinde Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini arz edeceğim. 

(Bilindiği gibi Genel Kurulun 29.5.1984 günlü 71 
inci Birleşimde 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı huzurunuza gelmiş, siyasal partilerin grup 
sözcüleri ve sayın milletvekilleri, tasarının tümü üze
rinde konuşmuşlar, konuşmaların ışığında komisyon 
tasarının tümünü geri almıştı. Şimdi aynı yasa yeni 
biçimiyle huzurlarınıza gelmiştir. Evvelki metin tek 
bir maddeden ibaret iken, şimdiki metin 2 madde 
halinde getirilmiştir. 1 inci madde ile getirilen deği
şiklik şudur: 

2644 sayılı Tapu Yasasının 35 inci maddesi, «Tah
didi mutazammın kanunî hükümler yerinde kalmak 
ve karşılıklı olmak şarfciyle yabancı hakikî şahıslar 
Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs 
edebilirler» biçimindedir. Şimdi bu maddeye, «An
cak hanı?i ülkelere yukarıdaki fıkradaki tahdidin uy
gulanmayacağını, alım ve satımlarda yüzde 25'i geç
meyecek şekilde toplu konut fonuna alınacak fon 
nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Balkan
lar Kurulu yetkilidir» hükmü getirilmektedir ki, ge
tirilen esas değişikliklerden birisi budur. 

Değerli milletvekilleri, 'görüldüğü gibi, biraz ev
vel okuduğum 35 inci maddenin halen mevcut olan 
fıkrasındaki «tahdidin» uygulanmayacağı, buna gö
re «'tahdit» diye bahsettiği ne kadar bu işle ilgili ya
sa varsa, onlardan berî kılmak, onlardan ayrılmak im
kânı birinci olarak getiriliyor. 

İkincisi de, yapılacak satımlarda, yüzde 25'i geç
meyecek şekilde Toplu Konut Fonuna para alınacak. 

2 nci madde ile 442 sayılı Köy Yasasının 87 nci 
maddesine ikinci bir fıkra eklenmiştir. Eklenen ikin
ci fıkra şöyledir: 

«Hangi bölge ve illerde bu maddedeki kısıtlama
lardan (tıpkı 1 inci maddedeki gibi;' ama bu Köy 
Kanunuyla ilgili oluyor) hangi ülkelere istisna tanı-
nanacağı, alım satımlarda Toplu Konut Fonuna en 
çok yüzde 25'i geçmeyecek tutarda alınacak fon nis
petinin uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Ku
rulu yetkilidir.» Evvelce bu yönetmelikle yapılıyor
du. Yani her iki maddede de getirilen esaslar aynı
dır. Tapulama Kanunu ana kanundur, bütün diğer 
kanunları da içermektedir. Köy Kanunu ise ona gö
re özel bir kanundur, onda da bir değişiklik yapıl
maktadır. 
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Görüldüğü gibi 1 inci maddede uygulanmayacak 
tahditler - yani bugüne kadarki yasaklamalar kaldı
rılıyor - ve 2 nci maddede de kısıtlamalardan söz 
edilmektedir. Buradaki kısıtlama tabiri öbür yasak
lama tabiriyle aynı anlamda kullanılmıştır. Her iki 
ibarenin de anlamı aynıdır; şimdiye kadar yasak olan 
konularda yabancılara toprak elde etme olanağı ve-
rilmetkedir., 

Her iki maddenin işaret ettiği yasaklar nelerdir? 
Tapu Yasasının 3:6 ncı maddesi şöyledir: «Yabancı 
hakikî şahıslar bir köye bağlı olmayan müstakil çift
liklere ve köy sınırları dışında kalan arazinin 30 
hektardan çoğuna ancak Hükümetin izniyle sahip 
olabilirler. Kanunî miras bu hükümlerin dışındadır. 
Adı geçen çiftliklere ve arazinin 30 hektarından faz
lasına vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı sıfatıy
la yabancı hakikî şahısların sahip olabilmesi de 
Hükümetin iznine bağlı olup, izin verilmezse çiftlik 
ve bu fazıla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.» 
Bu hükümler bir bakışta anlaşılacak nitelikte değil
dir. Bu konudaki diğer yasaların ilgili hükümleriyle 
birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

18 Mart 1924 'gün ve 442 sayılı Köy Yasasının 
87 nci maddesi şöyledir: 

«Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan 
gerek şahıslar, gerek şahıs hükmünde bulunan ce
miyet ve şirketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) 
köylerde arazi ve emlâk almaları memnudur.» Yani, 
köyde yabancı gerçek ve tüzelkişiler emlak alamaz. 

Böylece, getirilen hükümler birlikte değerlendi
rildiğinde, yabancılar köylerde taşınmaz mal ala
mazlar esası getiriliyor. Yabancıların köy dışında ba
ğımsız çiftlik alması ya da 30 hektardan fazla arazi 
alabilmeleri ancak hükümet izniyle olabilecektir. 

12 Mart 1982 Gün ve 2634 Sayılı Turizmi Teş
vik Kanununun 8 inci maddesinin (E) fıkrası da şöy
ledir: 

«(E) Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerin
deki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanu
nu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yaban
cı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu 
karar ile istisna edilebilir.» 

Şimdi, burada kutlanılan turizm merkezleri ve 
bölgeleri tamamen idare tarafından, Bakanlar Kuru
lu tarafından, ilgililer tarafından tespit edilen bir şey
dir. Her yer turizm bölgesi, turizm merkezi değildir. 
Turizm merkezilerinde ve turizm bölgelerinde 'Ba
kanlar Kurulu kararıyla oluyor. İstisna edilebilecek
lerinden 13 Mayıs 1983 Gün ve 18046 Sayılı Resmî 
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Gazetede yayınlanan yabancı uyruklu kişilerin tu- | 
rizm 'bölge alan ve merkezlerinde taşınmaz mal ik- I 
tisaplarında uygulanacak esaslar Bakanlar Kurulu I 
kararıyla yapılmıştır. I 

Değerli milletvekilleri, ıbu yeni fıkralar neler ge- I 
tirmektedir, kaba olarak bu maddeleri zikrettim, bu
nun dışında da birtakım kanunlar daha vardır; fa
kat zaman yetmediği için bunlara girmiyorum. Bu I 
fıkralar ile Köy Yasasının 87 nci maddesindeki I 
yabancılara taşınmaz mal alma yasağı bu kanunda- I 
ki anlamıyla (genelleştirilmektedir, kaldırılmaktadır; I 
yani Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Bu fık- I 
ralar, Tapu Yasasının 36 nci maddesinde yer alan, 
«Yabancıların köy sınırları dışında bağımsız çiftlik I 
almaları, 30 hektardan fazla arazi almaları» yasağını I 
temel bir uygulama haline getirmektedir; zaten bu I 
mevcut ama, bunu normal, olağan bir uygulama ha- I 
line getirmektedir. I 

Hangi bölge veya illerde hangi yabancıların ve 
başka ilgililerin taşınmaz mal alabilecekleri Bakan
lar Kurulunca belirtilecektir; bu kanunun getirdiği I 
esaslardan birisi de budur. 

Yine bu kanunun getirdiği esaslardan biri; Köy, 
Tapu ve Turizmi Teşvik yasalarının dışına çıkılarak, I 
yabancılara satılan taşınmaz malların satış değerinin I 
yüzde 25'ini geçmeyecek bir tutarı Toplu Konut Fo- j 
nuna alınacaktır; yani yabancılara şimdiye kadar ya
saklanmış yerlerde taşınmaz mal satılarak, Toplu I 
Konut Fonuna gelir sağlanacaktır. j 

Komisyona geri alınan metinle yeni (getirilen me
tin arasında bir karşılaştırma yapıldığında; eski me- I 
tinde, «...istisnaya ait şart, esaslar ve uygulamaya 
ait diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararıyla yürür
lüğe konulacak yönetmelikte »gösterilir» dendiği hal
de, - bir -yönetmelik vardı burada, onu tartışmıştık - I 
yeni metinde, «...uygulamaya ait esasları tespite Ba- I 
kanlar Kurulu yetkilidir.» denmektedir. Yani, «yö
netmelik» sözcüğü çıkarılmıştır. 

Yasa evvelce tek madde halinde iken, şimdi 2 
madde haline getirilmiştir. Evvelce getirilen metinde 
«tarım ve orman arazileri hariç» denildiği halde, ye
ni metinde «tarımsal üretim maksadıyla iktisap edil- I 
mek istenilen araziler için (geçerli değildir» tabiri kul
lanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu esaslardan kısaca bah- I 
settikten sonra, Anayasa bakımından bu durumu ele 
almak gerekir. Yasa, açık bir biçimde, Köy Yasa
sının 87 nci maddesiyle,* Tapulama Yasasının 35 in
ci maddesini değiştirmekte ve ayrıca Turizmi Teş- | 

— 472 

21 » 6 . 1984 0 : 1 

vik Yasasında da bir nevi değişiklik yapmakta, onun 
sınırlan dışarısına çıkmakta, bu yasalarla birlikte bir 
de Fon Yasasını ilgilendirmektedir. 

Yasa değiştirilmesi demek, o yasada yapılacak 
değişikliğin esaslarının yasada gösterilmesi demek
tir. Bu niteliği ile bu yasa, değişiklik yasası değil, de
ğişikliğe yetki yasası niteliğindedir. Yetki yasasının da, 
Anayasamıza göre, nasıl çıkarılacağı bellidir. O anlam
da bir yetki yasası değildir. Ayrıntıları göstermediği 
için, bir yasanın objektif olarak içermesi lazım gelen 
hususları içermediği için, bu bir yetki devridir. Yüce 
Meclis, kanun yapma yasama yetkisini, bu yasa ile 
Bakanlar Kuruluna devretmiş olmaktadır. Hiçbir 
husus burada yer almamaktadır. Ortada gözüken 
bir fon hususu vardır, bir de yasalarda mevcut tah
ditlerden kurtulunduğu noktası gösterilmiştir, onun 
dışında hiçbir husus burada yoktur. Böylelikle Yü
ce Meclis yasa yapmak, yani yasama yetkisini doğ
rudan doğruya Hükümete devretmektedir. Bu, Ana
yasanın 7 nci maddesine açıkça aykırı bulunmakta
dır. Bu nedenle öncelikle tasarının Anayasa Komis
yonuna gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Sa
yın Komisyon üyelerinin bazıları, Halkçı Partili üye
lerden Tokat Milletvekili Enver özcan, İstanbul Mil
letvekili Tülay öney, (Sinop Milletvekili Barış Can, 
Gaziantep Milletvekili Hayri Osmanlıoğlu ile Balı
kesir Milletvekili Fenni tslimyeli ve Rize Milletve
kili Fehmi Memişoğlu arkadaşlarımızın bu bakım
dan «karşı oy» yazılarına katılıyoruz. 

