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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. — Bingöl Milletvekili Hakiki Artuk-

arslan'ın, müstehcen neşriyat konusunda gün
dem dışı konuşması. 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Ülkemiz ile Federal Almanya Cum

huriyeti parlamentoları arasında temasların 
başlatılması ve geliştirilmesini sağlamak ama
cıyla bir Federal Alman parlamento heyetinin 
yurdumuza davet edilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi (3/443) 

2. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Cu-
mali Ayhan'ın dava dosyasının geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/441) 

3. — ölüm cezasına mahkûm edilen Meh
met Bozbay'm dava dosyasının geri verilme
sine dair Başjbakanlık tezkeresi (3/442) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, 

inşasından vazgeçilen Kars Şeker Fabrikasına 
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ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/58) 

2. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural 
Arıkan'ın cevabı (6/60) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen'in, fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in ceva
bı (6/63) 

4. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Iran gezisinde yapılan harcamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

5. — Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
'bir şirketin Antbirlik'e olan borcunun ertelen
diği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/67) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, telefon santrali ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/68J 

7. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 
tütün üreticisine ve yabancı sigara ithaline 
ilişkin sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Vural Arıkan'm cevabı (6/69) 
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8. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, 
İğdır Entegre iplik Dokuma Mensucat Fabri
kasının yapımına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önengesi (6/70) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, TIR güzergâhları ve transit taşı
macılığa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önerigesi (6/71) 

10. — Gümüşhane Milletvekili ibrahim 
Turan'ın, bazı (bankalarca karşılıksız verildiği 
iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/72) 

11. — Çorum Milletvekili Mehmet Be
sim Göçer'in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldı
ğı iddia edilen yemek boykotuna. ilişkin söz
lü Sorusu ve Millî Eğitini Gençlik ve Spor 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/78) 

12. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Mersin İlinde çevre kirliliğine neden 
olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/79) 

13. — Manisa Milletvekili-ismet Turhan-
gil'in, bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın 
rnudilerine ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/80) 

14. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Devlet * dairelerine personel alımların
da uygulanan güvenlik soruşturması yöntemi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/81) 

15. — Manisa Milletvekili ismet Turhan-
gil'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz iş
letmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından'sözlü soru önergesi (6/82) 
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16. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
TC Ziraat Bankasına devredilen bazı banka
ların personeline ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önerigesi (6/83) 

17. — Zonguldak Milletvekili Isa Var-
dal'ın, Libya'da çalışan Türk işçilerinin so
runlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/84) 

18. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç' 
in, yağlı tohum üretimine ve sıvı yağa yapı
lan zamlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/86) 

19. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner? 
gesi (6/87) 

20. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-
dırım'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday 
alım ve satımından doğan farkın üreticiye 
ödenmesine ilişkin Tarım Orman ve Köy işle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — istanbul Milletvekili Recep Ercü

ment Konukman'ın, fakülte, yüksekokul ve 
enstitülere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Şakanı M.: Vehbi Dinçer
ler'in yazılı cevabı (7/58) 

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

1. — 22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı 
Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 59) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T.B.M.M. Genel Kurulu 24.5,1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te açıldı. 

tzrriir Milletvekili Hüseyin Aydemir, yeni «Köy 
Kanunu Tasarısı»nın içişleri Bakanlığına geri gön
derilmesi konusunda ve, 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen de, fın
dık ihracatı ve fındığa uygulanmakta olan fon ko
nusunda; 

Gündem dışı birer (konuşma yaptılar. 

Irak'a gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ın, dö
nüşüne kadar Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in, 

Libya'ya gidecek olan Başbakan Turgut Özal'ın 
dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı I, Kaya Erdem'in, 
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İsvdçre ve İtalya'ya gidecek olan Kültür ve Tu
rizm Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı 
A.; Kurtcebe Alptemoçin'in ve, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'unı dönüşüne kadar Ulaştırma Bakan
lığına Bayındırlık ve iskân Bakanı 1. Safa Giray'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

İstanbul -Milletvekili Orhan Ergüder'in, ceza mah
kemelerinin iş hacmin'i azaltacak kanunî çalışmalar 
yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusuna (6/76) 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem cevap verdi. 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, cezaevlerindeki 
tutuklu ve hükümlülerin şikâyetlerine ilişikin sözlü so
rusuna da (6/85) Adalet Bakanı M. Necat Eldem ce
vap verdi, soru sah'ibi de cevaba karşı görüşlerini 
açıkladı. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, resmî 
araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin 
Barbakandan (6/60), 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, fın
dık ihraç fonuna Miskin Başbakandan (6/63), 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İran 
gezisine yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan 
(6/65), 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün üreti
cisine ve yabancı sigara ithaline (ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından (6/69), 

Kars- Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır Entegre 
İpl'ik Dokuma Mensucat (Fabrikasının yapımına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/70), 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, TIR 
(güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin Ulaştırma 
Bakanından (6/71), 

Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, bazı 
(bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kredilere 
ilişkin (Başbakandan (6/72), 

Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer'in, bazı 
öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen yemek 
boykotuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından (6/78), 

(Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, bazı yet
kileri kaldırılan bir bankanın mudilerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (6/80), 
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Manisa Milletvekili İsmet Tufhangil'in, Devlet 
dairelerine personeli alımlarında uygulanan güvenlik 
soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan (6/81), 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Çamlar-
altı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine ilişkin Mali
ye ve Gümrük Bakanından (6/82), 

içel Milletvekili Edip Özgenç'in, T. C. Ziraat 
Bankasına devredilen bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından (6/83) 

Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Libya'da 
çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından (6/84), 

Sözlü som önergeleri ilgili bakanlar Genel Ku
rulunda hazır bulunmadıklarından, 

Kars Milletvekili Ömer Kuşjhan'ın, inşasından 
vazgeçilen Kars Ş/eker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından (6/58), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir şirketin 
Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından (6/67), 

içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın: 
Telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Balka

nından (6/68) ve, 
Mersin ilinde çevre kirliliğine neden olan tesis

lere ilişkin Başbakandan (6/79), 
Sözlü sıoru önergeleri de soru sahipleri' görevli ol

duklarından; 
Ertelendiler. 
Anadolu Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 1979, 

1980, 1981, ve 1982 Malî Yılları Kesinhesâp Kanun 
Tasarısı (1/294, 3/127; 1/295, 3/128; 1/296, 3/340; 
1/297, 3/341; 1/298, 3/342; 1/299, 3/343; 1/300, 3/129) 
(S. Sayısı : 52) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
tümü açıkoya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Resmî Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelik
ler Hakkında Kanun Tasarısı (1/478) (S. Sayısı : 56) 
üzerindeki görüşmeler de tamamlanarak tümü kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

29.5.1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekil'i 

Halil İbrahim Karal 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Çankırı 

Yavuz Köymen Saffet Sakarya 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 5 . 1984 Cuma 

Tezkereler 
1. — Boğaziçi Üniversitesinin 1979 Bütçe Yılı 

Kesinhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/437) (Sayıştay Komisyonuna) '(Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.5.1984) 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1980 Bütçe Yılı Ke
sinhesa'bına Ait Genel Uygunlulk Bildiriminin Sunul
duğuna tişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/438) 
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.5.1984) 

3. — Boğaziçi Üniversitesinin 1981 Bütçe Yılı 
Kesinhesa'bına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su

nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
(3/439) (Sayıştay Komisyonuna) {Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.5.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Hayrettin Elmas'ın, 

İmar Affı Kanununa göre kurulan yeminli özel tek
nik bürolara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.5.1984) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, em
niyet mensuplarına sıkıyönetim hizmet zammı veri
lip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/95) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1984) 

28 . 5 s 1984 Pazartesi 

Raporlar 
1. — 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
've Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma 'tarihi : 28.5.1984) (GÜNDEME) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasaya 
11.10.1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasa ile Eklenen Ge
çici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 
Teklifi; Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'in; 
Manisa Milletvekili Münir Fuat Yazıcı'nın aynı ma
hiyetteki kanun teklifleri ve Ajdalet Komisyonu Ra

poru (2/575 2/79, 2/90) (S. Sayısı : 41'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 28.5.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
i. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, holding - banka bütünleşmesine ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi. (7/97) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 25.5,1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, bazı bankaların ortak sayılarına ve 1983 yılı 
kârlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/98) (Başikanlığa geliş tarihi : 
25.5.1984) 

29 . 5 . 1984 Salı 

Teklifler 
1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak'ın, 5434 

Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci Maddesine Yeni Bir Bent Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi (2/96) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5,1984) 

2. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak'ın, 
22.6.1978 Tarih ve 2155 Sayılı Bazı Kamu Perso
neline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun Bi
rinci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi (2/97) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.5.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şaikir Öğünç 
ve 8 Arkadaşıma, Tarım İş Kanunu Teklifi (2/98) 
(Tarım, Orman ve Köy İşleri; Sağlık ve Sosyal İşler 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1984) 

4, -— İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç 
ve 6 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra İflas Kanununun 
3890 Sayılı Kanunla Değişik 2Q6 ncı Maddesinin 4 
üncü Fıkrasının Birinci Sırasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi <2/99) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.5.1984) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 5 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 28.1.1983 Tarih ve 2795 Sayılı Kanunla 
Değişik Ek - 5 inci Maddesinin (a) Bendinde ve Bu 
Kanuna 24.1Q.1983 Tarih ve 2934 Sayılı Kanunun 
6 ncı Maddesi (b) Fıkrası İle Eklenen 1.1.1985 Tari
hinde Uygulanacak Gösterge Tablosunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/100) («ağlık ve 
Sosyal İşleri Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.5,1984) 
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TezkĞre 
1. _ Raşit Tuz Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye

rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/440) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığı geliş tarihi : 
28.5.1984) 

Raporlar 
1. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un 

Yaşama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 28.5.1984) (GÜN
DEME) 

" 2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabiple
ri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka

nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 Ta
rihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
»Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (1/30, 1/33) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır (Milletvekili Kadir Narin'in, in

şaatı durdurulan Diyarbakır sigara ve içki fabrika
larına ilişkin Malaıye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) (İBaşIkanlığa geliş tarihi: 
28.5,1984) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urf a Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Cemal ÖZBtLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
71 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bingöl Milletvekili Hakkı Artukarslan'in, 
müstehcen neşriyat konusunda gündem dışı konuş
ması. 

: BAŞKAN — Gündem dışı, Bingöl Milletvekili 
Sayın Hakkı Artukarslan, müstehcen neşriyat üze
rinde söz istemiştir. Beş dakika süre ile gündem dışı 
söz veriyorum. ^ 

Buyurun Sayın Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, millî iradenin yüksek temsilcileri milletvekili 
arkadaşlarım; huzurunuza getirmek istediğim konu, 

Türk, millî varlığını hedef almış, dizerinde çalıştığım, 
ehemmiyetli gördüğüm için de gündem dışı 
kürsüye getirme ihtiyacını hissettiğim bir konudur. 

Dünyada bugüne dek en iyi korumuş olduğumuz 
yapı, ailedir. Bu gerçeğin ışığında, -kitle haberleşme 
vasıtalarının aüeye, ana - babaya, gence, çocuğa yö
nelen yayınların bize has incelikte olması, millî ve 
manevî değer taşıması (gereklidir. Mıilletimizin ana, 
baba, çocuk, aile yapısı sarsıtoıamalıdır. Türkiye 
nüfusunun yarısından fazlası çocuk ve gençlerden 
oluşuyor. Milletimizin ve Devletimizin geleceği olan bu 
kitleye yönelik yayınlar, gerçekçi bir tarzda ele alı
nıp değerlendirilmelidir, 
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' Varlığımız plan bu büyük kitleye dönük geniş 
ölçüde belli araştırmalara dayalı yayınlar yapılması 
kitle haberleşme vasıtalarının ve devletin vazgeçil
mez, ihmali bağışlanmaz bir görevidir. Mevcut ah
val, başta ailenin tüm fertleri dahil olmak üzere, ço
cuklarımızı ve gençlerimizi baskı altına almak, millî 
şuurdan, din, ahlâk, töre, ilim ve sürdürülmesi ge
reken ülkü ve geleneklerden koparmak kasıt ve eği
limini göstermektedir. İdeolojik tahrikler, uyuşturu
cular, içkiler, seks, ruh ve akıl sağlığını bozan çe
şitli yayınlar, bu durumu menfi ve fecî şekilde artır
maktadır. Aileyi tahribe yönelik, millî ve manevî 
kültürden kopuk, bu kutsal müesseseye zarar verici 
müstehcen, tahripkâr yazılı, sesli, sözlü, görüntülü 
yayınlara karşı yürürlükteki mevzuat yeniden ve dik
katle ele alınıp incelenmelidir. Eksik ve noksanlar sü
ratle düzeltilmeli, tam kontrol sağlanmalı, bu tür ya
yınların kasıt ve tahribine müsaade edilmemelidir. 
Türk Milleti, Avrupa ülkelerinin içine düştüğü seks 
ve çıplaklık rezaletine düşürülemez. Kimsenin buna 
hakkı yoktur. Müstehcenliğin, basın ve fikir hürri
yetiyle de alalkası yoktur. Bu, yeni bir tuzak ve mil
leti içten yıkma çabasıdır. 

Sayın milletvekilleri, lütfen bazı sinema afişlerine 
ve filmlerine gazete bayilerinin vitrinlerine, kasetlere 
bakınız. Bu hali, hangi inanç ile izah edebilirsiniz? 
Burası Türkiye mi; Atatürk Türkiyesi mi yoksa Hol
landa, İsviçre veya Fransa mı? Bu tablo faciadır. 

Burada size bir geçmiş hatıramı anlatayım. Bir 
Yahudi tanıdığım bir sohbet anında bana şöyle bir 
sual tevcih etmişti, «Hakkı Bey, ailenle İstiklal Cad
desinde yürüyorsun. O anda karşıdan gebn üç-beş kişi 
senin yanında senin hanımına söz atarlarsa ne yapar
sın?» 20 sene evveldi, gençtim; «Hiç düşünmem, sila
hım varsa hesap görürüm, silahım yoksa elim ve yum
ruğum bu işi halleder.» dedim. îşte bizimle sizin ara
nızdaki fark budur. Ben olsam, bir de hanımıma fev
kalade bir iltifat yaparak, «Çok güzelmişsin, başkası
nın dikkatini çekiyorsun derim» dedi. 

İşte gerçekten bu doğrudur. Benle onun arasın
daki, benle Avrupalının arasındaki fark budur. Ben, 
Sütçü îmamın, hürriyetinin bir nebze de olsa Fran
sızlar tarafından gaspedilmesine tahammülüne imkân
sızlık içerisinde gösterdiği dayanmayı, fakat camiye 
giderken iki Fransız erinin iki Müslüman Maraşlı ka
dına er uzatmasına tahammül edemeyişinin sembolü 
olan bir milletin ahfadıyım. Hiçbir zaman için bende
ki namus ve iffet, bir Yahudi, bir Ermeni veyahut da 
bir Avrupalı ile mukayese edilemez. Benim ırkım, 
anasının ismini vatanına koyan bir ırktır. Ana, bacı, 

hala, teyze ve kızı bilir; hanımını kıskandığı gibi tüm 
hanımları da namus olarak tanır ve bilir. 

Ben bilhassa sayın milletvekili arkadaşlarıma, bil
hassa hanımefendi arkadaşlarıma buradan seslenmek 
istiyorum. Eğer gösterilen bu gidişata erkekler az tep
ki gösteriyorlarsa, başörtüsüne, kapanmaya gösterdi
ğimiz tepkiyi, ahlaksızlığa daha fazla göstermeliyiz; 
Atatürk buydu, böyle yaklaşıyordu. Bir Zübeyde Ha
nımı böyle görüyorduk, bir hanımefendiyi böyle gö
rüyorduk. Türk anası, Türk namusu, Türk şerefi he
def alınmış, bilhassa millî varlığımıza kasıt içerisin
deki komünist faaliyetler yasaklandıktan sonra Türk'ü 
bu neviden, esrara, içkiye, sekse iterek Türk toplu
munu içinden yıkmak isteyen beynelmilel çalışmalara 
dur denilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HAKKI ARTUKASLAN (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 
Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm 

fertlerinden, siyasî partilerden, Türk hasmından, Türk 
Milletinden, her «Türküm ve Müslümanım» diyenden 
bu mevzua sahip çıkmasını rica ediyor, hepinizi hür
metle ve saygıyla selamlıyorum. ((Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artukaslan. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ülkemiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
parlamentoları arasında temasların başlatılması ve ge
liştirilmesini sağlamak amacıyla bir Federal Alman 
parlamento heyetinin yurdumuza davet edilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3J443) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir 

tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Ülkemfz ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara

sındaki sıkı ve olumlu ilişkilere paralel olarak, her 
iki ülke parlamentoları arasında da temasların baş
latılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla bir 
Federal Alman Parlamento Heyetinin yurdumuza da
vet edilmesi, Yasama Meclislerinin Dış Münasebet
lerinin Düzenlenmesiyle İlgili Yönetmeliğin 16 ncı mad
desi hükmü uyarınca, Başkanlık Divanının 22 Mayıs 
1984 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun bilgfter-ine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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T. B. M. M. B : 71 29 . 5 . 1984 O : 1 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum : 2. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Cumali Ay
han'ın daya dosyasının geri verilmesine dair Başba-. 
kanlık tezkeresi (3/441) 

BALKAN — 'Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş olan iki adet tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.12.1983 gün ve 19-301-30047 sayılı ya

zımız. 
Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs su

çundan» ölüm cezasına hükümlü Cumali Ayhan hak
kındaki dava dosyası ilgi yazı ekinde gereği yapıl
mak üzere sunulmuştu. 

Hükümlü vekili Avukat Naci Tahriverdi, 17 Mayıs 
1984 tarihli dilekçesiyle yargılanmanın yenilenmesi 
talebinde bulunduğundan, Cumali Ayhan'a ait dava 
dosyasının Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN— Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Ölüm cezasına mahkûm edilen Mehmet Boz-

bay'ın dava dosyasının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/442) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Kars Milletvekili Ömer Kushan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Seker Fabrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — Gündemin «sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Kars Milletvekili Ömer ""Kushan'ın, inşasından 
vaz geçilen Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Kuşhan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Yarın cevap verilecek efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bulunmaması dola
yısıyla bu sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelen
miştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş? 
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Vural Arıkan'ın cevabı (6/60) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 2.3.1984 gün ve 19-301-04740 sayılı yazı
mız. 

Türk Ceza Kanununun 146/1 inci maddesine mu
halefet suçundan Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı 2 No. lu Askerî Mahkemesince ölüm cezası
na mahkûm edilen Mehmet Bozbay ve Hüseyin Taş
kın haklarındaki dava dosyası ilgi yazımız ekte su
nulmuştu. 

Ancak hükümlü Mehmet Bozbay'ın vekili Avu
kat Kemal Kırlangıç'ın 23.5.1984 tarihli dilekçesiyle 
karar düzeltilmesi isteminde bulunduğundan Mehmet 
Bozbay'a ait dava dosyasının Millî Savunma Bakan
lığına tevdi edilmek üzere, Başbakanlığa iade edil
mesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Adalet Komisyonunda bulunan bu iki dosya geri 
verilecektir efendim. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sabit Batum
lu'nun, resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Başbakan adına ben cevap ve
receğim, efendim. 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanı cevap arz edecekler. T 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal (tarafından sözlü olarak cevaplandırılma husu
sunun teminini saygıyla arz ederim. 

1. Görevleri gereği kendilerine resmî araç tahsis 
edilen tüm görevlilerden bazılarının bu araçları mak
sat dışı kullandıkları gözlenmektedir. 

Mevzubahis araçlardan resmî görevlilerin bütün 
aile fertleri faydalanmaktadır, bunun dayanağı ne
dir? 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Milleti tasarrufa teşvik eden bir Başbakan olarak 
bu duruma nasıl göz yumabiliyorsunuz? 

Bu durumun önlenmesi için tedbir almayı düşü
nüyor musunuz; düşünüyorsanız bu tedbirler neler
dir? 

Sabit Batumlu 
istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Başbakan adına Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sayın Vural Arıkan; buyurun efen
dim. 

Süreniz 10 dakikadır, 

• MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; biliyorsunuz 237 sayılı Taşıt Kanunu var; 
taşıtların nasıl kullanılacağı ile alakalı. Buna bağlı 
iki cetvel var, 1 sayılı cetvelde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan, 
bakanlar, Genelkurmay Başkanı, kara, deniz, hava 
kuvvetleri kumandanları, elçilikler ve daimi delege
likler, daimi askerî temsilcilikler. başkanlıkları, Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Anayasa Mahke
mesi Başkanı, il valileri, Yargıtay Başkanı, Danıştay 
Başkanı, Sayıştay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, 
Danıştay Baş Kanun Sözcüsü, Yüksek Hâkimler Ku
rulu Başkanına tahsis edilen taşıtlarla alakalı. Taşıt
lar bunların zatlarına ve emirlerine verilmiştir. Bun
ların kulanımında yasal hiçbir sınırlama getirilme
miştir. 

2 sayılı cetvelde ise, «Yabancı misafirler için, 
Başbakanlık Müsteşarlığı için, Askerî Yargıtay Baş
kanı için, Diyanet İşleri Başkanı için, Üniversite rek
törleri için, Askerî Yargıtay Başsavcısı için, Genel
kurmay İkinci Başkanı, kara, deniz, hava kuvvetleri 
kurmay başkanlıkları, ordu, kolordu, tümen, donan
ma, hava kuvveti ve yurt içi bölge kumandanlıkları, 
harp akademileri kumandanlıkları Jandarma Genel 
Kumandanlığı . general veya amiral rütbesiyle fiilen 
işgal edilen diğer bütün makamlara, bakanlıklar müs
teşarlarına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Ankara, 
İstanbul, İzmir emniyet müdürlüklerine, kaymakam
lıklara, emniyet dairelerine kullanılması zarurî olan 
taşıtların adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Ku
rulunca belirtilir» diyor. Bu listede olanlar makama 
verilmiştir; ancak hizmet için kullanılabilir. 