Yasa, aynı zamanda yöntem bakımından da sa
kıncalıdır. Nitekim, ilk (gelen metin bir tek madde idi; 
aslında dört tane kanunu içeriyordu. Sonra gelen 
metin iki kanunu içermektedir; aslında bu bir kanun 
değil, bir kanunlar demeti, buketi halindedir. Halbu
ki, bunun böyle yapılmasının uygulamada büyük sa
kıncaları vardır. Ayrıntısına girmiyorum, nitekim 
ikinci seferinde hem Köy Kanununda, 4ıem 
Tapulama Kanununda değişiklik yapılmıştır. Hal
buki Fon Kanununda da değişiklik yapılması lazım 
gelir, başka kanunlarda da değişiklik yapılması lâ
zım gelir. 

Bunun faydası nedir? 

iBu, evvelce yapılmıştır Mecliste, o zaman da şah
sen karşı çıkmıştım. O zaman da düşündükleri şey 
şu: Biz bunu bir kanunla getirelim, dört defa görü
şüleceğine, dört kanun yerine bir kanunla biz bu 
işi bitiririz. Ama hiç olmazsa o zaman madde koyu
yorlardı, 1 inci madde ,2 nci madde, 4 üncü madde 
diye ve her birinde de kanunu yazıyorlardı; tümü 
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bir defa konuşuluyordu; fakat maddelerinde belli 
oluyordu, hiç olmazsa elinize aldığınız zaman hangi 
kanunlarla ilgili olduğu belli oluyordu. Bunun gibi 
kanunları çıkardığımız takdirde, Türkiye'de kanun
ların anlaşılmasına ve doğru dürüst bilinmesine im
kân olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, işin esasına gelince: Ben
den evvel M'DP Grubu adına konuşan Sayın Profe
sör Yılmaz Altuğ bu konunun uzmanıdır, bu çalışma
larımızı yaparken onun değerli kitabının 4 üncü ba
sısından da istifade ettik. Sayın Altuğ'un kendileri 
anlattılar; - ben o kısımları geçiyorum - bilimsel ola
rak anlattıklarına aynen katılıyorum, aydınlık veri
yor. 

(Bu konu böyle 2 ufacık fıkra ile ve bunun önü
ne katılmış 8-10 satırlık gerekçeyle çözümlenecek 
bir konu değildir. Nasıl bazı şeyler, ufacık şeyler bü
yük bir rahatsızlığın göstergesi olabilirse, burada 
da ufacık bir toprak verme meselesi gibi, fona para 
kazandırmak, Arap ülkelerinden veya başka yerden 
gelecek turistik yatırımlar yapmak gibi temelde çok 
güzel, temiz, iyi niyetli düşünceler; bunun altındaki 
altyapı derinliğine bilinmediği takdirde, memleketin 
başına büyük dertler açabilir. 

Bugüne kadar, getirilen taslağa göre Türkiye'nin 
kimi Iböl'geleri ile kimi illerinde, köy sınırları içinde 
ve köy sınırları dışında, yabancı gerçek ve tüzelki
şiler 30 hektardan fazla arazi elde edebilecekler, ba
ğımsız çiftlikleri alabilecekler bir sistem dahilinde, 
evvelce de var bu, Tasarının turizm alanları için ge
tirildiği açıkça yazılmaktadır ilk metinde; ancak ay
nı raporda Turizmi Teşvik Yasasının 8 inci madde
sinin (E) fıkrasının Hükümete daha fazla yetki ver
diği, yeni bir görüş ortaya çıkarılmadığı da ileri sü
rülmektedir. 2634 sayılı Yasanın 8 inci maddesinin 
(E) fıkrası şöyledir: «Turizm bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde» diye ifade ediyor, şimdi turizm böl
gelerinin sınırları yetkililerce belli edileceğine göre, 
bu yeni sistemde onun dışına çıkarılıyor, bu ihtiyaç 
açıktır; yani gerekçe gerçeğe uymamaktadır. 

Bir yasa, kapsamını açıkça ortaya koymalıdır. 
Yasanın gerekçesi bir satırdan ibarettir. Komisyon 
raporu, uygulamanın özellikle turizm alanlarında ol
duğunu ileri sürmektedir. Böylelikle burada bir baş
ka gerçek daha kabul ediliyor, onun dışında da mak
satla kullanılacağı anlaşılıyor; yani yalnız turizm de
ğil, «özellikle» dendiğine göre, başka maksatlarla 
kullanılacağı da anlaşılmaktadır. Muhalefet partili 
Komisyon üyeleri de buna karşı çıkmışlardır. 
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Değerli arkadaşlarım, yeni metinde «Tarım ve 
orman arazileri hariç ibaresi» eklenmişse de komis
yonda ilk metne, bu sefer bu ibare çıkarılmrtır. Yal
nızca Köy Yasasında yapılan değişikliğe; «Ancak bu 
fıkra hükmü tarımsal üretim maksadıyla iktisap edil
mek istenen araziler için geçerli değildir» denmiştir. 
Tapu Kanununun 35 inci maddesinde, ki anakanun 
oluyor, böyle bir ibare mevcut olmadığına göre, tah
didi mütazammın hükümlerin tümünün uygulana
bileceğine göre, Köy Yasasının 87 nci maddesi ha
riç, diğer tahditli yasalarda bu hüküm uygulanamaz 
anlamı çıkmaktadır; yani bizim bilmediğimiz bir ala
na yayılmaktadır. Kanun kapsamı, bizim düşün
düğümüzden, Komisyonun ifade ettiğinin çok öte
sindedir. Böylelikle 1923'de Lozan Antlaşması ile 
başlayan ve Türkiye'yi kapitülasyonlar ile sömüren 
ve bölüp, parçalamak isteyenlere karşı alınan önlem
ler büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. Bunlar 
bir sistem halindedir, geçen konuşmamda bunları ifa^ 
de etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz dolmuştur, 
toparlamaya çalışın efendim. 

REŞİT ÜLKER <Devamla) — Evet efendim. 
bitti. 

Oysa şu anda Türkiye 1923 evvelindeki gibi bö
lünüp, parçalanmak tehditleri altında bulunmakta
dır. Bu bölünme ve parçalanma isteklerine, tıpkı 
geçmişteki gibi arka çıkanlar vardır. Siyasetin vah
şi yasası yürürlüktedir. Dış siyasette ebedi dost ve 
ebedi düşman yoktur. Dost diyerek, yabancı serma
ye diyerek bağrımıza kabul edeceklerimize dikkatli 
olmak zorundayız. Topraklarımız geniştir, bu da çok 
önemli bir özellik, kontrolü zordur. Nüfus yoğunlu
ğumuz azdır, denetlemeleri kolay değildir. Öte yan
dan yabancı gerçek kişilere, özellikle tüzelkişilere 
toprak vermekle, toprak satmakla gerektiğinde o ya
bancıların bağlı oldukları devletlerin müdahalelerini 
de peşinen kabul etmiş oluruz. Biz bu nedenlerle 1953 
günlü Turizm Endüstrisinin Teşvik Yasasında ve 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasasında getirilen esas
ları, özellikle 1982'de çıkarılan Yasayı, sınırlı olmak
la birlikte genellikle doğru bulmuyoruz; yani çıkmış 
olanlar için, «vaktiyle çıktı, artık biz de devam edi
yoruz» deniyor; biz onları da sınırlı olarak doğru 
görmüyoruz. Burada, KİT'lerin satışı gibi, kolay bir 
kaynak bulmak, kolay başarı elde etmek isteği gö
rülmektedir. Bu yolla, yani topraklarımızın bir kıs
mını satarak, döviz elde edilmek istenmektedir. Bu 
yol da, tıpkı KİT'lerin yerli yabancı ayrımı yapılmak-
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sızın satışı gibi, Türkiye için tehlikeli bir yoldur. Tür
kiye kuzey kıyıları, doğu ve güneydoğu sınırları, Ak
deniz ve Ege kıyıları, Boğazları ve Trakyası ile dün
yanın en stratejik bir bölgesidir. Buralarda verile
cek bir karış toprağın bile, gerektiğinde Türkiye için 
bilinmez, anlatılmaz tehlikeler yaratacağından endişe 
ediyoruz. 

Tüm bu nedenlerle Anayasanın 7 nci maddesine, 
yasa yapma tekniğine, Türkiye'nin millî menfaatleri
ne, savunmasına ve geleneklerine aykırı olan bu tasa
rıya karşı olduğumuzu, gerekli düzeltmeler yapılma
dığı takdirde Halkçı Parti Grubu olarak kırmızı oy 
kullanacağımızı bildirir, Yüce Meclisi Halkçı Parti 
Grubu adına saygılarla selamlarım. (HP ve MıDP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın ibrahim 

Fevzi Yaman, buyurunuz efendim. (Alkışlar). 

ANAP GRUBU ADINA ÎBRAHÎM FEVZÎ 
YAMAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Türkive Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 29.5.1984 tarihli 71 inci Birleşimin
de görüşülmekte iken Plan ve Bütçe Komisyonu ta
rafından geri alınan 2644 sayılı Tapu Kanununun 
35 inci Maddesi ile 442 sayılı Köy Kanununun 87 
nci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesine Dair Ka
mun Tasarısı üzerindeki grubumuzun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, muhalefet, sanki yabancı
ların Türkiye'de mülk edinmelerini ilk defa biz icat 
ediyormuşuz gibi bir tavır alıyor, yersiz ve haksız 
ithamlarda bulunuyor. 

Şimdi meseleye, akıl ve mantık ölçülerine vur
mak suretiyle samimiyet ve insafla bakmaya çalışa
lım. 

Biran geriye dönelim ve bizden önceki hükümet
ler zamanında Türkiye'de yabancıların taşınmaz mal 
edinmelerine imkân tanıyan kanunları gözden geçi
relim. 