237 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde 
yasa dışı kullanılmanın müeyyidesi de gösterilmiştir, 
Ne var ki, cezai müeyyidenin uygulanabilmesi için 
muhakkak suçüstünün yapılmış olması lazım geliyor. 
Bu yüzden de zaman zaman tasarruflu kullanımı ve 
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kanunun maksadına göre kullanımı için genelgeler 
çıkarılmaktadır. Nitekim, en son genelge 20.1.1981 
tarihinde Başbakanlığın çıkardığı genelgedir; «Kamu 

• hizmetlerinde tasarruf sağlayıcı ve maliyet azaltıcı 
tedbirler talimatı» arasında yer alır 237 sayılı Kanun 
güncelliğini kaybetmiştir. Bu itibarla yeni bir tasarı 
hazırlanmış ve Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

Arzı malumat ederim, efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayıt Sabit Batumlu, söz talep ediyor musunuz? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — t Buyurun efendim, süreniz 5 daki
kadır. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Maliye Bakanımıza çok 
çok teşekkür ediyorum. Ancak, bu müeyyidelerin ne 
olabileceğini, bunları da kimin uygulayacağını acaba 
kim açıklayacaktır? Bu konuda, 1 ve 2 sayılı cetvele 
göre, kimlerin hangi araçları, nasıl kullanacağını Sa
yın Bakan buradan işaret ettiler. 

Ancak, pazar yerlerinde, kuaför dükkânı kapıla
rında ve cumartesi, pazar günlerinde piknik yerle
rinde muhtelif resmî vasıtalara rastlanmaktadır. Bun
ların takibi kimler tarafından yapılacak ve bu mü
eyyideleri de kimler uygulayacaktır? Bu resmî va
sıtalar ancak cetvel dışındaki verilen kişilere sadece 
resmî görevleri için verilmiş olduğuna göre, bunlar 
bu resmî araçları diledikleri gibi nasıl kullanmakta
dırlar ve üstelik mesaisini yapan şoför 8 saatin üs
tünde çalışmakta, ayrıca da mesai almaktadır. Bina
enaleyh, bunun önüne nasıl geçileceğini bilmiyorum. 
Buradan daha geniş bir izahat bekliyorduk; ancak, 
iki ayrı cetveldeki nitelikler sıralandıktan sonra za
ten boşluk ihtiva eden benim asıl sorumun karşılığı 
geride kaldı. Herhalde sevk edilen kanunla kısa za
manda bu temin edilirse, sanıyorum bütçeden büyük 
çapta yapılan yakıt giderlerinde böylece bir tasar
ruf yapılmış olur. Zaten Türkiye'nin dış ülkelere 
bugüne kadar ödediği en büyük fatura yakıt gideri 
faturasıdır. 

Bir de son günlerde şu görülüyor ki, daha deği
şik ve hakkı olmayan birtakım kişilere de vasıta ve
rilmeye çalışılıyor. Bu da yeni kanunla inşallah ön
lenmiş olur ve böylece herkes görevini bilir ve dev
letin vasıtasını da devletin hizmetinde kullanır. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım". 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
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j . _ Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, ı 
fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü sorusu 
ve Devlet Sakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Ka
ya Erdem'in cevabı. (6/63) 

'BAŞKAN — 3 üncü sözlü soruya geçiyoruz efen
dim. I 

Ordu Milletvekili Hüseyin AVni Sağesen'in, fın
dık İhraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- | 
gesi. 

Sayın Sağesen buradalar mı efendim? Buradalar. 
Başbakan adına Sayın Kaya Erdem, buradalar. 
Önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sonucu fındık üreticisine yansıyan, değil Türki

ye'de, Dünyada eşi görülmemiş bir düzeyde, nevi 
şahsına münhasır ve ne, nerede, ne de niçin kulla
nıldığı cebinden çıkan tarafından bilinmeyen fındık 
ihraç fonu Osmanlı dönemindeki aşarı yörem hal
kına çoktan unutturmuştur. 

Bu nedenle aşağıdaki suallerimin Başbakan Sa
yın Turgut özal tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 30.4.1984 

Saygılarımla. 
Hüseyin AVni Sağesen 

Ordu Milletvekili 
1. Nevi şahsına münhasır bu ağır verginin yal

nızca yörem halkının tek geçim kaynağı ve bir ih
raç malı olan fındık ve mamullerinden bu düzeyde 
yüksek alınmasının gerekçeleri nelerdir? 

2. Fındık üreticisi yörem halkının kesesinden 
koparılıp alınmakta olan ve Sayın özal Hükümetin
ce tarihte görülmemiş seviyelere çıkartılan fonda 
yıllar itibariyle toplanan paraların miktarları neler
dir? 

3. Fona kesilen bu paraların ne miktarları, ne
relerde, hangi gerekçe ve amaçlarla kullanılmıştır? 

4. Fonun konulması ve yükseltilmesi sonucu ya
sa dışı fındık ve mamulleri ihracatından kamu ha
zinesinin zararları olmuş mudur? 

5. Fındık fonunun konulmasını takip eden gün
lerden sonra özellikle güney illerimizden nohut ve 
fasulye ihracatında artışlar olmuş mudur? Kağıt 
üzerinde nohut ve fasulye ihracatındaki bu artışlar
la fındığa konulan fon arasındaki doğru orantı Hü
kümetçe nasıl yorumlanmaktadır? 

6. Her şeyiyle bir ihraç maddesi olan fındıktan 
kesilen bu fonun, tefeci elinde inletilmekte olan fın
dık üreticisine kredi olarak verilmesini düşünüyor 
musunuz? Düşünüyor iseniz, uygulamaya ne zaman 
başlanacaktır, esasları ve limitleri neler olacaktır? 

7. Fonda Hükümetçe yapılan son iki kez yük
seltmelerde fındık üreticisinin serbest piyasa satış-
larındaki dalgalanmalar kilo başına ne mertebede 
olmuştur? Bu dalgalanmayı ortadireğin güçlendiril
mesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 

8. Hükümetin fonda oluşturduğu dalgalanmalar 
sonucu iflas durumuna gelen ' fındık ihracatçısı sa
yısı nedir? 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini Başbakan 
adına cevaplandırmak üzere Sayın Kaya Erdem; bu
yurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Hüseyin Avni 
Sağesen'in sorularına cevap vermeye çalışacağım. 

1 inci suali : «Nevi şahsına münhasır bu ağır 
verginin yalnızca yörem halkının tek geçim kaynağı 
ve bir ihraç malı olan fındık ve -mamullerinden bu 
düzeyde yüksek alınmasının gerekçeleri nelerdir?» 

Destekleme ve fiyat istikrar primleri, fonlar bir 
vergi olmayıp 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki kanuna istinaden çıkarılan 28 
sayılı Kararın 3 üncü maddesi uyarınca; tarımsal 
ürünler ile çeşitli sınai malların ihracında iç ve dış 
fiyatlardalci gelişmeler nazarı dikkate alınarak yapı
lan kesintilerdir. Aşağıda etraflıca izah olunacağı 
üzere, iç ve dış piyasa şartlarında meydana gelen 
gelişmeler göz önünde tutularak fındık ihracatından 

| alınmakta olan destekleme ve fiyat istikrar primle
rinde, içinde bulunduğumuz ihraç sezonunda yapı-

I lan ayarlamaların da dayanağı, bahis konusu 28 
sayılı Karardır. 

Bilgileri olduğu üzere, bu yıl fındık ihraç sezo
nunun açılışından önce, 6.8.1983 tarihinde, fındık 
fonu beher kilogram iç fındık için 70 cent karşılığı 

I Türk Lirası olarak belirlenmiş idi. Kabuklu fındık 
I için 175 Türk Lirası kilogram olarak ilan edilen ve 

350 Türk Lirası kilogram seviyesinde bir iç fındık 
fiyatına tekabül eden destekleme alım fiyatından ve 
o günkü 1 dolar, 230 Türk lirası parkesinden hare
ketle 233 dolar kentallık bir FOB maliyetine ulaşıl
maktaydı. Fonun açıklanmasından önce 205 dolar 

I seviyesinde olan Hamburg fındık piyasası, fonun 
I açıklanmasıyla 213 dolar seviyesine çıkmış; ancak 
I zamanla dış piyasa fiyatlarının FOB maliyetlere yak-
I laşması yerine, fiyatlar sürekli olarak aşağıya doğru 
I bir gelişme göstererek 1983 Aralık ayı sonunda 170 
I dolar seviyesine inmiştir. 
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'Bu fiyat gerilemesinde başlıca etkenler olarak : 
1. 'Destekleme organının üreticiye ödeme yapa

maması dolayısıyla iç piyasa fiyatlarının, kabuklu 
fındık için 145 kilogram/Türk Lirasına kadar geri
lemesi, 

2. Fındık FOB maliyetinin Türk Lirası ile ifa
de edilen unsurları, alım fiyatı ve FOB masrafı, do
ların değer kazanması nedeniyle fonun ilan edildiği 
tarihte carî olan 230 Türk Liralık kurdan 163 do
lar olarak hesaplanırken doların 1983 Aralık ayı so
nundaki seviyesi karşısında bu maliyetin 136 dolara 
tekabül etmesi gösterilebilir. 

Aynı dönemde alıcı piyasalarda ikâme maddeleri; 
kakao ve badem fiyatlarında gerileme görülmediği, 
gibi 'bilakis yükselmenin söz konusu olduğu müşa
hede edilmiş, ayrıca en önemli rakibimiz olan ve 
normalde fındığımıza nazaran '20 dolar civarında 
daha düşük piyasa bulabilen İtalyan fındıklarının 
fiyatlarının kasım ve aralık aylarında ülkemiz fın
dıklarından 10-15 dolar daha yüksek bir seviyede 
teşekkül ettiği izlenmiştir. Bu gelişmeler sonucunda 
fındığımızın dış piyasalarda gerçek değerini bulması 
ve üreticinin ürününün bedelini Devletin taahhüt ettiği 
fiyattan alabilmesi amacıyla tedbir almak gereği ha
sıl olmuş ve bu düşünceyle önce üreticinin F1SKO -
BlRLTK'e teslim edip bedelini tahsil edemediği mal
ların karşılıklarının ödenmesi cihetine gidilmiştir. 

İkinci bir adım olarak doların diğer yabancı pa
ralar karşısında da hızla değer kazanmasını, sürekli 
kendi çıkarlarına alet ederek bu millî ürünümüzün 
dolar olarak maliyetinin düşme kaydetmesi şeklinde 
etki yapan bu kur değişikliklerini fındık ihraç fiyat
larımıza yansıtan ithalatçılara karşı bir tedbir almak 
üzere fındık ihracatından alınan destekleme ve fiyat 
istikrar priminin arttırılması mecburiyeti hasıl ol
muştur. Fonun 70 sent karşılığı Türk Lirası, 95 sent 
karşılığa Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bu suretle ilk 
ayarlamada 170 dolar/kentale kadar gerilemiş olan 
Tüfk fındığının fiyatı 220 dolar/kentale yükselmiştir. 
Aynı görüşten hareketle 6.3.'198*4 tarihinden geçerli 
olmak üzere fon 110 sent karşılığı Türk Lirası sevi
yesine çıkarılmıştır. 