1. Yabancıların gayri menkul edinmeleri konu
sunda Osmanlı imparatorluğu devrinde 7 Sefer 1284 
(Miladî 1867̂  tarihinde yani 116 sene önce yürür
lüğe girmiş bulunan Tebaa-i Ecnebiyyenin Emlake 
Mutasarrıf Olması Hakkında Kanun* 

Bu Kanunla - Hicaz arazisi hariç - yabancılar 
köyde ve şehirde mülk edinebilmişlerdir. 

(HP sıralarından «Mazide, mazide» sesleri) 
Olsun; dinleyin beyler. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz 
efendim. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — kin
ci kanun, Atatürk'ün sağlığında (1924) yılında) yü
rürlüğe giren Köy Kanunu, köyler hariç yabancıla
ra taşınmaz mal edinme hakkı vermiştir. 

3. Yine Atatürk'ün sağlığında meriyete giren 
Tapu Kanununun 36 nci maddesi ile şartlı olarak 
yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış
tır. 

Maddeyi, konumuzla çok yakından ilgisi bulun
ması dolayısıyla sizlere okumak istiyorum: 

- «Madde 36. — Yabancı hakikî şahıslar bir köye 
bağlı olmayan müstakil çiftliklere ve köy sınırları 
dışında kalan arazinin 30 hektardan çoğuna ancak 
Hükümetin izniyle salhip olabilirler.» Demek oluyor 
ki, bir yabancı, hükümetin izni olmadan köy içinde 
30 hektar kadar, Hükümetin izniyle de köy dışında 
30 hektardan fazla taşınmaz mal edinebilmektedir. 

4. 31 yıl önce, 1953 yılında meriyete giren 6086 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunuyla yine 
yabancılar Bakanlar Kurulu ikararıyla taşınmaz mal 
edinebilmişlerdir^ 

5. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nuyla yabancıların Türkiye'de köy - şehir ayrımı 
yapmadan taşınmaz edinmeleri kabul edilmiştir. 

6. Petrol Kanunuyla aynı imkân getirilmiştir. 
(HP sıralarından «Petrol Kanununda yok, arama 
hakkı var» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, benim tespitlerim bunlar. 
Demek ki, biz yeni bıir şey getirmiyoruz, yeni bir 
şey icat etmiyoruz. Bizden önceki, Osmanlı Hükü
meti dahil, Cumhuriyet Hükümetleri yabancılara bu 
imkânı tanımışlardır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi sizlere 1977 yi-
Unda yapılan bir tespitten rakamlar vermek istiyo
rum: Marmara, Ege ve Akdeniz gibi kritik olan sa
hil şeridinde Yunanlıların 477, İtalyanların 286, Su
riyelilerin 234, ingilizlerin 165, diğeri 21 çeşitli ül
keye ait 307 olmak üzere toplam 1 469 adet bina 
veya arsa yabancıların mülkiyetindedir. Bu miktara 
kritik sahil şeridi dışında edinilmiş diğer gayri men
kuller dahil değildir., 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mütekabiliyet 
var mı? 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Ga
yet tabiî var. 

Bu yabancıların mülk edinmelerinden dolayı bu
güne kadar bize ne zarar gelmiştir? Şayet bunlardan 
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bize bir zarar gelmesi söz konusu olur ise, bunların 
tasfiyesi mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, işin burasında muhalefet 
bize, «Yabancılara mülkiyet hakkı tanıyacağınıza 
uzun süreli kiralama esası getiriniz; mülkiyet verdi
ğiniz takdirde Türkiye'nin-düşmanı olan şahıslar vev 
bu şahıslar marifetiyle ASALA ve ASALA gibi ör
gütler memleketimize girebilirler ve kötü emellerini 
memleketimizde gerçekleştirme imkânı bulabilirler» 
diyorlar. <|MDP sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 
Peki bunlar, yani ASALA ve ASALA gibi örgüt
ler, uzun vadeli kiraya verilen menkulden istifade 
etmek suretiyle kötü emellerini gerçekleştiremezler 
mi? Neden tapu verildiğinde bu 'husus akla geliyor? 
Maksatlı değil ise hakikaten bunu anlamak çok güç 
ve zor. 

Değerli milletvekilleri, iki muhalefet partimizin 
üzerinde durduğu ve birleştikleri ikinci husus, bu 
tasarının yetki niteliğinde olması; istisna hükümleri
nin Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilmesinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerinin Bakanlar 
Kuruluna devri mahiyetinde olduğundan ayrıca Ana
yasamızın 7 nci maddesine aykırı olduğu iddiasıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettim, tekrarın
da fayda gördüğüm için istisnalar ile ilgili geçmişte 
kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki kanunlarını 
tekrarlayacağım: Rahmetli Atatürk zamanında meri
yete girdiğini söylediğim Tapu Kanunu, 1950 yılla
rında kanunlaşan Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
ve nihayet 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile 
Türkiye'de yabancıların nasıl mal iktisap edecekleri
ne dair istisnaların tespitine dair Bakanlar Kuruluna 
yetki vermiştir.; 

Görüldüğü üzere, Bakanlar Kuruluna yasalar ile 
yetki verilmesi yeni bir olay değildir. Hükümetin 
getirmiş olduğu kanun tasarısında, iddia olunduğu 
gibi Bakanlar Kuruluna kanun çıkarma yetkisi ve
rilmekte, kanunla, kanunun emrettiği hususları yeri
ne getirme görevi verilmektedir. Yani, Bakanlar Ku
rulu kanunun icaplarını uygulayacaktır. Yukarıda 
saydım, saydıklarımın dışında yüzlerce kanun Ba
kanlar Kuruluna benzer yetkiler vermiştir. 

Değerli milletveküleri, 1982 yılında meriyete gi
ren Anayasamızın 7 nci maddesindeki yasama yet
kisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğuna 
dair hükmü, 1924 ve 1961 Anayasalarında aynen 
mevcuttur. Hatta 1961 Anayasamızın 5 inci madde
si, 1982 Anayasamızın 7 nci maddesiyle lafzen ay
nıdır. Hal böyle olunca, yukarıda bahsettiğim kanun-
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larla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler 1924 ve 
1961 Anayasalarımızın meriyette bulunduğu zaman 
içinde olmuştur ve Anayasaya aykırı oldukları da 
iddia olunmamıştır. Ayrıca muhalefetin, bu tasarı 
Anayasaya aykırı demesi de bir hukukîlik kazan
dırmaz. Ta ki bu tasarı kanunlaşır, muhalefet Anayasa 
Mahkemesine dava açar ve Anayasa Mahkemesi bu 
kanun Anayasaya aykırıdır derse, aykırıdır diye bir 
karar alırsa işte o zaman hukukîlik kazanır. Aksi 
takdirde bu bir iddiadan öteye geçemez. 

Değerli milletvekilleri, muhalefet, yabancıların 
Türkiye'de taşınmaz edinmelerini millî güvenliğimiz 
açısından da sakıncalı olduğunu söylemektedir.^ 
(MDP sıralarından, «doğru» sesleri) 

Şimdi sizlere 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanu
nunun 8 inci maddesinin (E) fıkrası üe Bakanlar 
Kuruluna verilen yetkinin nasıl tatbik edildiğini an
latmak istiyorum. Ulusu Hükümeti yabancı uyruk
lu kişilerin turizm bölge alan ve merkezlerinde ta
şınmaz mal iktisaplarında uygulanacak esasları bir 
kararname üe tespit ve ilan etmiştir. Bakın bu ka
rarname nasıl bir esas getirmiştir, okuyorum: «Ya
bancı uyruklu kişilerin turizm bölge, alan ve mer
kezlerinde 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (E) fıkrası uya
rınca taşınmaz mal iktisaplarına ilişkin talepleri, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarının başkanlı
ğında, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilatı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinden oluşan kurulca yapılacak inceleme 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, Ba
kanlar Kurulunca karara bağlanır.» 

Bu kararnameye göre yabancının bir talebi ola
cak, bahsedilen kurul toplanacak, meseleyi enine bo
yuna tetkik edecek, inceleyecek ve bir karara vara
cak ve verdiği bu kararı Turizm Bakanı Bakanlar 
Kuurluna getirecek ve mesele tekrar Bakanlar Ku
rulunda görüşüldükten sonra taşınmazın yabancıya 
satılıp satılmayacağı karara bağlanacaktır. 

Aziz milletvekilleri, bu kanun çıkalı 2 yıl olmuş. 
Turizm Bakanlığı yetkililerine sordum, «Bu Kanuna 
göre ne kadar yer sattınız? Ne kadar talep oldu?» 
diye, Verdikleri cevap şöyle oldu: «Hiç gayri men
kul satmadık. Batı Almanya'dan 2 talep vaki oldu; 
onu da değerlendirmiş değiliz.» 

Şimdi, muhaleeftin ifade ettiği gibi, iş o kadar 
kolay ve basit değil; Türkiye'ye gelecek olanların 
da elbette bizden bazı kolaylıklar beklemesi gerekir. 
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Aksi takdirde niye gelsinler? Siz sanıyor musunuz M 
yabancı ülke uyrukluları ceplerine dolarları, riyal
leri koymuşlar, bizim sınır kapılarında «Türkiye su 
kanunu çıkarsa da biz de Türkiye'de bir mülk edine
lim» diye kuyrukta'bekliyorlar? 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Yalvaracak mı
yız?... 

ÎBRAHÎM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Yok 
öyle şey... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çıkartmayalım o 
zaman. (HP sıralarından «çıkartmayalım o zaman» 
sesleri, gürültüler.) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Dinle
mesini öğrenelim. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, bu tasan kanunlaştığı takdirde 
Hükümete verilen yetki, Turizmi Teşvik Kanunun
da olduğu gibi işleyecektir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başlangıçta işleyece
ği belli. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Esa-
sen bu şekilde işleyeceğini Hükümetimiz Plan ve 
Bütçe Komisyonunda ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının amacı nedir? 
Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
küçük toprak sahibi devletlerin uyruklularına Türki
ye'nin belirli yerlerinde, belirli miktarda taşınmaz 
mal edinme imkânı sağlamaktır. 

ÖMER KUSHAN (Kars) — Tamam. (HP sıra
larından «tamam» sesleri, alkışlar). 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Bu
nun yanında Suudi Arabistan uyruklulara Türkiye' 
de taşınmaz edinme imkânı vermek suretiyle bu ül
kede çalışan ve mevcudu yüzbinleri aşan işçilerimi
zin bu ülkede işletme kurmalarını ve diğer menfaat
lerini temin etmektir. Diğer taraftan 2634 sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanunu, turizm bölgesi ve turizm mer
kezi olarak ilan edilen yerlere devletin'bu kanun ge
reğince birçok hizmetler götürmesi mükellefiyetini 
getirmiştir. 

PA§A SARIOGLU (Ağrı) — Bir de vatandaşa 
götürelim. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Bu 
bakımdan Türkiye'de her yer kolayca turizm bölge 
veya merkezi ilan edilememektedir. Devleti bu kül
fetten kurtarmak için, turizm bölge ve merkezi ilan 
edilmeksizin, durumu uygun bulunan yabancıların 
belirli yerlerde taşınmaz mal edinmelerine imkân ve
rilecektir. Esasen Hükümetimiz, bu hususu da Plan 
ve Bütçe Komisyonunda ifade etmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, bu tasarının bundan önce
ki birleşimde görüşülmesi sırasında ifade ettiğim gi-
oi, hiçbir art niyetimiz yok. Anavatan Partisi Gru-
ou olarak Hükümetimize güveniyor ve inanıyoruz. 
Memleketimizin hayrına olan her kararı almakta ka
rarlı ve inaçlıyız. Artık birçok vehimlerden ve peşin 
hükümlerden kurtulma zamanı çoktan gelmiş ve geç
mekte olduğuna inanıyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu olarak bu yasa tasarısı
nı benimsiyor ve destekliyoruz. Grubum adına hepi
nize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Yaman, teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tin 

1 inci maddeyi okutuyorum : . 

22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 
35 inci Maddesi ile 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı 
Köy Kanununun 87 nci Maddesine Birer Fıkra Ek-

lenmes Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22.11.1934 tarihli ve 2644 sayılı 
Tapu Kânununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkradaki tah
didin uygulanmayacağını, alım ve satımlarda % 25'i 
geçmeyecek şekilde toplu konut fonuna alınacak fon 
nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Bayazıt, buyurun efendim. (MDP sıralarından alkış
lar). 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BAYAZIT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Cumhuriyet tarihimizin ilk Büyük Millet Mec
lisi zamanında, yani 1924 yılında Köy Kanunu Ta
sarısı Büyük Millet Meclisine gelmiş, o devirde Ada
let ve içişleri Komisyonu tasarının 87 maddesini "74 
madde olarak tedvin etmiş ve yabancıların köyde 
emlak ve arazi edinmelerini yasaklamıştır. Bu hük
mü getiren, bugün ancak hatıralarını anabileceğimiz 
o Meclis üyelerini, o günün Bakanlar Kurulunu tak
dirle anar, hepsini saygıyla yâdederimi 
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12 Eylülden önce yabancıların köylere niçin gire- • 
mediklerini ben bu kanunda bulurum. Yabancılar 
hiçbir surette köye girememişler, anarşistler de bu 
vesiyle köylerde kendilerine yatak bulamamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun gelmesinin se
bep ve saiklerden bir tanesini müsaade buyurursanız 
şurada arz edeceğim : 1982 senesinde Libya ile ara
mızda bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma metni Büyük 
Millet Meclisine geldi, 17 Mayıs 1982 tarihli 95 sıra 
sayılı Danışma Meclisi Tutanağında mevcuttur, Tür
kiye Cumhuriyeti ile Libya Sosyalist Arap Halk Ce-
mahiriyesi Arasında Ortak Holding Şirketi Kurul
ması Hakkında Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisi Malî işler, 
Millî Savunma, İçişleri komisyonlarından geçmek 
suretiyle Genel Kurula gelmişti. Genel Kurulda bu
nun uzun münakaşa ve müzakereleri oldu. Bilhassa 
Danışma Meclisindeki metnin 3 üncü maddesinin (h) 
bendinde geçen; «Türkiye'de veya herhangi üye bir 
ülkede, herhangi bir sıfat altında herhangi bir gayri
menkul satın almak, kiralamak, mübadele ve iktisap 
etmek üzere tasarruf etmek bu şirketin hedefleri ara
sında olduğunu vurgulamak suretiyle bu anlaşma ya
pılmıştır. Anlaşmayı 19 Kasım 1981 tarihinde Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti adına o zamanki Baş
bakan Yardımcısı Sayın Turgut Özal, Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Birliği adına da Sekre
teri Addo Zahit imzalamışlardır. Bu anlaşma üzeri
ne o tarihte Danışma Meclisinde; «Memlekete bir 
nevi kapitülasyon getirir» denildi. Bugün aramızda 
bulunan bazı arkadaşlarımız da o toplantıda mevcut
tu. Yapılan bu anlaşma ile birçok da imtiyaz veril
mişti. Bilhassa toprak iktisabı, ticarî ortaklıklar, zi
raî ortaklıklar getirilmişti. Bu konu üzerinde çok du
ruldu; daha sonra da bu anlaşma metni Komisyon
ca geri çekildi ve büahara Hükümet getirmedi". 

Daha önce, 1978 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriye
si Birliği arasında kurulacak Tarım ve Hayvancılık 
Şirketine ilişkin bir anlaşma geldi, bu anlaşma ko
misyonlardan geçmek suretiyle Mecliste müzakere 
edildi. Anlaşmayı imzalayanlarda zamanın Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin ile Libya adına Muham-
med Ali isminde bir devlet adamı idi. Buna inzima-
men 8-11.5.1983 tarihinde bir mektup teati edilmiş
ti. 0 mektubu teati edenler ve bu görüşmeye katı
lanlardan zamanın Ticaret Bakanı Kemal Cantürk 
ile şimdi bağımsız milletvekili olan kıymetli hoca
mız Sabahattin Özbek de orada bulunmuşlardır. 

^ '477 

21 . 6 . 1984 O: 1 

Bn anlaşmalar, 19.10.1983 tarihli 2930 sayılı Ka
nunla tasdik edilmiştir. Bu anlaşmada, yabancıların 
toprak iktisap etmesi, toprak satın alması hükmü 
yoktur. Bu hüküm, daha önce Sayın Başbakanımız 
tarafından imza edilen anlaşmada vardı; fakat bu 
anlaşmayı Hükümet geri çekti ve bugüne kadar da 
gelmedi. Yabancıların şimdi memleketimizde toprak 
alması esası getiriliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu toprakların ne pahası
na alındığını hepimiz biliriz. Tarih boyunca hudut
larda kanım dökmeyen aile kalmamıştır, güney hu
dudunda yüzlerce kişinin kanı dökülmüş, topraklar 
muhafaza edilmiştir. Kanları ile muhafaza edilen 
toprakları bugün dolarla vermeye imkân yoktur. Bu
na hangi vatanseverin parmağı kalkacaktır; bilmiyo
rum. (MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Domates değil. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme

yin, dikkatle takip ediyorum. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, yakın zamanlarda Suriye Hatay'ın kendisi
ne ait olduğunu, hatta Adana'nın, Gaziantep'in ken
di sınırları içinde olduğunu zaman zaman iddia et
miştir. Bugün Suriye'de bir Tunus Bankası kurulmuş
tur. Bu Tunus Bankası çift pasaportlu olan, Suriye 
topraklarında oturup Türkiye'de ikamet ettiğini gös
teren bazı şahıslara para vermek suretiyle Türkiye' 
den arazi aldırmaktadır; hudutlarımızda. Sayın Hü
kümet bunun üzerinde hassasiyetli durmalıdır, bunu 
bilhassa rica ediyorum. 

Bu araziler şimdr kanunîleştiriliyor; toprak alma, 
köylerden de emlak edinme hükmü getirilirse. Bu du
rumda cenup şuurlarında, akıbetin ne olacağını dü
şünmeliyiz ve yarın bilhassa, Filistin'den Suriye'ye 
gelen Ermeni Asalalarının, hatta Arap lejyonlarının 
memlekete sızıp burada da birtakım faaliyetlerde bu
lunacağından ve köylerin içine sızıp memleketin hu
zurunu kaçıracaklarından şüpheniz olmasın. 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde Filistin bizdey
di, demin kıymetli Hocam Yılmaz Altuğ işaret bu
yurdular, o zaman oradan Yahudiler toprak almak 
istedi; verilmedi. Birinci Cihan Harbi çıktı, topraklar 
tamamen İngilizlerin eline geçti. İngilizler Yahudile
re toprak satmayı terviç etti; Yahudiler orada toprak 
aldı ve bilahara Filistin'in başına gelen felaketleri he
piniz görüyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Adana havalisinde Kozan, 
Saimbeyli Feke mıntıkasından bir zamanlar Ermeni
ler arazi almak için Çukurova'ya doğru inmek istedi
ler. O devirde Abdülhamit memleketin akıbetini bi-
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raz tehlikeli gördüğü için, bugün Devlet üretme çift
liği olarak kullandığımız, Mercimek Çiftliğini, doğ
rudan doğruya Hazine namına tapuya tescil ettirdi 
ve Ermenilerin de ovaya inmesini önledi. Biz de Bi
rinci Cihan Harbinden sonra, Kurtuluş Savaşında 
Ermenilerin orayı işgal edememeleri, oralarda toprak 
edinememeleri yüzünden kolaylıkla Ermenileri ora
dan atmış olduk. 