Bu suretle fındığımızın emsal ürünlere göre çok 
düşük bir fiyatla dünya piyasalarına intikali önlen
miş ve böylece ülkemizin hem döviz gelirleri arttı
rılmış ve hem de kur değişmelerinden mütevellit 
kazancın yabancı alıcılar yerine Hazineye intikali, 
yukarıda da değinildiği üzere ülke ve ürünün faydası 
için kullanılması mümkün olmuştur. 

İkinci sual : «Fındık üreticisi yörem halkının ke
sesinden koparılıp alınmakta olan ve »Sayın özal 
Hükümetince tarihte görülmemiş seviyelere çıkartı
lan fonda yıllar itibariyle toplanan paraların mik
tarları nelerdir?» 

Çeşitli ürünlerin ihracından alınan fonların tümü 
Türkiye Cumhuriyet 'Merkez Bankasında ürün ba
zında ayrı hesaplar yerine, tek bir hesapta toplan
makta olup, 1983-1984 sezonu başından bu yana 
fındık ihracatında yapılan kesintilerin yaklaşık mik
tarı 85 milyon dolar karşılığı Türk Lirasıdır. 

Üçüncü sual : «Fona kesilen bu paraların ne 
miktarları, nerelerde, hangi gerekçe ve amaçlarla kul
lanılmıştır?» 

'Malumları olduğu üzere, 1977 yılından bu yana 
çeşitli ürünlerimizin ihracatından kesilmekte olan 
destekleme ve fiyat istikrar primi. bugün için aşa
ğıdaki maddelerin ihracından alınmaktadır: Fındık, 
çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, antepfıstığı, tütün 
pamuk, pamuk ipliği, arpa, buğday, canlı hayvan. 
Fonun kaynaklarından birini de her türlü ithal edi
len malların ithal CİF değerinin yüzde 2'si tutarın
da yapılacak olan tahsilat teşkil etmekte olup, top
lanan paralar başta Türk çiftçisinin en önemli ta
rımsal girdisi gübrenin sübvansiyonu olmak üzere, 
üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın 
geliştirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansma
nı, ihracatın sigortası ile konut sektörünü ve gece
kondu altyapı faaliyetlerini finanse etmek amaciyla 
kullanılmakta ve planlanmaktadır. 

Dördüncü sual : «Fonun konulması ve yüksel
tilmesi sonucu yasa dışı fındık ve mamulleri ihraca
tından kamu hazinesinin zararları olmuş mudur?» 

Fonların yükseltilmesinin Hazineye zarar tevlit 
etmesi hiçbir surette söz konusu olmayıp, fon ayar
lamalarına bağlı olarak yüksfelen dış piyasa fiyatları 
nedeniyle döviz, gelirlerinde artış olmakta, ayrıca 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulan fon 
hesaplarında toplanan meblağ da büyümektedir. Gö
rüldüğü üzere fon ayarlamalarında Devletin iki yön
den kazancı olmakta, zarardan söz etmek mümkün 
bulunmamaktadır. Fonda 31.12.1983 ve 6.3.1984 ta
rihlerinde yapılan ayarlamalardan bu yana ihraç 
edilmiş olan 46 387 fon fındıktan Hazînenin elde 
ettiği ek fon kazancı yaklaşık 12 milyon .dolar kar
şılığı Türk Lirasıdır. Başka bir ifadeyle, sezon başın
da tespit edilen ve 1983 Aralık ayı sonlarında ürü
nümüzün dış piyasalarda değer fiyatına katılabilme
sini sağlamak açısından yükseltilmesi kaçınılmaz 
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bir durum arz eden fonun 70 sent/kilogramda bıra
kılması halinde, bir yandan dış piyasa fiyatları düş
mesine devam ederken, diğer yandan fon ayarla
ması suretiyle elde edilen 12 milyon dolar karşılığı 
Türk Lirasından mahrum kalınmış olacaktı. 

Ayrıca, fona bağlı olarak artan dış piyasa fiyat
ları nedeniyle doğrudan ihracat karşılığı bedel ola
cak Devletin ek döviz kazancının, kaba bir hesapla 
31.12.1983 tarihinden sonra ihraç edilen 46 bin ton 
dolayındaki iç fındığın dış piyasa fiyatındaki orta
lama 40 dolar/kentallık (bu rakam 170 dolar/kental 
yerine, dış piyasalarda sağlanan ortalama 210. dolar/ 
kentallik fiyattan hareketle bulunmaktadır) sağlanan 
artışın 18,5 milyon dolar civarında olduğu söylene
bilir. 

Soru önergesinde sözü edilen, fon yükseltilmesi 
sonucu yasa dışı fındık ve mamulleri ihracı keyfiyeti 
olağan hallerden değildir. Genelde ülkemiz yararına 
olacak bir uygulamadan, bazı firmaların kötü niyetli 
teşebbüslerde bulunmaları ihtimali nazarı dikkate 
alınarak vazgeçilmesi düşünülemez; ancak bu tür gi
rişimlerin olabileceği göz önünde tutularak, gümrük 
mercileri, müteyakkız olmaları hususunda uyarılmış
lardır. 

5 inci soru : «Fındık fonunun konulmasını takip 
eden günlerden sonra, özellikle güney illerimizden 
nohut ve fasulye ihracatında artışlar olmuş mudur? 
Kâğıt üzerinde nohut ve fasulye ihracatındaki bu ar
tışlarla fındığa konulan fon arasındaki doğru orantı 
Hükümetçe nasıl yorumlanmaktadır?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efen
dim, 8 tane soru var ve soruların hepsi de aynı soru 
'önergesinde sorulduğu için zaman kâfi gelmiyor. Bil
miyorum, takdir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, takdir sizin. Bunları 
10 dakika içerisine sığdırmakla mükellefsiniz; yani 
takdir bana ait değil, takdir size ait. içtüzük böyle 
emretmiş. Şimdi sizden sonra 5 dakika soru sahibine 
söz vereceğim; sizinki ise 10 dakika; 10 dakika içe
risinde cevaplandırılacak; ama teknisyenler bunları 
uzun hazırlıyor, onun için uzun oluyor bu iş. Lüt
fen bağlayınız efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Yal
nız Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım, 
bizim cevabımızdan sonraki konuşmalarında, sorula

rına kâfi cevap verilemediği şekliyle bize karşı tariz
de bulunduklarından, kâfi miktarda aydınlatıcı ce
vap vermeye çalışılmıştır. Ben diğer soruları kısa ke
seyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Eksik 
gördükleri takdirde kendilerine yazılı olarak da tak
dim ederim efendim. 

BAŞKAN — Zatı âlinizi ziyaret ederler, hem bir 
kahvenizi içerler, orada da alırlar bu malumatı efen
dim; öyle de olur bu. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Nohut 
ve fasulye ile fındık ihracatı arasında kurulmak is
tenilen bağlantının İzmit Gümrük Müdürlüğünce tes
pit edilen bir olaydan, TIR aracının yükünün fındık 
olmasına rağmen fasulye olarak beyan edilmesinden 
kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu itibarla, bir örneği 
ele alarak ihracata konu olan diğer tarım ürünleri
miz ile fındık ihracatı arasında mutlak bir ilişki kur
mak, fındık ihracatımızın geçen yıla göre artmakta 
olduğu da dikkate alınırsa isa'betli bir yaklaşım olarak 
görülmemektedir. 

6 ncı soru : «Her şeyi ile bir ihraç maddesi olan 
fındıktan kesilen bu fonu, tefeci elinde inletilmekte 
olan fındık üreticisine kredi olarak vermeyi düşünü
yor musunuz?' Düşünüyor iseniz, uygulamaya ne za
man başlanacaktır?» 

Üreticilerimizin kredi ile desteklenmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatif
leri aracılığıyla yapılmakta olup, bu, destekleme ve 
fiyat istikrar primlerinin uygulama alanı dışında bu
lunmaktadır. 

7 nci soru : «Fonda Hükümetçe yapılan son iki 
kez yükseltmelerde fındı'k üreticisinin serbest piyasa 
satışlarındaki dalgalanmalar kilo başına ne mertebede 
olmuştur?» 

Fındık fonunda yapılan ayarlamaların amacı, bu 
millî ürünümüzün yurt dışında değer fiyatına satıl
masını sağlamaktır. Üreticinin esas itibariyle iç piya
sada destekleme alımları yoluyla korunmuş olması 
ve maliyetinin üzerinde tespit edilen bir fiyata malını 
satmak şansına her zaman sahip bulunması itiba
riyle, fonun değişmesinden dolayı iç piyasa dalgalan
maları husule gelmesi ve bundan da üreticinin zarara 
uğraması beklenemez. 

8 inci soru : Hükümetin fonda oluşturduğu dal
galanmalar sonucu iflas durumuna gelen fındık ihra
catçısı sayısı nedir?» 
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Ticaret Kanununun öngördüğü gibi, ihracatçıla
rımızın tacir olmaları nedeniyle basiretli ve müdeb
bir bir işadamı gibi hareket etmeleri gerekmektedir. 
Fındığın maliyeti, ikame maddelerinin fiyatları, Dev
letin izlediği alım ve ihraç politikası giibi temel un
surlarla geçmişe ilişkin tecrübeleri birleştirerek ma
kul bir pazarlama politikası uygulayan ve fındık ih-
racatırida önemli yeri olan hiçbir firmanın zaafa uğ
radığına ilişkin herhangi bir resmî bilgi mevcut de
ğildir. Ancak, spekülatif amaçlarla hareket eden, 
tedbirsiz davranan ve dolar - Türk Lirası paritesinde, 
Türk Lirası aleyhine husule gelen değişmeleri alıcı
ya terk ederek, sürekli olarak ihraç fiyatlarını düşü
ren firmaların bu tutum ve davranışları sonucu zaafa 
uğramaları onlar için kaçınılmaz bir sonuç olarak 
karşımıza çıkabilir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz Sayın Kaya 
Erdem. 

Sayın Sağesen, herhalde bu kadar geniş malumat 
zatı âlinize yeter?.. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Çok ki, 
sa konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; süreniz 5 dakika
dır. v 

HÜSEYtN AVNl 'SAÖESEN (Ordu) — Sayın 
Kaya Erdem'in verdikleri bilgiye teşekkür ederim. 
Ancak, hemen şunu da ilave edeyim ki, verdikleri bil
giler sadece kâğıt üzerindedir. Aslında iş hiç de böy
le değildir. Kendilerini ziyarete gideceğim; Sayın Baş
kanın gösterdikleri yolda. Lütfederler bir kahve ıs
marlarlarsa onu da içeceğim. Ancak, elimde bir te
leks var. Bu, yine iki gün evvel vaktinizi aldığım, bel
ki daha da alacağım bilemiyorum, konunun dışında 
Veya ona yakın. 