Arazi iktisabının hukukî, iktisadî, siyasî, malî, iç
timaî, askerî ve diğer birçok bakımlardan bir mem
leketin hayatında çok mühim rol oynadığını tarih bi
ze göstermiştir. Bizim bu tarihten de, bunlardan da 
örnek almamız gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, plebisit yalnız nüfusla ol
maz, arazi iktisabıyla da plebisit olabilir. Yarın bun
lar «elimizde geniş arazimiz var» derlerse güney hu
dutlarında biz ne yapacağız? Bunları da ayrı ayrı 
takdirlerinize sunuyorum. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun «Taşın
maz malların turizm amacıyla kullanılması» başlıklı 
8 inci maddesinin, bilhassa bu maddenin 3 numaralı 
bendinin (F) fıkrasında, bölgede turistik maksatla 
arazi edinmelerine cevaz vermiştir. Biz buna bir şey 
demiyoruz; turistik maksatla olsun, yalnız bu turiz
min dışına çıkıp da Trakya hududunda Silivri'de 
Mehmetçik Köyünün de satılması yoluna gidilmesin. 
(MDP sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bütün Araplar bugün gel
miştir, o mıntıkalarda köy almaktadır, ev almakta
dır. Fakat tapusunu üstüne geçirememektedir. Bir 
kısımları gelmiştir, Yalova'da arsalar almıştır adi se
netle, tapusunu üstüne geçirememektedir. Biz bun
lara meşruiyet kazandırmak için mi bu kanunu çıka
rıyoruz? Biz, dedelerimizin kanlarıyla alınan bu top
rakları böyle dolar pahasına yabancılara vermek te
mayülünde değiliz, vermek istemiyoruz. Sizlerin de 
bize müzahir olmanızı vatanseverliğinizden bekleriz. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın Toprak Mül
kiyeti başlıklı 44 üncü maddesi; topraksız köylü, çift
çi, toprağı az olan köylü çiftçiye toprak verilmesini 
öngörmüştür. Bizim köylümüzün bugün toprağı yok
tur, Devlet başka yerlerden masraflarını kıssın, bun
ları istimlak edip köylümüze versin. Köylü bugün 
toprak beklemektedir. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın, Mülkiyet 
Hakkı başlıklı 35 inci maddesinde; mülkiyet hakkının 
kullanılması toplum yararına aykırı olamayacağı v.ur-
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gulanmıştır. Şimdi, bu toprakları yabancılara satmak 
acaba toplumun yararına mıdır? 

VECİHİ ATAKLI (Urfa) — Memleket haynna 
değil. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Biz toplumun 
yararına görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, süreniz dolmaktadır, 
lütfen toparlayınız efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar; demin güney sınırından 
bahsettim. Mercıdabık Meydan Muharebesi Yavuz 
Sultan Selim zamanında güney sınırında olmuştur, 
muharebe meydanı da şimdi Türkiye'dedir. O sınır
daki köyler tamamıyla Türktür ve için için ağlamak
tadırlar. Yarın Araplar gelip oraya yerleştiği zaman.. 
Zaten bütün gayeleri güneyi ellerine geçirmektir. Bi
zim, buralardan toprak vermeyi hiçbir suretle düşün
mememiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının gerek 1 inci ve 
gerek 2 nci maddesinde bir yetki devri vardır. Arka
daşlarım onu izah ettiler, zamanım az kaldığı için 
ona değinemeyeeeğim, arkadaşlarımın fikirlerine ay
nen iştirak ediyorum. Bakanlar Kuruluna böyle bir 
yetki devrinin de karşısındayız. 

Muhterem arkadaşlar, Turizmi Teşvik Kanunun
da Ulusu Hükümeti 1982 yılının üçüncü ayında, Ana
yasanın yürürlüğe girmesinden önce, bu kararname
yi çıkartmıştır. Bjyle vazıh, açık bir kararname çı
karttığından dolayı kendilerine teşekkür ederim, mem-
leketseverliklerini göstermişlerdir. Burada Genelkur
may Başkanlığının, bilhassa Dışişleri Bakanlığının 
görüşleri alınmak suretiyle bu işi vurgulamışlardır, 
birçok bakanlıkları dahil etmişlerdir. Bugün de tat
bikatta görüyoruz ki, o kanundan yararlanarak, o 
mevkilerden yararlanarak bir tane arazi alan yok
tur, 

Benim bir önerim vardır, müsaade buyurursanız 
o önerimi okuyup sözlerime son vereceğim. 

Efendim, kıymetli Komisyon da kabul edecek olur
larsa ben bu maddeyi şu şekilde öneriyorum : Köy 
Kanunuyla.... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, önergeniz işleme ko
nacaktır efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Hayır, önerge 
değil efendim, önergeden ayrı bir öneri bu. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Ancak, Köy 

Kanunuyla Yasak Bölge Kanunundaki hükümler sak-
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lı kalmak koşuluyla Genelkurmay Başkanlığı ve Dış
işleri Bakanlığının görüşleri alınmak şartıyla müte
kabiliyet esasına dayanılarak orman ve tarımsal ürün 
maksadı dışında yabancı kişilere satış yapılabilir. Sa
tışlardan yüzde 25'i geçmeyecek şekilde toplu konut 
fonuna pay alınabilir. Kendileri bu şekilde bir dü
zenleme yapabilirlerse herhalde bunun mahzurunu 
biraz önlemiş olabilirler. 

Esas itibariyle kanuna tamamen karşıyız. Gerek 
grubumuz adına, gerek şahsım adına maddelere ve 
kanunun tümüne kırmızı oy vereceğimizi arz eder, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. (MDP ve HP 
şıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALÂATTİN FIRAT (Muş) — Komisyon adına söz 
istiyorum. -

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALÂATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözüme başlamadan evvel Plan ve Büt
çe Komisyonu adına hepinize en derin saygılarımı 
sunarım. 

Görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde söz alan 
sayın üyeler, yasanın lehinde ve aleyhinde birtakım 
fikirler belirttiler. Ben o konulara temas etmeyece
ğim, sadece yasa tasarısının, özellikle 1 inci madde
sinin teknik açıdan birkaç hususunu arz etmeye ça
lışacağım. 

Söz konusu yasa tasarısı, Tapu Kanununun 35 in
ci maddesine bir fıkra eklenmesiyle ilgilidir, ki ya
sayı bir bütün olarak şöyle okuduğumuz zaman, neyi 
değiştirmek istediğimiiz belirlemek için özellikle o ko
nuyu arz edeceğim. 

35 inci maddede «Tahdidi mutazammın kanunî 
(hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şar
tıyla yabancı hakikî şahıslar Türkiye'de gayrimen
kul mallar temellük;ve tevarüs edebilirler» denmek
tedir. Bu maddeye «Ancak, hangi ülkelere yukarıdaki 
fıkradaki tahdidin uygulanmayacağını, alım ve satım
larda yüzde 25'i geçmeyecek şekilde toplu konut fo
nuna alınacak fon nispetim ve uygulamaya ait esas
ları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir» ibaresi eklen
mektedir. 

Burada bir unsur var, özellikle onu vurgulamak 
istiyorum : Görüldüğü gibi, mütekabiliyet esasına 
göre 1934 yılından beri yabancılar Türkiye'de mülk 
edinebiliyor; Türk vatandaşı da bu mütekabiliyet esa

sına uygun olarak Fransa'da, ingiltere'de, Almanya' 
da vesaire gibi ülkelerde mülk edinebiliyor idi. 

Burada getirilmek istenen unsur; bunun dışında, 
Bakanlar Kuruluna böyle bir yetki vermek suretiyle, 
hangi ülkelere ve nerelerde bu gibi arazilerin yaban
cılara satılabileceği, mülk edinilebileceği hususu belir
tilmiştir. Yalnız bir «tahdit» ifadesi var ki, tahditten 
kastetmek istediğimiz (ki, Plan ve Bütçe Komisyonu 
görüşmelerinde de aynı husus var) mütekabiliyet esa
sını içeren şartları kapsamaktadır. Biz, eğer böyle bir 
önerge gelirse Komisyon olarak katılabiliriz daha da 
açık bir halde anlaşılabilmesi için. Ancak, hangi ülke
lere yukarıdaki mütekabiliyet şartının uygulanmama
sı?.. Yani, «tahdit» dediğimiz zaman, çünkü «tahdit» 
unsuru içerisinde Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunu 
var, bu tahdit edilmiştir, yani buradaki tahditten ka
sıt budur. Yine, Anayasamızda belirtilmiş olduğu gibi 
ormanlar satılamaz, onlar da bu tahdidin içerisinde
dir. Belki yanlış bir anlamaya yol açabilir. Bu vesiley
le, eğer böyle bir teklif geldiği takdirde, yani kaste
dilmek istenen mütekabiliyet şartıdır, böyle bir öner
ge geldiği takdirde, Komisyon olarak katılabileceğimi
zi arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Birinci madde üzerinde konuşmalar bitmiştir; de

ğişiklik önergeleri vardır, okutup sırasıyla işleme ko
yuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59 Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 1. — 22.11.1934 tarihli ve 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkradaki mü
tekabiliyet şartının uygulanmayacağını, alım ve sa
tımlarda % 25'i geçmeyecek şekilde toplu konut fo
nuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esas
ları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ercüment Konukman İsmail Dayı 
İstanbul Balıkesir 

Ahmet Ekinci * Hazım Kutay 
Kütahya Ankara 

Pertev Aşçıoğlu ' 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi ile 

442 sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine Birer 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci 
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maddesi Anayasamızın 7 nci maddesinin, «Yasama 
Yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.» hükmüne ay
kırıdır. 

Bu nedenle İçtüzüğün 85 ve 88 inci maddeleri ge
reğince Anayasa Komisyonuna gönderilmesin'i öneri
riz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Mahmut Akkılıç 
İzmir 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup, işleme tabi tutuyoruz : 

((İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları
nın önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATT1N FIRAT (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi önergesi üzerinde bîr 

açıklama yapacak mıdır? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Açıklama yapma
yacağım, daha önce anlattım, önergem de çok açık 
efendim. 

BAŞKAN —Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 
(istanbul Milletvekili Ercüment Konukman ve ar

kadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — • Bu önergeye Komisyon katılıyor 
mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTIN FIRAT (Muş) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SUDf TÜREL (Antalya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümetin ve Komisyonun katıl

dığı bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kafeul eden
ler... Kabul etmeyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmiştir. , 

1 inci maddeyi bu değişiklikle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde bu önerge değişikliğiyle birlikte kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı 

Köy Kanununun 87 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Hangi 'bölge ve illerde bu maddedeki kısıtlama
lardan hangi ülkelere istisna tanınacağı, alım satım
larda Toplu Konut Fonuna en çok % 25'i geçmeye
cek tutarda alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait 
esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bı 
fıkra hükmü tarımsal üretim maksadıyla iktisap edil
mek istenen araziler için geçerli değildir.» 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?.. 
Şahsınız adına buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
Muhterem milletvekilleri; kanunun tümü üzerinde 
gerek gruplar, gerekse şahısları adına konuşma ya
pan arkadaşlarımız açıkladılar, bu kanunun anlaşıla-
mamasının nedeni yeterli bir gerekçesinin bulunma
yışıdır. Nitekim Anavatan Partisi adına konuşan ar
kadaşımız dedi ki; «Eğer, Hükümet sattığı araziy.' 
başka maksatla kullanıldığını anlarsa derhal çıkartır.» 
Olacak şey mi arkadaşlar?.. Ben hukukçu değilim 
ama o kadar da aklımız eriyor; mülk edinmiştir ve 
bu mülk artık o devletin tabiyetinde bulunan kim
senindir Ve o devletindir. O nedenle kiraya vermek 
başkadır, mülk edinmek başkadır. Eğer biz Kıbrıs' 
ta bugüne kadar can pahasına ve kan pahasına Türk 
arazilerini muhafaza edememiş olsa idik bugünkü 
sonucu elde edemezdik. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Tabiî si
lahlar gitmese M olmazdı. 