Sayın Başkanım, izninize sığınarak teleksten bir-iki 
paragraf okumak istiyorum : 

«Devlet, müstahsilden kabuklu fındığı 175 liradan, 
yani 0.50 dolar fiyatla satın almakta; bunun üzerine 
bir o kadar da fon ilave. (Bir o kadar değil, iki mis
linden fazla : 110 Sent) etmekte ve o şekilde satma
ya çalışmaktadır. Bu durumda malı satmamakta ve 
depolarda bekletmekte, müstahsile de : «Bak, işte sen
den aldığım fındık satılmadı, elimizde kaldı» demek
tedir. Fındığın üzerine bu kadar yüksek fon koyun
ca tabiîdir ki satılamayacaktır» diyor ihracatçı. De
polarda bekleyen fındık da FÎSKOBİRLÎK'in fındı
ğıdır, yani destekleme yoluyla devletin aldığı fındıktır. 
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Hem fındığı alacağız, hem de zamanında FİSKOBİR-
LtK'e parasını vermeyeceğiz!.. 

Sayın Kaya Erdem, fındık fiyatlarının 145 liraya 
kadar düştüğünden bahsettiler. 145 lira değil bey
efendi, ben, Gölköy'de fındığın 100 liraya satıldığını 

. ve o 100 liralık fındığın da 56 randıman olduğunu 
kendi gözlerimle gördüm. Bunun sebebi, sırf F1S-
KOBıRLÎK'in parasını gününde ödememesinden kay
naklanmaktaydı. 

Geçen günkü konuşmamda da arz etmiştim; Su
riye ne zamandan beri fındık ihracatçısı ülke oldu? 

Kaçakçılığın kaynağı kârdır. 100 liralık mala, daha 
doğrusu 166 lira 25 kuruşluk mala 198 lira vergi ko
yarsanız, ki «Bu, vergi değildir» diyorlar, nedir? Be
nim cebim'den çıkıyor, ismi ne olursa olsun, şu veya 
bu şekilde müstahsilin cebinden çıkıyor. 166 lira 25 
kuruşluk mala 198 lira vergi koyarsanız kaçakçılığı 
cazip hale getirirsiniz ve 25 bin - 30 bin liraya çalış
tırdığınız kişilerle devlet olarak bunları önleyemezsi
niz. Üzerinde durduğumuz şey bu idi. 

Fon konulduğunda, doğrudur fındık dış piyasada 
170 - 180 dolar idi, bugün yine aynı seviyeye inmiş
tir, Hamburg piyasasında bugün fonun altında fındık 
satılmaktadır, 108 dolardan fındık satılmaktadır. 
Bunlar nereden gitmektedir? Birisi Atina'dan diğeri 
Suriye'nin Lazkiye ve Latakya limanlarından gitmek
tedir. Bu fındıklar Türk malı fındıklardır ve bildiği
niz gibi her ikisi de Türkiye'nin çok iyi dostlarıdır. 
Hazinenin burada kaybı olmamaktadır denilmesi bi
raz tuhafıma gidiyor. . 

Türkiye'nin dünya fındık üretimi ortalamasındaki 
yeri yüzde 80 civarındadır. Bunun anlamı şudur : 
Dünyada üretilen fındığın fiyatını tespit edecek ülke 
Türkiye'dir. Oysa uygulamada bunun tersi olmakta-

' tır. Geçen günkü konuşmamda da arz ettiğim gibi 
bugün Ordu ilimizde iki Alman fındık rekoltesini 
tespit etmek üzere izin almışlar ve rekolte tespiti ça
lışmalarını sürdürmektedirler. Bu bir casusluk olayı
dır ve Devlet buna müsaade etmiştir. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Her halde 
bu kürsüyü önümüzdeki günlerde yine işgal edece
ğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağesen. 
4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) 
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BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sab'it Batum-
flü'nun bu sorusunu, Îçlt!ü!ziüığ!ü!mlü2ün 97 nci maddesi
nin 3 üncü fıkrasındaki, bir milletvekili tarafından 
birden fazla verilmiş olan sözlü sorular diğer mıllelt-
ve'kıllerınîn hakkına tecavüz etmemek amacıyla gele
cek birleşimlere bırakılır hükmüne istinaden eriteliyo-
ruz: efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Ba#an 
2 aydan beri gündemde efendim. 

BAŞKAN — Daha o%ıınlaşır efendim. 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 

şirketin Antbirlik'e olan borcunun ertelendiği iddiası
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6167) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Cüneyt CanVer' 
İn, bir şirketin AnitJbirlik'e olan borcunun ertelendiği 
'İdldıa'sina ilişikin Sanayi ve Ticaret Bafeanınldan sözlü 
Soru önergesini isteme allıyoruz. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı buradalar mı efen
dim? YoMar. 

Sayın soru sahilbiriin biraz önce burada olduğunu 
ftespît ettik. 

Simidi, s'oru sahibi burakia, Bakan bulunmadığına 
ıglöre gelecek birleşime erteliyoruz, 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — Altıncı sözlü soruya geçiyoruz. 
İçel MiMeltlvdkiKi Durmuş Fikri Sağlar'ın telefon 

Santralı ibîalösline ilişikin Ulaştırma Bakanından sözlü 
ısöru önergesi. 

Sayın Fikri Sağlar bura'da mı efendim? Bura'da. 
Sayın Balkan?.. Seyahaltteler. * 
Gelecek birleşime kaldı eferid'im. 
7. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm tütün 

üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin sözlü so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'in 
cevabı (6/69) ' 

BAŞKAN — Yedinci sözlü soruya geçiyoruz. 
Samsun MİMetvekfli Hasan Alltay'ın, tütün üreti

cisine ve yalbancı • sigara ithaline ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Halsan Altay burada mı efen'dîm? Burada-
ılar. - . • • ' ' . 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim : 

29 . 5 . 1984 0 : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük 
Ba'kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
yardımcı olunmasını saygılarımla dilerim. 

Hasan Altay 
Samsun Milletvekili 

1, Tütün üreticisi diğer ülkelerde tütünün ihraç 
tutarının yüzde kaçı üreticinin eline geçmektedir? 

2- Diğer ülkelerde üreticinin' eline geçen para
nın ortalama ne kadarı ilaç vs. gibi masraf olarak 
harcanmaktadır? 

3< Tütüne gelecek yıl ortalama ve taban fiyat ve
rilmesi düşünülüyor mu? 

4. ıfthal edilen içki ve sigara fiyatlarının düşü
rülmesi halinde Türk içki ve sigara sanayiinin çök
mesi ve yabancı içki, sigara alışkanlığı. nasıl önlene
cek ve yaygın tüketim "halinde yeterli döviz kaynağı 
nasıl bulunacaktır? 

5. AET ülkeleri ve sair ülkeler mallarımıza am
bargo koyup ithalatı güçleştirmekte iken Türkiye'nin 
bu ülkelerin serbest pazarı haline gelmesine neden 
izin verilmektedir? 

6. Yurtiçi- sigara satışlarından elde edilen para
nın yüzde kaçı tütün üreticisine ödenmektedir? 

Diğer tütün üreticisi ülkelerde durum nasıldır? 
7. Sanayi malları vesair ihracatta vergi iadesi 

uygulanmakta iken tütün ihracından neden prim kesil
mektedir? 

Dünyada başka bir örneği var mıdır? 
8. Tarımda çalışan nüfûsun, .geçinemeyip şehre 

göçü halinde bunları istihdam edecek yatırıma elverişli 
kaynak sağlanabilir mi? 

BAŞKAN — Efendim, burada bir noktayı hatır
latmak mecburiyetindeyim. Sayın milletvekilleri bu 
şekilde sözlü sorularını tertiplerken süreyi. dikkate 
almaları ge/ekir. Bir noktada sayın Bakanlar <da haklı 
duruma düşüyor, .sekiz tane, on tane sual tevcih edi
lince bakanlar haklı, olarak daha fazla görüşmek ar
zusunda oluyorlar; ama içtüzük buna müsaade etmi
yor. Lütfen karşılıklı bu meseleyi bir anlayış içerisin
de halledelim. 

Sayın Vural Arıkan; buyurun efendim. 
Süreniz on da'kika, siz toparlayabilirsiniz efen

dim. 

75 — 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Samsun Milletvekili Sayın Hasan Altay'ın tü
tün üreticisi ve yabancı sigara ithaline ilişkin sözlü 
soru önergesinin cevabını aşağıda arz ediyorum. 

Cevap 1. İhraç fiyatına nazaran üreticinin eli
ne geçen kilogramda Amerika Birleşik Devletlerinde 
yüzde 56, Brezilya'da yüzde 34, Hindistan'da yüzde 
51, Meksika'da yüzde 54, Türkiye'de yüzde 55. 

Cevap 2. Virginya tipi için ilaç yüzde 4,5, Vir-
ginya tipi için gübre yüzde 4,5, Burley tipi için ilaç 
yüzde yarım, Burley tipi için gübre yüzde 4,6, oryan
tal için (yani Türkiye) ilaç yüzde 4,7, gübre yüzde 
1,9. 

Cevap 3. 1177 sayılı Kanundaki ilkelere göre 
'önümüzdeki yılda başfiyat ve ortalama fiyat verile
cektir. " ' 

Cevap 4, İthal edilen içki ve sigara fiyatlarına 
«geliyorum : Halihazırda ithal edilen sigara yıllık tü
ketimimizin yüzde 1,5'i oranındadır. Bu miktarın ar
tırılması halinde dahi yerli sanayiin gerilemesi söz 
konusu değildir. Şimdiye kadar iki partide 21 marka
dan 100 'bin baks siparişi verilmiş, gelen 28425 baks 
olmuştur. 

Sigara ithalini ne maksatla yaptığımız daha önce 
de açıklanmış idi; S'lgara karaborsasını önlemek mak
sadıyla yapılmıştır. 

«Yurt içi sigara satışlarından elde edilen paranın 
yüzde kaçı tütün üreticisine ödenmektedir?» deniyor. 

Sigara satışlarından tütün üreticisine bir intikâl 
yapılmıyor. Sadece tütün alımından ötürü katkıda bu
lunuluyor üreticiye. 

Cevap 7. Tütün ihracat sezonu her yılın 1 Eylül -
31 Ağustos tarihleri arasındadır. Dolayısıyla tütün en-
dikatif ihraç fiyatları her yıl ihracat sezonu başlangıcı 
olan Eylül ayı başlarında tespit olunur. Bu tespitte, 
memleketimizdeki tütün stokları, tütünün alım, ba
kım, depolama, işleme vesaire masraflar toplamından 
teşekkül eden maliyeti, rakip ülkelerin ihracat fiyat
ları dikkate alınarak o günkü dolar değeri üzerinden, 
kg/dolar fiyatı tespit olunmaktadır. Dolayısıyla bila-
hara doların değer kazanması halinde, ihracatçıya 
ekstradan bir kâr kalmaması için, evvelki tespitle ye
ni kur arasındaki fark fona aktarılır. Bu kesinti tü
tün nevilerine göre değişmektedir. Bu uygulama, tü
tün ihracatını artırıcı veya efcsiTtici bir etki yapma
maktadır. Fona kesilecek miktarın tespiti ve kullanı
mı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır. I 
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«Tarımda çalışan nüfusun geçinemeyip şehre gö
çü halinde, bunları istihdam edecek yatırıma elverişli 
kaynak sağlanabilecek mi?» deniyor; 

Birincisi, tütün üreticisi kastsediliyorsa, bu kesim 
tahmini olarak 400 bin 500 bin aile; yani ortalama 
2,5 milyon 3 milyon nüfus bu sahadan geçimini te
min etmektedir. Uygulanan politika ile bu kesimin 
emeği en iyi şekilde değerlendirildiği için, şehre göç 
söz konusu değildir. Aksine yeni ekim sahalarına izin 
verilmesi yolunda talepler gelmekte ve daha iyi, da
ha kaliteli tütün yetiştirmek suretiyle daha fazla ge
lir elde etmek arzusu içerisinde hareket edilmekte
dir. Nitekim tütün •ekim sahalarının eski zamanlar
dan tespit edilmiş olmasından ötürü, Bakanlığım ye
niden araştırmalara başlamıştır. Şarkta ekim sahaları
nın araştırılması, gözden geçirilmesi bitmiştir, rapor
ları gelmiştir. İkinci yöre olarak Ege Bölgesi seçilmiş
tir. Üçüncü olarak Karadeniz ve Marmara Bölgesinde 
bunlar yapılmaktadır. Yeniden ekim sahalarının dü
zenlenmesi cihetine gidilecektir. Amaç, iyi kaliteli tü
tün yetiştirmekten ibarettir. 

Tüm tarım sahasında çalışanlar kastediliyor ise; 
Hükümetimizce uygulanan ekonomik politikalar ile 
5 Yıllık Kalkınma Planındaki hedefler doğrultusun
da tarımda sağlanan mekanizasyon ve verimi artırıcı 
çalışmalar sonucu sağlanan üretim artışı ile üretici
ye daha fazla gelir elde ermek imkânı yaratılmış ola
caktır. . 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hasan Al'tay görüşecek misiniz? 

JIASAN ALTAY (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim; süreniz 5 da

kikadır. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Bakana verdikleri cevap
tan dolayı çok teşekkür ederim. Yalnız verdikleri ce
vaplar beni tatmin etmedi, şöyle ki: Birinci sorumda, 
«İhraç fiyatının ne kadarı üreticinin eline geçmiştir?» 
diye sormuştur. Tütünün kırığı dahi 500 liradan, di
ğer iyi kaliteli tütün 4 dolar civarında (yani 1 500 li
ra dolayında) ihraç edilmekte iken, bugün Siirt'te, 
Samsun'da, birçok yetde 70 liraya, 80 liraya, 90 lira
ya ve en fazla 200 lira civarında bir fiyatla tütün alın
dığını duyuyoruz; gerekirse belgelerle ispat edebili
riz. Bu durumda, ihraç fiyatının aşağı yukarı 1/10'u 
üreticinin eline geçmektedir. 

Ayrıca, 4 üncü sorumla ilgili olarak, kaçakçılığı 
önlemek için ithalat yapıldığı yolunda bilgiler ve-
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rildi. En son dünyadaki örneği Yunanistan'dır. Yuna
nistan da kaçakçılığı önleme bahanesiyle veya yanıl-
gısıyla millî sigara sanayii varken, iyi bir sigara üre
ticisi iken, yabancı ülkeden sigara ithal etti; yabancı 
sigara fabrikalarının kurulmasına izin verdi. Bu sa
yede Amerikan tipi tütünler Yunanistan pazarına hâ
kim oldu. Bu Türkiye'nin geleceği açısından çok önem
li bir sorundur. Aslında ülkemizin millî tütün sanayii 
ıslah edilmeden, örneğin sigaranın tütününün iyi iş
lenmesi, ince kıyılması, nem oranının artırılması ve 
iyi ambalajlanması sağlanmadığından, doğal olarak 
belki iç talepte halkımız ithal malı sigaraya yönel
mektedir. Sigaranın tütününün iyi işlenmesi, ince kı
yılması, nem oranının artırılması ve iyi ambalajlan
ması suretiyle dünya pazarlarına rekabet için açıl
mak gerekirken, en kolay ve yanlış bir yol seçilmiş
tir. Bunu çok tehlikeli buluyorum. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca yurt içi sigara sa
tışlarından üreticiye doğrudan para verilmediğini ben 
de biliyorum. Yalnız, bir paket sigara 110 lira civa
rında, yine arz ettiğim gibi, orta kaliteli tütünlerin 
bir kilosu da J 50 lira, yani bir paket sigara fiyatı ci
varında. Ayrıca şunu da arz etmek isterim : Bugün 
üreticimiz maalesef 5-10 kilo orta kaliteli bir tütün 
satarak bir 'kilo yağ alabilmektedir. Enflasyondan ko
ruma vesaire adı altında üreticinin bu şekilde mağdur 
edilmesine gerek yoktur. Enflasyonu asıl körükleyen
ler köylü, çiftçi değildir; sektörlerarası gelir dengesiz
liğidir. Köylünün ve çiftçinin sorunlarının bir an ön
ce çözülmesi için gereken tedbirlerin alınmasını bek
liyoruz. 

Özellikle Sayın Bakanımdan, sadece ve sadece bir
takım tütün eksperlerinin şahsî gayretleri veya ter
cihleri nedeniyle tütün üreticisinin mağdur olmama
sı yolunda gerekli talimatları vermelerini bekliyoruz. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım efen
dim. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altay. 

8.— Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'm, İğdır En
tegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapımına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/70) 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, 
İğdır Entegre iplik Dokuma Mensucat Fabrikasının 
yapımına, ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru Önergesi. 

Sayın Kaygısız?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

Önergenin görüşülmesi gelecek birleşime ertelen
miştir. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6171) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bah-
çeci'nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Bahçeci?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
önergenin görüşülmesi gelecek birleşime ertelen

miştir. 
10. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 

bazı bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
cevabı (6/72) * ' 

- , BAŞKAN — Gümüşhane Milletvekili ibrahim 
Turan'ın bazı bankalarca karşılıksız verildiği iddia edi
len kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. 

Sayın ibrahim Turan?.. Burada. 
Başbakan adına Sayın Kaya Erdem buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aldığım mektuplarda, bazı bankaların yetkilileri

nin milyarlarca lira tutarında karşılıksız kredi verdiği 
bu paraların da ödenmediği, dolayısıyla Devletin za
rara uğradığı söylenmektedir. Yüksek makamınız ara
cılığı ile Sayın Başbakanın sözlü olarak aşağıdaki sual
lerimi cevaplandırmasını saygılarımla arz ederim. 

8.5.1984 
ibrahim Turan 

Gümüşhane Milletvekili -

1. Verilip de tahsil edilemeyen krediler var mı
dır? 

2. Karşıhksız hayalî ipoteklerle kredi veren ilgili
ler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Ya
pılmamışsa herhangi bir işlem yapılması düşünülü
yor mu? 

3. Düşünülüyorsa ne gibi cezaî işlemler düşünü
lüyor? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaya Erdem. 
Süreniz 10 dakika Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Türk eko
nomisinin temel finansman kurumları bankalardır. 
Bankalarımız, kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile 
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tarımı, sanayii ve diğer faaliyet alanlarını finanse et
mekte, üretim ve yatırıma imkân sağlamaktadırlar. 
Ekonomik faaliyet içerisinde yeni firmalar kurulurken 
mevcut olan bazılarının da çeşitli sıkıntılar içerisine 
düşmeleri ve çeşitli şekillerde tasfiye olmaları nor
maldir, İrrasyonel çalışanların sistemi terk etmesi eko
nominin tabiî gereğidir. İflas eden firmalar aldıkları 
kredileri geri ödeyememe durumunda kalırlar. Bu ne
denle bankalarca verilip de tahsil edilemeyen bazı kre
dilerle her dönemde karşılaşılabilir. Ancak, tahsil edi
lemeyen kredilerin hepsinin banka için zarar teşkil 
ettiği söylenemez, çünkü bu kredilerin teminatları mev
cuttur. Teminatların, kredileri bütünüyle karşılaya
maması durumunda banka bir ölçüde zarar görebile
cektir. «Tahsil edilemeyen krediler» deyimiyle banka 
bilançolarında yer alan «Tahsili gecikmiş alacaklar» 
kastediliyor ise, bunlar takside bağlanmış, kanunî ta
kipte olan ve şüpheli alacaklar olup, toplam banka 
kredileri içerisinde payı yüzde 7 ila 8 civarındadır. 

Karşılıksız veya yetersiz karşılıkla kredi vererek 
bankayı zarara uğratan banka yetkilileri ve ilgilileri 
hakkında, gerek Bankalar Kanununda, gerek Türk Ti
caret Kanununda ceza hükümleri vardır. Bazı banka 
şubelerince ipotek karşılığı verilen kredilerde, ipotek 
alman gayrimenkullerin rayiç bedellerinin ^gerçek de
ğerlerinin çok üzerinde tespit edildiği konusu Banka
lar Yeminli Murakıplar Kuruluna intikal ettirilmekte
dir. Yapılan incelemeler sonucunda kusurları görülen 
ilgili şubelerin sorumluları hakkında, iş akitlerinin fes
hedilmesinden, olayın Cumhuriyet savcılığınca mahke
meye intikal ettirilmesine kadar çeşitli işlemler yapıl
mıştır. 

Tekrarlamak gerekirse, soru sahibi Sayın Turan' 
in sözünü ettiği hususlar, Bankalar Kanununda düşü
nülmüş olup ağır cezaî hükümler mevcuttur. Banka
larla ilgili kanun hükmünde kararname, Mecliste ye
niden görüşülecektir. Bu görüşmelerde gerekli düzen
lemeler de ilave olarak yapılabilecektir. -

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Turan, Sayın Bakanın cevabına karşı bir di

yeceğiniz var mı? 
İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Teşekkür 

ederim efendim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 
/ / . — Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer' 

in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen ye
mek boykotuna ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi hinçerler'in cevabı. 
(6178) 

j BAŞKAN — 11 inci sırada bulunan, Çorum Mil
letvekili Mehmet Besim Göçer'in, bazı öğrenci yurt
larında yapıldığı iddia edilen yemek boykotuna iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Göçer?.. Burada. 
j Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. 

Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla, 
Meblmet Besim Göçer 

Çorum Milletvekili 

j 1. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar
dan : 

il. 11.1983 tarihinde Nenehaltun ve Mehmet Akif, 
5.3.1984 tarihinde Tuna, 20.3.1984 tarihinde Cöbeci 
Erkek, 29.3.1984 tarihinde Yıldırım Beyazıt yurtları 
ile Nisan başında •istanbul'da" Çemberlitaş ve Hürri
yeti Ebediye Tepesi yurtlarında öğrenciler tarafın
dan yemek boykotu yapıldığı doğru mudur? 