MAHMUT AKKILIÇ — Tabiî silah da var, ga
yet tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arazi ol

masa idi kolay olmazdı muhterem meslektaşım. 
Efendim, amaç eğer mutlak anlamda turizm idiy

se, yine arkadaşlarımızın, özellikle Anavatan Partisi 
Grubu adına konuşan arkadaşımızın okuduğu (e) 
fıkrasındaki maddeye veya bende «bu maksatla sa
tılacak arazilerden yüzde 25 konut fonu alınır» den
se idi tahmin ediyorum ki bu iş biterdi ve öyle bir 
imaj veriyorki, öyle bir görüntü veriyorki bu, sanki 
'biz ille de konut fonu alabilmek, bu araziyi satmak 
için bu kanunda değişiklik yapıyoruz; ama o turizm 
kısmında saidece bu §ek$dıe bir değişiklik yapimış.ol1-
ısayda, tafamıin ediyaruımkiı mutabakat ha'sıll otadu. 
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Ş/ı!mdi geliyorum esas bu mıaıdde üzerimdeki maru
zatıma : Lütfedip takip ederseniz 2 nci maddenin, 
son cümlesinde şöyle denmektedir : «Ancak bu fık-
m hükmü taırıımisal üretim maksadıyla İktisap edil
mek İstenen araziler için geçerli (döği'lidir.» 

Muhterem arkadaşlar, bence ıbu deyÜm sakıncalı-
dıır. Sebep; araziyi attır, ama tarımsal üretim yaıpmaz. 
Ama tarımsal araziyi ailııır, elden tarımsal üretim gi
der. O nedenle bu son cümleyi ıdeğişltirmelk için biır 
önerge verm'iş bulunuyoruz; bari bu şekilde bu mad-
deyi1 düzeltmiş olalım, yarar sağlayalım diye. 

Konu şu... 

tSMAt'L DAYI (BaMcesj'ir) — Müspet oy verecelk 
misiniz efendim? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Mes
lektaşım, biz çıkacak kanunun en az zararla çıkma-
ısaını arzu ediyoruz da onun Üçin önıerge vereceğiz. 
öyle (biır pazarlığa girmeye .nıi'yeftîmilz yıok, kusura 
bakmayın. 

DEVLET 'BAKANI SSUDl TÜREL (Antalya) — 
Vani, zararDarani1 sizden başka bilen yok mu? 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Efendim, 
şimdi önerge okunduğu zaman' tahmin ediyorum ki, 
sayın ımilllıetvekillllerii de konuyu anlayacaklar. Yaptı
ğımız değişiklik şöyle efendim : «Ancak bu fiılkra hük
mü tarım arazileriyle ©ayır ve meralar için geçerin' 
değildir.» • Böyle dedik mi, o zaman onları allamaz. 
Halbuki, buradaki büklüm kaldığı sürece tarım aıra-
zisiıni de, çayır ve merayı da alır ve ondan sonra baş
ka maksatla Ikufflanıllıır. Çünkü burada, «tanmisal üre
tim maksadıyla iktisap edemez» diyor. O «nedenle 
burnun böyle düzeltıillmesiınde yarar vardır arkadaş-

iSaygıHar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Akkılıç, teşeklkür ederim. 
2 müi madde üzerinde başka süz İsteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan 59 Sıra sayılı Kamun Tasamsı-
mıın 2 midi maddesinin son cümlesinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmıesinü arz ederiz. 

21 , 6 , 1984 O : 1 

«Ancak bu fıkra hükmü tarımsal] üretim maksa-
dıyla iktisap edilmek istenen araziler ile çayır ve me
ralar için geçerli değildir.» 

fMahmut Akkılüç İbrahim Ural 
îzmir istanbul 

Hüseyin Aydemir Muhittin Yıldırım 
izmir Edirne 

'Bilal Şişman 
İstanbul 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan bu önergeye Ko
misyon katılıyor rai? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTlN FIRAT (Muş) — Kaltimınyoruz efen-
dim< 

BAIŞKİAN — Hükümet katıiyor mu? 
DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) — 

Katılmıyoruz ISayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayım Komisyon ve Sayım Hükümet 

önergeye katlillmama'ktaldlıriar.. 
Sayın önerge sahibi, kendinize ait önerge üzerin

de açıklama hakkımız vardır, aırzu ederseniz buyuru
muz» 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Efendim, çok 
üzülerek beyan etmek işitiyorum ki, öncede^ katıl-
dıkdarı halde, müşterek fikre sahip oldukları halde 
son anda ne oldu bilmiyorum, dcaltılmııyoruz» dedi
ler. (Gürültüler) Ben önergemi yüksek müsaadeleri» 
nizlle gerii ahıyoruim. Düzeltme Cümlesi de Komisyona 
aitti, orada vardır, ıben de katıildım; ama şimdi geri 
alıyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenizi geri aldınız. 
Madde üzerimde başka önerge oHmadığı için mad

deyi bu şeMiyle oyîaırıımza sunuyorum : Maddeyi ka
bul edenler... Kabuıl etmeyenler... Madde kabul1 edil
miştir. 

3 üncü maddeyi! okutuyorum : 
MADDE 3. — ıBu Kanun yayımı tarihimde yürfür-

lüğe 'gliırer. 
'BAŞKAN — 3 ündü madde üzerimde söz iste

yen?... Yıok. 
3 üncü maddeyi oylaruraza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir, 

4 üncü maddeyi 'okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

kurulu yürüttür. 
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BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz liste-
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler...'Kabul etmeyenler... 4 ündü madde k'afotull 
edıiıtmi'Şitii'j 

Tümünü oyflaimıadan önıce oyunun rengini belirt
mek için söz tfsiteyen vıar mı?.. Yo!k. 

Bu tosarının oylanma taırzt hakkında 'blir önerge 
Vatıdır, ıonu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mallat 'Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 22.11.1994 Tarihli ve 2644 

Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasaırasi1 ile ilgili ola
rak Genel Kurulda ad okunarak açık oylama yapıl-
mıaısım müsaaidöleriniize aırz ederiz. 

iSayıgıtoru'mııızla. 

Hasan Pertev Aşçıoğlu Recep Ercüment Konukman 
Zonguldak İstanbul 

Engin Cansızoğlu Hayrettin Elmas 
Zonguldak İstanbul 

Faruk Dirik Hazım Kutay 
Nevşehir Ankara 

Vural Arıkan Saffet Sakarya 
îzmir Çankırı 

Süha Tanık Saffet Sert 
İzmir Konya 

Yaşar Albayrak İsmail Dayı 
İstanbul Balıkesir 

Hakkı Artukarslan Metin Balıbey 
Bingöl Afyonkarahisar 

Mehmet Bağçeci Nadir Pazarbaşı 
Yozgat Çanakkale 

İsmail Üğdül Cevdet Karakurt 
Edirne Diyarbakır 

Ismıdt Kaya1 Erdem 
İzmir 

BAŞKAN — Bîr -önerge dalha var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mıilıet Meclisi Başkaınlığıtna 
Tapu Kanununun 35 inci Maddesine 'Bir Fıkra 

Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısıının açık oya su
nulmasını aırz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Mustafa Çorapçıogjhı 
Balıkesir 

Emin Alpkaya 
Niğde 

Işılay Saygın 
İzmir 

Sabahattin Eryurt 
Erzurum 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

Turgut Halit Kunter 
Rize 

Mahmut Altunakar 
Diyarbakır 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Kadri Altay 
Antalya 

Ferit Melen 
Van 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Fehmıi Mömişoğiu 
Rize 

BAŞKAN — Bu iki önergeyle açık oylama iste
yenlerin yoklamasını yapıyorum : Açık oylama iste
yenler burada oldükllannı belirtsinler. 

Pertev Aşçııoğlu?.. Burada. 
Recep Ercüment Konukrnıan?... Burada. 
Engin Cansıızoğlu?.. Burada. 
Hayrettin Elmas?.. Burada. 
Faruk Dirik?.. Yok. 
Hazım Kutay?.. Burada. 
Vural Arıkan?.. Buradla. 
Saffet Sakarya?.. Burada. 
Süha Tanık?.. Burada. 
Saffet Sert?.. Burada, 
Yaşar Albayrak?.. Burada. 
tsmıaill Dayı?.. Burada. 
Hakkı Artukarslan?.. Burada. 
Metin Balılbey?.. Burada. 
Metanet Bağçeci?.. Burada. 
Nadir Pazarbaşı?.. Burada. 
'İsmail Üğdül?.. Burada. 
Cevdet Karakurt?.. Burada. 
15 üyeyi geçtiği için yeterli görüyorum. 

Açık oylamanan şekline karar vereceğiz. Açık oy
lamamın şeklini oylarımıza sunacağım. 

Açık oylama ad okunmak suretiyle ve adı oku
nan üyenin ayağa kalkarak; kabul, ret, çekirniser keli
melerimden birini yüksek sesle belirtmesi şeklinde ya
pınmasını oylarıınıza sunuyorum : Kabul «dönüler... 
Etmeyenler... Kabull edilmiştir. 

Oylamaya geçiyoruz. 
'Efendim, usulümüz gereği rahatsız 'olan bir millet

vekili arkadaşımıizMi önce oyunu alıyorum. 
iSayın Mustafa İzci? 
MUSTAFA İZCİ {Manisa)— Ret. 
BAŞKAN — Oylamaya Adana 'ünden başlıyoruz. 
(Aydın Miiâtveldlerine kadar oylama yapıldı) 
BAŞKAN — 4 sayın mileCvekilinıin önemli rna-

zeretflerıi dolayısıyla oylarınııın beyanını yazaıh olarak 
aırz ediyorlar ©fendim,. 
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^Selİçuk Akana?.. Ret» (Gürültüler) 
Lütfen efendim, yaziı gelmiş oyilaırı kabul etmd-

«orum, mazeretlerinün önemini takdir ediyorum, su
nuyorum; sözlü oJıarak kabul etmiyorum efendim. 