2, Doğru ise bu öğrencileri yemek boykotu yap
maya sevk eden nedenler nelerdir? 

3, Yurtlardaki küçük işletmelerin ((kantin, çay 
ocağı, lokanta, kuaför, berber, kuru temizleme, ter
zi, vs.) ihale ve kontrol yetkisi yurt müdürlerine mi, 
yoksa Genel Müdürlüğe mi aittir? 

4. Öğrenciler ve yurt idaresi tarafından beğenil
meyen ve sözleşmelere aykırı hareket eden işletici 
müteahhitlere sözleşme gereği kaç lira ceza verile
bilmektedir? 

5. 29.3.1984 tarihinde Yıldırım Beyazıt Kız Yur
dunda öğrenciler tarafından yapılan yemek boykutu-
nun, lokanita işleticisinin sözleşme şartlarına uygun 
yemek çıkarmaması nedeni ile meydana geldiği ileri 
sürülmüştür. Bu İddia doğru mudur? Yurttan uzak-

I laştırılan 13 öğrencinin bu olayla bir ilgisi var mı
dır? Kredileri de kesilen bu öğrencilerin durumunun 
yeniden gözden geçirilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır. 
MİLLÎ EĞİTÎlM GENÇLİK VE SPOR (BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
I Başkan, değerli üyeler; verilen kısa süre içerisinde 
I arz etmeye çalışacağım. 
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Saıyın Giöçer'in sözlü soru önergesine cevaplarım 
şöyle:, 

1. Ankara ve İstanbul'da bazı yurtlarda yemeğin 
(kalitesinin iyileştirilmesi konusunda öğrencilerin 
toplu talebi olmuş ve yemekhaneye girmedikleri tes
pit edilmiştir, 

2t öğrencilerin yemek yememesi; yurtlardan bi
risinde müstecirle sürtüşme içine girmeleri; diğer 
yurtlarda da daha ziyade yemeğin beğenilımemesin-
den dolayıdır. 

3. Yurtlardaki çay ocağı, lokanta, kantin, ku
aför, berber, kuru 'temizleme, terzi, ayakkabı boya
cısı, hatta büfe gibi küçük işletmelerin ihalesi iligili 
yönetmeliğe göre Yurikur Genel Müdürlüğünce tas
dik edilir. Bu gibi işletmelerin kontrol ve denetimini 
Yurtlar Bölge Müdürlüğü ve Yurtkur Genel Müdür
lüğü yerine getirir. 

4. Sözleşmeye uymayan müstecirlere cezalar 
mukavele uyarınca verilir. (Mesela ihtar ve para ce
zaları diye iki cezamız var. ihtar ve para cezaların
dan bir ay içinde iki defa veya altı ay içinde üç de
fa ceza allan müstecirin cezası kaç para olursa olsun, 
mukavelesi feshedilir. Ancak para cezası olarak da
ha önceden yapılmış olan kuralları uyguluyoruz. Bu
güne kadar tespit edilen âzami miktar 500 liradır. Do-
layisıyla cezanın miktarından ziyade tekerrürü feshe 
sebep olmaktadır ve bundan dolayı ceza önemlidir. 

54 Yönetmelik gereğince yurtlarda meydana ge
len disiplin bozucu olaylarda, inceylenerek, karar ver
me yetkisi yurt disiplin kurulunundur. Buna göre, An
kara Yıldırım Beyazıt Kız Yurdunda olaylarla ilgili 
olarak yurt disiplin kurulu 2 Nisan tarihinde üç kız 
öğrenciye, 5 Nisan tarihinde de 10 kız öğrenciye 
mevcut kurallara göre uygulama yapmış ve yurttan 
ilişiğini kesmişlerdir. 

Söz konusu öğrencilerin durumlarında lehte bir 
değişiklik yapılması için yeterli bir sebep ve talep bu
lunmamaktadır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Göçer, buyurunuz efendim; süreniz 5 da

kikadır. (Alkışlar). 
iM. BESİM GÖÇER (Çorum) — Sayın Başka

nım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Vehbi 
Dinçerler'e evvela, verdikleri cevaplarından dolayı 
teşekkürlerimi arz ederim. Bu konuda bizleri yeteri 
kadar aydınlatmıştır. 

Kendi yörelerinden ve aile ocağından ayırılıp, 
uzun bir süre eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmek 
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amacıyla iligili üniversite merkezlerinde açılan yurt
larda barınan gençlerin çeşitli ihtiyaçlarıyla ilgilen
mek, Devletin aslî görevlerinden biridir. Gençlere yi
yeceğini vermek ve yatacağı yeri göstermenin yeter
li olamayacağını siz değerli üyeler de takdir edersi
niz. Batı dünyasındaki üniversite öğrencilerine büyük 
yardımlar yapılmakta ve kolaylıklar sağlanmaktadu. 

Yükseköğrenim gençleri, gelecek için kurduğu 
hayal ve düşlerini gerçekleştirme çabası içindeyken, 
yiyecek ve yatacaklarından tütün da, arkadaşlık 
uyumluluğuna, kardeşlik duygu ve düşüncelerine, 
karmaşık ihtiyaçlarına varıncaya kadar Devlet ve 
aileler elele verip, bir plan ve program dahilinde 
gençliğin sorunlarını çözmek mecburiyetindeyiz. 

Evvela bu gençlerin yurtlarda aldığı besinlerin, 
kalori ve vitaminlerinin dengeli dağılımı bakımından 
yeterli olup olmadığını, sık sık kontrol edip öğren
cilere güvence vermek idarecilerin başlıca görevi ol
malıdır. İdarecilerin bir kısmının zaafı yüzünden, ba
zı işletmecilerin öğrencilerin yiyeceklerinden kesip, 
eksik ve az kalorili yemek verdikleri yapılan incele
meler sonucu anlaşılmakta ve bu yüzden de gençle
rin yemek boykotu yapmalarına sebep oldukları za
man zaman basında müşahede edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, yaş bakımından en kri
tik çağında olan yurtlardaki gençlerimize daha faz
la ilgi göstermemiz ve mutlu kılmamız için besin, 
sağlık ve eğitimlerini devamlı kontrol etmemiz ge
rekir. 

Yükseköğretim gençliği gibi, sorunları çok yön
lü ve çeşMi olan bir kesime hizmet getiren kurum
ların yöneticilerinde bulunması gereken en az bilgi 
ve becerilerin geliştirilmesi, üst düzeydeki yöneticile
re çabuk ve doğru karar verme yeteneğinin kazan
dırılması için seminer ve kursların düzenlenmesi ge
rekir. Ayrıca, yurtlarımızda barınan yükseköğrenim 
gençlerinin yasalar doğrultusunda sosyo - kültürel 
bakımdan gelişmelerini de sağlamak lazımdır. 

Yurtları sadece barınma ihtiyaçlarını karşılayan 
birer otel olmaktan çıkarıp, sıcak bir aile yuvası ha
line getirmek için sosyal amaçlı müzik ve spor faa
liyetleri uygulanmalıdır. Diğer öğretim kurumlarına 
gösterilen önem ve ilginin bu gibi kurumlarımıza 
da gösterilmesi gerekir. 

Sayın üyeler, uygarlığın birer görüntüleri olan gü
zel sanatların çeşitli bölümleriyle müzik ve spor alış
kanlıklarını gençlere aşılayacağız. Onları kavgasız ve 
gürüitüsüz bir geleceğe hazırlamak mecburiyetinlde-
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yİz. Uygarlığın sembolleri olan müzik ve sporun 
gençlerimizin hayatında vazgeçilmez birer unsur ol
duğunu öğretmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, şunu da asla unutmamamız 
gerekir: Öğrenci yurtlarımızdaki gençleri her türlü 
aşırı akımlardan arınmış, vatanın bütünlüğüne inan
mış;, devletini ve milletini seven, Anayasa ve Atatürk 
ilkelerine bağlı ve saygılı gençler olarak yetiştirme
liyiz. Böylece yasama ve denetim görevini yüklenen 
biz siyasiler, çıkardığımız yasaların uygulanıp uy
gulanmadığını da kontrol etmeliyiz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
'M. IÖEİSÎM (GÖÇER (Devamla) — Bitiyor efen

dim. 
ıBugün uygulayamadığımız yasaların maddeleri, 

Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü Yasasında halen 
mevcuttur, Toplum olarak, bu heyecan dolu ve gele
ceği emanet edeceğimiz gençlerimize daha çok dikkat 
etmemiz ve daha çok maddî manevî yardımda bu
lunmamız gerekir. Gençlerimize mutluluğu tattıra
cak fırsatları mutlaka arayıp bulmalıyız. 

Değerli parlamenterler, bakışlarınızda mutluluk 
kıvılcımları görülmektedir. Gelin bu mutluluğu asil 
ve soylu Milletimize birlikte paylaştıralım!. 

Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Göçer. 
12. t - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — Î12 nci soru: İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, Mersin ilinde çevre kirliliğine 
neden olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. GezMeler. 
Sözlü soru önergesi gelecek birleşime ertelenmiş

tir-
13. — Manisa Milletvekili îsmet Turhangil'in, 

bazı yetkileri kaldırılan bir bankanın mudilerlne 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

BAŞKAN — 13 üncü soru: Manisa Milletvekili 
îsmet Turhangil'in, bazı yetkileri kaldırılan bir ban
kanın mudilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi. 

Sayın ismet Turhangil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere sözlü soru öner

gesi ertelenmiştir. 

14. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan 
güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

BAŞKAN — 14 üncü soru: Manisa Milletvekili 
ismet Turhangil'in, Devlet dairelerine personel alım
larında uygulanan güvenlik soruşturması yöntemine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Turhangil?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
15. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 

Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/82) 

iBAŞKAN — 15 inci soru: Manisa Milletvekili is
met Turhangil'in, Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz 
işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi. 

Sayın Turhangil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere, bu sözlü soru 

önergesi de ertelenmiştir. 
•16. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, T.C. Zi

raat Bankasına devredilen bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/83) 

BAŞKAN — Gündemimizin 16 ncı sırasında, içel 
Milletvekili Edip Özgenç'in, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına devredilen bazı bankaların persone
line ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Saıyın Özgen?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. 
M ALI YE VE GÜİMRÜK 'BAKANI VURAL 

ARFKAN (Dstanbul) — Sayın Başkan, bu konu beni 
ilgilendirmiyor, Başbakan Yardımcımızı igilendiri-
yor. 

'BAŞIK'AN — Zatı âlinizi ilgilendirmiyor; peki 
efendim. Soru bu tarzda kaleme alınmış, bu tarzda 
Başkanlığa tevdi edilmiş. Sayın Maliye ve Gümrük 
Bakanı, bu durum karşısında, Başkanlığa yazılı bilgi 
vermeniz gerekirdi; «/Beni ilgilendirmiyor»' diye, 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARÎKAN (istanbul) — Başüstüne efendim. 