Buyuruna • • 
«İmren Aytkuit?.. Ret.» 
«iSabit Baıtumllu?.. Ret.» 
«Abdurrezak Ceylan?.. Ret.!» 

DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) — 
Mazeretleri >ne efendim? 

BAŞKAN — Efieındiım uçağa yettişeoeklıer. 
Devam edin. 
(Çankaırı Mİletıveikilllieırine kaıdaır oylama yapııldı) 

BAŞKAN — Mazeret beyan eden birkaç millet* 
/ekilinin daha isimlerini okutuyorum. (Gürültüler) 

Efendim, mazeretleri olmasa bunu beyan etmez-
er. Lütfen, bu usule başladık, devam edelim. Çok 
değil efendim. Müsaade edin, o takdiri bana bıra-
:m. 

İbrahim Ural 
IBerati Erdoğan 
Süha Tanık 
Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
Fikret Ertan 
Durcan Emirbayer 

Ret 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Kabul 
Ret 
Ret 

21 . 6 . 1984 0 : 1 

BAŞKAN — Oylama işlemine Çankırı İlinden iti
baren devam ediyoruz. 

(Oylama yapridı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan ^sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 22.11.1934 Ta

rihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad
desi ile 13.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 87 nci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi Hak
kındaki Kanun Tasarısının oy sonuçlarını sunuyo
rum : 

Oy sayısı : 300 
Kabul : 177 
Ret : 122 
Çekimser : 1 
Böylece Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Sayın milletvekilleri; 
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma

mıştır. (8/2) ve (8/3) esas numaralı Genel Görüşme 
Önergeleri ile sözlü soruları ve 20.6.1984 tarihli Ge
len Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp dağıtılmış bu
lunan 81 S. Sayılı kanun teklifini sırası ile görüşmek 
için 26.6.1984 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.26 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-

nuhnan'm, fakülte, yüksekokul ve enstitülere ilişkin 
orusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 

/ehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/58) (1) (2) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim, 

Prof, Dr. Ercüment Könukman 
İstanbul Milletvekli 

Yükseköğretim Kurulumuzun Sayın Başkanı tara
fından, Millî Eğitim Komisyonumuz davet edilerek 

(1) Soru cevabına ekli cetveller çokluğu nedeniyle 
yayımlanamamıştır. (7/58) esas numaralı dosyasında
dır. 

(2) 12.6.1984 tarihli 77 nci Birleşim Tutanak Der
gisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/58) 
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9.4.1984 tarihinde yapılacak toplantıda Yükseköğre
tim hizmetleri konusunda gerekli bilgilerin verileceği
ni duyunmuştur. Bu toplantıya gerekli ve yeterli ha
zırlıklarla gidilmesinde zorunluluk vardır. Bu neden
le : 

1. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Do
kuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 19 Mayıs 
Üniversitesi, Karadeniz Üniversitesi, Atatürk Üniver
sitesi, 100 üncü Yıl Üniversitesi, Diyarbakır Üniver
sitesi, Fırat Üniversitesi, înönü Üniversitesi, Antalya 
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Cumhuriyet Üni-
varsitesi, Dicle Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya 
üniversitelerinde : (1979-1984 dönemine ait geçmiş 
beş yıl esas alınarak) 
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a) Fakülte ve yüksekokullarda, -Esans ve önlisans 
düzeyinde : 

1. öğrenci sayıları, 
2. Öğretim elemanı sayıları ("Prof. Doç. Yrd. 

Doç. öğr. Grv...) 
3. Yıllık verilen ders sayısı, 
4. Derslere devam eden öğrenci sayısı, 
5. Mezun ©dilen öğrenci sayısı, 
6. öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 
7. öğretim elemanı 'başına düşen mezun edi

len öğrenci sayısı; 
Ne kadardır?. 

b) Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde, lisansüs
tü ve doktora düzeyinde : 

1. öğrenci sayıları, 
2. öğretim elemanı sayıları, 

3. Yaptırılan tez sayısı, 
4. Yıllık araştırma ortalaması, 
5. Ders sayıları, 
6. Başarılı öğrenci sayısı, 
7. öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 
8. öğretim elemanı, başına düşen lisansüstü ba

şarı sayısı, 
Ne kadardır?. 
cji Bu üniversitelerde öğretim elemanlarının yıl

lık : 
1. Katıldıkları biEmsel toplantı sayıları, 
2. Yönettikleri tez, araştırma sayıları, 
3. Yaptıkları yayın sayısı; 
Ne kadardır?. 
d) Aşağıda verilecek yönteme göre; fakülte, yük

sekokul ve enstitülerde eğitim hizmeti verilen öğren
cilerin, kişi başına düşen maliyetleri ne kadardır?. 

Maliyet hesaplanmasında yöntem 

(X) Fakültesi için 

(X) Fakültesi 'bütçe ödeneği 
Birim Maliyet ——-— • —— + 

Fakültedeki öğrenci sayısı 

Üniversite sağlık ve sosyal hizmetler ödeneği 

Üniversitedeki toplam öğrendi sayısı 
+ 

Üniversite yönetim ve destek hizmetleri ödeneği 

-+ 
Üniveristedeki toplam öğrendi sayısı 

Yatırım ödeneklerinin (X) fakültesine düşen payı 

Fakülte öğrenci sayısı 

e) Fakülte, yüksekokul ve enstitüler düzeyinde ve
rilen bilgilerin 'toplam olarak her üniversite için ayrı 
ayrı bildirilmesini arz ve istirham eylerim. 

21 Haziran 1984 
T.C. 

Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı : ÜNÎV - 84 - 266, 024884 

Konu : tstaribul Milletvekili Sn. Ercüment Konuk-
man'ın sioru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

İlgi : a) M.E.G. ve (Spor Bakanlığının 29.5.1984 
gün, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 020181 sayılı ya
zısı, 

b) M.E.G. ve Spor Bakanlığının 8.6.1984 gün; 
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 023824 sayılı yazı
sı. 

c) Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığının 15.6,1984 
gün, H-M/06-11-001/683-07321 sayılı yazısı. 

1. istanbul Milletvekili Sn. Prof. Dr. Ercüment 
Könukman'ın, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere iliş
kin soru önergesi ile ülgiE olarak 25 üniversiteye ait 
bilgiler, iîgi (a) ve (b) yazımızla gönderilmiştir. 

2. Bu defa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
ilgi (c) yazısı ekinde alınan İstanbul ve Trakya Üni
versitelerine ait bigiler ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerter 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

— 484 — 



T. B. M. M. B : 82 

2. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, 1983 
yılında ücretlilerden sağlanan gelir vergisine ilişkin so-
usu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'in 

yazılı cevabı (7/102) 

31.5.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1983 yılı Bütçesi toplam gelir vergisinin ne kadar 
niktarı «maaşlı ve ücretliler» den sağlanmıştır?. 

Bu sualin Sayın Maliye ve Gümrük Bakanınca 
/azılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygıla-
•ımla arz ederim. 

İmren Aykut 
İstanbul Milletvekili 

2 1 . 6 . 1 9 8 4 O: 1 

TC 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 21 . 6 . i 98* 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel. : GVK/2-2190-1553, 41010 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
ifadeli 4.6.1984 gün ve 7/102-1328/W544 sayılı ya
zınız. 

İlgi yazınız eki, İstanbul Milletvekili İmren Ay
kut tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen soru önergesi incelendi. 

Bu konuda Bakanlığımda yapılan çalışmaya göre; 
1983 yılında Gelir Vergisi tahakkuk toplamı 1 Tril
yon 1Ö7 milyar lira olup, bu miktarın yaklaşık 600 
milyar liralık kısmı ücretlilerden sağlanmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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(Kabul 

22 . 11 . 1934 Tarihli ve 2644 Saydı Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısına yerilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye Sayısı : 400 
Oy verenler : 300 
Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 122 
Çekimserler : 1 
Geçersiz Oylar - : — 
Oya katılmayanlar : 99 
Açık üyelikler : 1 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep. Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztekin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artuikoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunüş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ahmet Remzi Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Metin Balıbey 
Hamdı özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Südi Neş'e Türel 

Edenler) 
ÇANKIRI 

Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Ayçan Çakıroğulları 

/DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ELÂZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kararan Karaman 

İSPARTA 
Fatlma Mihriban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hılkmıeit Biceratürflc 
Rü$tü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Büleolt Afcarcah 
Yaşar Albayrak 
M. Vehbi Dinçerler 
Hayretltin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
fcmail Safa Giıuy 
Ömer Ferruh flter 
Alltan Kaıvak 
R. Brcümenıt Konulman 
Turgult özal 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
Vural Arıkan 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
îlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
"İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan • 
Altınök Esen 
Nihat Harmancı 
Kemal Or 

Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 

Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler* 
Mehmet Topaç 

VAN 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Neriman Elgin 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akavftn 
Ali Ayhan ( Üin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narın 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Hırgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demfirtaş 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
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İSTANBUL 
Mucip Atalklı 
İmren Aykut 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkaslıgil 
Doğan Kasaroğluı 
Tülay Öney 
Kemal Özer 
Günseli özkaya 
Bilal Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durucan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Ahmet Süter 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mustafa İzci 

MARDİN 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi Önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

«-*4-4-v» « - i 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Telcin A V İ f l f t X VAJIX1 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

(Çekimser) 

KUTA 
Mustafa Uğu 

HYA 
r Ener 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıağlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
İsa Vardal 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ledin Barlaıs (İz.) 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYONKARAHİSAR 
Abdullah Altıntaş 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Ali Bozer 
Necdet Calp 

H. İbrahim Kara! (Bşk. V.) 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
1. Cenap Ege (Bşk. V.) 
Osman Esgin Tipi (İz.) 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafeıt Ibtrahimoğlu (İz.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 
Ayhan Uysal' 

DENİZLİ 
İsmail Şengün 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Hilmii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcı 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Tevfik Bilal 
İhsan Gürbüz 
Haımit Melek 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Edip Özgenç 
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İSTANBUL 
BelbJç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürek 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
İbrahim özdemir 
Namık Kemal Şentürk 
Arife Necla Tekinel 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

ÎZMtR 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ (iz.) 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoglu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan (iz.) 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
ilhan Dinçel 

MANİSA 
ismet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Muzaffer ilhan 

NEVŞEHİR 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 
Turgut Sözer 

SÜRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
82 NCÎ BİRLEŞİM 

21 . 6 . 1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyle

minin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine 
Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Raf et Sez
gin Hakkında Anayasanın 90, 147 (Yeni 100 üncü) 
Maddeleri Uyarınca Meclis Soruşturması Açılması
na Dair Başbakanlık Tezkeresi (9/12) 

2. — İçel Eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
15 Arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
muna, Anayasa ve 359 sayılı Kanunun Tayin Ettiği 
Yayın Esaslarından Uzaklaştırdığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 mcı Maddesine Uyduğu 
iddiasıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına Dair Öner
gesi (9/38) 

3. — Tekirdağ Eski Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 68 Arkadaşının, Senatör Olabilmek için, Gümrük
lerden Hazineye intikal Eden Malları Partizanlarına 
Dağıtmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve 
Bu Eyleminin Türk Geza Kanununun 228 ve 240 inci 
Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel 
Eski Bakanı Orhan Öztrak Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi (9/57) 

4. — Tokat Eski Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 
Arkadaşının, Memuriyet Mevki ve Nüfuzunu Kötü
ye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 228, 230 ve 240 mcı Maddelerine Uyduğu 
iddiasıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye 
Eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Eski Ba
kanı Halil Başol Haklarında Anayasanın 90 inci (Ye
ni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına ilişkin önergesi (9/59) 

5. — İçel Eski Milletvekili İbrahim Göktepe ve 
50 Arkadaşının, Bakanlikları Zamanında Görevleri
ni Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddi

asıyla Eski Başbakan Bülent Ecevit ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Eski Bakanı Mustafa Ok Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
Önergesi (9/66) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Eski üyesi Na
zım İnebeyli ile Ankara Eski Milletvekili Oğuz Ay-
gün ve 50 Arkadaşının, Bakanlıkları Zamanında Gö
revlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230, 238, 240 ve 1918 Sayılı 
Kanunun 36 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Es
ki Başbakan Bülent Ecevit ve Gümrük ve Tekel Es
ki Bakanı Mahmut Türkmenoğlu Haklarında Ana
yasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi uyarınca 
Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge
si (9/68) 

7. — Adana Eski Milletvekili İsmail Hakkı Öz-
torun ve 47 Arkadaşının, Ülkemizdeki ABD Üst ve 
Tesislerinin Ulusal Çıkarlarımız Dışında Kullanılma
sına izin Verdiği ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 125 inci Maddesine Uyduğu iddiasıyla Eski 
Başbakan Süleyman Demirel Hakkında Anayasanın 
90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi (9/295) 

8. — İstanbul Eski Milletvekili Sevil Korum ve 
64 Arkadaşının, Anayasanın Bazı Maddelerini ilga
ya Teşebbüs ve Bazı Maddelerini İhlal Ederek Gö
revini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddia
sıyla Eski Başbakan Süleyman Demirel Hakkında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin 
önergesi (9/299) 

9. — Niğde Eski Milletvekili Yılmaz Cemal Bor . 
ve 56 Arkadaşının, Tutum ve Davranışlarıyla Ana
yasal Hak ve Özgürlükleri Çiğnedikleri, Yurttaşlar 
Arasında Ayrıcalık Yaratarak Haksız İşlemlerle Kar
şılaşmalarına Yol Açtıkları ve Bu Eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 228, 240 ve 251 inci Maddelerine 
Uyduğu iddiasıyla Eski Başbakan Süleyman Demi-

(Devamı arkada) 
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rel ile Bakanlar Kurulu Eski Üyeleri Haklarında 
Anayasanın 90 inci (Yeni 100 üncü) Maddesi Uya
rınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına ilişkin 
Önergesi (9/301) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ata
türk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) . 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimne ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109^ 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1, — 22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Ka
nununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/483) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19.6.1984) 

/ 



>önem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek 

2 2 . 1 1 . 1 9 3 4 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /483) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14.6.1984 

Esas No. : 1/483 
Karar No. : 21'e 1 inci Ek. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 29.5.1984 tarihli 71 inci birleşiminde görüşülmesi sı
rasında içtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere Komisyonumuza tümü geri 
lınan «'22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 13.6.1984 gün ve 32 nci birleşiminde Hükümet temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda yeniden incelendi ve görüşüldü. 

'Bilindiği gibi, tasarının Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında gerek gruplar adına ve gerekse şahısları 
adına söz alan üyeler; Bu tasarı ile yabancıların istedikleri her yerde arazi alabilecekleri anlamının çıktığı 
nedeniyle endişelerini belirtmişler, verilen önergelerle yabancılara arazi satışının yapılması ile ilgili uygula
manın Bakanlar Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle gösterilmesinin, yasama yetkisinin devri niteliğinde 
3İduğu nedeniyle Anayasaya aykırı olduğunu 'belirtmişlerdir. Komisyonumuzda tasarı ikinci defa görüşülür
den bütün bu görüşler değerlendirilmiş, özellikle yönetmelikle ilgili görüşlerin ve bu nedenle Anayasaya 
aykırılık iddialarının önemi üzerinde durularak gerekli değişikliğin yapılmasında yarar olacağı sonucuna va-
•ılmış, bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynı zamanda 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesine de atıfta bulun
duğundan, 1 inci madde metni Tapu Kanununun 35 inci maddesi ile Köy Kanununun 87 inci maddesine 
birer fıkra eklenmesini öngören iki madde halinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, uygulamaya ait esas
ların Bakanlar Kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle değil, bu hususun Bakanlar Kurulunca belirleneceği 
her iki maddede ifade edilmiştir. 

Tasarının yürürlükle ilgili 2 nci maddesi 3 üncü madde, yürütme ile ilgili 3 üncü maddesi ise 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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yrıca, tasarının başlığı yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden 
enel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

M. Fenni İslimyeli 
'Balıkesir 

Muhalefet Şerhi Eklidir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Muhalefetim Eklidir 

Tülay Öney 
İstanbul 

Muhalefetim Eklidir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 

Muhalefet Şerhim Eklidir 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Fikret Er tan 
îzmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Muhalefet Şerhim Eklidir 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

düzenlenmiştir. 
ile arz olunur. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş; 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
'Burdur 

Ahmet Sarp 
'Diyarbakır 

Tümüne Karşıyım 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

H. Barış Can 
Sinop 

Muhalefet Şerhim Eklidir 

Ferit Melen 
Van 

Tümüne Karşıyım 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ile Kanunun uygulama esaslarının ve istisna hükümlerinin Bakanlar Ku
rulu kararı ile tespit edileceği Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerinin Bakanlar Kuruluna devri mahi
yetindedir ve Anayasamızın 7 nci maddesine aykırıdır. 

Diğer taraftan tasarı metninin turizm amacı dışına taşması Millî Güvenlik açısından sakıncalıdır. 
Bu nedenlerle tasarıya muhalifiz. 

M. Fennî Islimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

Fehmi Memişoğlu 
Rize Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tanrıya, 
1. Yetki kanunu niteliğinde olması, 
2. Satışların kapsamının turizm yatırımları dışına da taşarak, açıklanmamış olması, 
3. Satışların kısa dönemde sorunlara çözüm getirmeyeceği gibi, uzun dönemde ülkemizin ekonomik, 

sosyal ve politik dengelerini olumsuz etkileyecek nitelikte unsurlar taşıması nedeniyle karşıyız. 

Enver Özcan 
Tokat Milletvekili 

Tülay Öney 
istanbul Milletvekili 

H. Barış Can 
Sinop 'Milletvekili 

M. Hayrı Osmanlıoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

22.11.1934 Tarihti ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 
35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MAİDDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 
inci maddesine aşağıdaki fıkra Eklenmiştir. 

«Ancak faangji bölge veya illerde kimlerin birinci 
fıkra veya 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanu
nunun 87 nci maddesindeki kısıtlamalardan yahut her 
iki hükümden istisna edileceği, alım ve satımlarda 
Toplu Konut Fonuna en çok ı% 25'j geçmeyecek tu
tarda alınacak fon nispetinin tespiti ile istisnaya afo 
şart, esaslar ve uygulamaya ait diğer hususlar 'Balkan
lar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetme
likte gösterilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
TEKLİF ETTİĞİ METİN 

22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayıh Tapu Kanununun 
35 indi Maddesi ile 13.3.1924 Tarih ve 442 Sayıh Köy 
Kanununun 87 nci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 22.11.1934 tarihli ve 2644 sayılı 

Tapu Kanununun 35 İnci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

«Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkradaki tahdi
din uygulanmayacağını, alım ve satımlarda % 25'i 
geçmeyecek şekilde toplu konut fonuna alınacak fon 
riispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 2. — 18.3.1924 tarihli ve 442, sayılı 
Köy Kanununun 87 noi maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmliştir. 

«Hangi bölge ve illerde 'bu maddedeki kısıtlama
lardan hangi ülkelere istisna tanınacağı, alım satım
larda Toplu Konut Fonuna en çok % 25'i geçmeye
cek tutarda alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait 
esasları tespite 'Balkanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu 
fıkra hükmü tarımsal üretim maksadıyla iktisap edil
mek istenen araziler için geçerli değildir.» 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 3 üncü maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
Tf Özal 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakamı 

/.. özdağlar 
Millî Savunma Bakam 

Z Yavuztürk 
Maliye ve Gümrük Bakam 

V. Ankan 
Saghk ve Sosyal Yardım Bakam 

MK Aydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 

M. Kalemli " 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
/. K Erdet^ 

Devlet Bakanı 
S, Nh Türel 

Devlet Bakam 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. V.. Dinçerler 
Ulaştırma Bakam 

V. Atasoy 
Sanayi ve Ticaret Bakam 

H, C. Aral 
Ktiltür ve Turizm Bakam 

M. M._ Taşçıoğlu 

27.4.1984 
Devlet Bakanı 

K. Oksay 
Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, İV. Eldem 

Dışişleri Bakam 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve îskân Bakam 
/._ S._ Giray 

Tarım, Orman ve Köy îşleri Bakam 
H. H, Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
C._ Büyükbaş 

— ^ 
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