BAŞKAN — ilgilendiren bakan kim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İstanbul) — Başbakan Yardımcısı. 
BAŞKAN — O halde bir dahaki birleşimde Baş

bakan Yardımcısından bu sorunun cevabını alırız. 
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17. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'in, Lib- I 
ya'da çalışan Türk işçilerinin sorunlar ma ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi ,(6/84) 

BAŞKAN — Gündemimizin 17 nci sırasında, 
Zonguldak Milletvekilli İsa Vardal'in, Libya'da çalı
şan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

(Sayın İsa Vardal?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru gelecek birleşime ertelenmiştir. 
18. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, 

yağlı tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

BAŞKAN — Gündemimizin 18 inci sırasında, 
İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağlı tohum | 
üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Akktlıç?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. J 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

IBAŞKAN — Şimdi gündemin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmına geçiyoruz. 

22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu
nun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkın
da (59 sıra sayılı) Kanun Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar efendim. 
Raporun oRunup, okunmamasını oylarınıza arz 

e/diyorum: Raporun okunmasını kabul edenler... Et
meyenler... Raporun okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde MDP Grubu 
adına Sayın İmren Aykut, HP Grubu adına Sayın 
Reşit Ülker söz istemişlerdir. 

Şahısları adına Sayın Rıfat Bayazıt söz istemiş
tir. 
^Süremiz gruplar adına 20 dakika, şahıslar adına 

10 dakikadır: 

(1) 59 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

19., — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/87) 

BAŞKAN — Gündemimizin 19 uncu sırasında, 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava Yol
larındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Şardağ?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
20. — Edirne Milletvekili Muhittin Ytldırım'ın, 

Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satımın
dan doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/88) 

BAŞKAN — Gündemimizin 20 nci sırasındaki 
sözlü soru önergesiyle ilgili Sayın Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanı Hüsnü Doğan'm, erteleme beyanı 
var; buna göre bu soru Perşembe günkü birleşimde 
cevaplandırılacaktır. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Tümü üzerinde MDP Grubu adına Sayın İmren 
Aykut?.. Yok. 

HP Grubu adına konuşmak isteyen Sayın Reşit 
Ülker; buyurunuz efendim. 

HP GRUBU ADINA REŞİT ÜDKER (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 22.11.1934 
Gün ve 2644 Sayılı Tapu Yasasının 35 inci Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı üze
rinde Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak 
istiyorum. 

Bu 9 satırlık fıkra ile ne getirilmek istenmektedir? 
Bu konu bir bakışta veya bir okuyuşta anlaşılacak 
nitelikte değildir. Eleştirilere girişmeden önce, ne ge
tirmek İstendiğinin Yüce Meclisçe bilinmesinde ya
rar, hatta zorunluluk vardır. 

Tapu Yasasının 36 nci maddesi şöyledir: «'Ya
bancı hakikî şahıslar bir köye bağlı olmayan müsta
kil çiftliklere ve köy sınırları dışında kalan arazinin 
otuz hektardan çoğuna ancak Hükümetin izniyle sa
hip olabilirler. Kanunî miras bu hükümden dışarıdır. 
Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan zi
yadesine vasiyet suretiyle veya mansup mirasçı sıfa
tıyla yabancı (hakikî şahısların sahip olabilmesi de 
Hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik 
ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.» 
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Bu hüküm de, (bir bakışta anlaşılacak nitelikte değil
dir; bu konudaki diğer yasaların ilgili hükümleri ile 
birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 

18 Mart 1924 (gün ve 442 sayılı Köy Yasasının 87 
nci maddesi şöyledir: «Türkiye Cumhuriyeti .tabiiye
tinde 'bulunmayan gerek şahıslar, gerek şahıs hük
münde olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hususiye 
ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak alımları mem
nudur.» 

Böylece bu iki hükmü önünüze getirmiş oluyo
rum. Ayrıca, bu konuyla ilgili 12 Mart 1982 gün ve 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci mad
desinin (e) f ıkrasida vardır; o da şöyledir: 

«Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki 
'taşınmaz malların iktisabı 442 sayılı Köy Kanunu ile 
2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uy
ruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararıy
la istisna edilebilir» 

198Î2 yılında çıkan Turizmi Teşvik Yasasından 
evvel 13 Mayıs 1953 gün 6086 sayılı Turizm En
düstrisini Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin son 
fıkrası da şöyle ıidi: 

«Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimenkul -
ler, Köy Kanunu ile 2644 sayılı Tapu Kanununda 
yazılı yabancılar hakkındaki tahditlerden tora Vekil
leri Heyetince tespit olunacak kayıt ve şartlar dahi
linde istisna edilir.» 

Böylece, bu hükümler birlikte değerlendirildiğin
de, yabancılar köylerde taşınmaz mâl alamazlar; Köy 
Yasası, madde 87 Yabancıların köy dışında bağım
sız çiftlik alması ya da 30 hektardan fazla arazi edin
meleri ancak Hükümet izni ile mümkündür; Tapu 
Yasası, madde 36. Biraz evvel 'okuduğum Yasaya gö
re de, turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde 
- ki 'bunlar aynı yasanın 3 üncü maddesine gföre bel
li usullerle tespit edilen yerlerdir - Bakanlar Kurulu 
kararıyla yabancılar yer alabiliyorlar. 

Şimdi değişiklik önerisi bağımsız çiftlik ve 30 
hektardan fazla araziler konusunda getirilmektedir. 
Tapu Yasasının 36 nci maddesine, yani müzakere et
tiğimiz fıkrasına getirilmek istenen şudur: «Ancak 
hangi bölgede veya illerde...» 

DEVLET BAKANI SUDt N. TÜREL (Antal
ya) — 35'e getiriyor, 36'ya değil Reşit Bey, 35'e ila
vedir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, 35 inci mad
desine. 

«Ancak hangi bölgede veya illerde tarım ve orman 
arazileri hariç hangi gerçek ve tüzelkişilerin birinci 
fıkra veya il 8.3Jl924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanu
nunun 87 nci maddesindeki kısıtlamalardan yahut her 
iki hükümden istisna edileceği alım - satımlarda top
lu konut fonunda en çok yüzde 25'i geçmeyecek tu
tarda alınacak fon nispetinin tespiti ile istisnaya ait 
şartlar ve esaslar; uygulamaya ait diğer hususlar Ba
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konacak yönet
melikte gösterilir.» 

Şimdi getirilen hüküm bu, IBu hüküm ne getirmek
tedir, bu yeni fıkra neler getirmektedir? Bu fıkra ile 
Köy Yasasının 87 nci maddesindeki yabancıların ta
şınmaz mal alma yasağı kaldırılmaktadır. Bu fıkra 
ile Tapu Yasasında yer allan yabancıların köy ve sı
nırları dışında bağımsız çiftlik almaları, 30 hektardan 
fazla arazi almaları yasağı kaldırılmaktadır. Yani, 
yabancılar köy sınırları dışında bağımsız çiftlik ile 30 
hektardan fazla; mesela 100 veya daha fazla hektar 
veya onun da üstünde arazi, daha doğrusu istedik
leri kadar arazi edinebileceklerdir. Tabiî bu yönet
melik hükmü ile olacaktır. Turizm bölgeleri ve mer
kezleri dışında da satım yapılabilecektir, yani Turizm 
Kanunundaki sınırlanan merkezler ve bölgelerin dı
şında da bunu yapabilecekler. Bu, bizim anladığı
mız ışart Komisyonun raporumdan tam bu anlaşılmı
yor. Kanunun metninden ve komisyonun raporundan 
bu anlamları çıkarmak güç. Bunları, Bakanlar Ku
rulunun yapacağı yönetmelik gösterecektir. 

Köy ve Tapulama ve Turizmi Teşvik Yasallarının 
dışına çıkılarak yabancılara satılan taşınmaz malla
rın, satış değerinin yüzde 25'ini geçmeyecek bir 
tutan, Toplu Konut Fonuna alınacaktır; yani ya
bancılara bugüne kadar yasaklanmış yerlerdeki taşın
maz mal satılacak, Toplu Konut Fonuna gelir sağ
lanacaktır. 

Yasanın getirdiklerinin esasına geçilmeden önce 
Anayasa ve yöntem yönünden işi ele almakta yarar 
vardır. 

Yasa, bizim kanımıza ıgiöre, Anayasaya aykırıdır. 
Yasa, açık bir biçimde Köy Yasasının 87 nci madde
si ile Tapulama Yasasının 35 inci maddelerini ve 
Turizm Teşvik Yasasını, bizim anlayışımıza, göre, 
değiştirmektedir. Ancak, bu değişiklik metni, 
yeni getirilen hükümlerin arasında gözükmektedir. 
Bu hükümleri Bakanlar Kurulunun yapacağı, yani 
kanunu biz yapacağız, fakat hükümleri, Bakanlar 
Kurulunun yapacağı bir yönetmelik tespit edecektir; 
yani yönetmeliğe bırakılmaktadır. 
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Yasa değiştirilmesi demek, o yasada -yapılacak 
değişiklik hükümlerinin esaslarının yasada gösteril
mesi demektir. Bu yasa, değişiklik yasası değil, de
ğişikliğe yetki veren 'bir yasa niteliğindedir. Burada 
değişikliklerin ne olacağı gösterilmediğine göre, 
Yüce Meclis bunları ayrıntılarıyla bilmediğine göre, 
bu ıbir nevi yetki yasasıdır. Ancak, yetki yasası de
diğimiz zaman; Anayasada yolu ve yöntemi belirtil
miş bir yetki yasası vardır. Orada belirtilen yol ve 
yöntemide de değildir bu. Yani yetki yasası dediği
miz niteliği, bizim verdiğimiz bir nitelik oluyor. As
lında niteliği bakımından Anayasada belirtilen ka
nun hükmünde kararnamelerle ilgili nitelikte de de
ğildir. -

'Metinde bulunan «Bakamlar Kurulunun yapaca
ğı yönetmelik» ibaresi bir çeşit örtülemeden ibaret
tir. Anayasamızın 7 nci maddesi «Yasama yetkisi 
Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez» demektedir. Egemenlik 
kayıtsız şartsız ulusundur kuralının kendisidir bu. 

Türkiye Büyük IMillet Meclisi bu yasama yetki
sini yaşa yaparak kullanır. İvedi durumlarda ise, is-
tisnaen Bakanlar Kuruluna yasa hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi verebilir. Ancak bunda da, yine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim, gözetim 
ve uygulamayı sağlayacağı şekilde hareket edilmesi 
lazımdır. Anayasa bunun yöntemini bir maddesinde 
tespit etmiştir. 

Şimdi önümüzdeki tasarı ne yasadır ne de yasa 
hükmünde bir kararnamedir. Her ikisinin de esasla
rına aykırı olmasına rağmen, kendisine yasa adı ve
rilen veya verilmek İstenen bir şeydir. 

Yasa değildir; çünkü ne yenilik getirdiği belli de
ğildir. Bilinen tek konu Köy ve Tapu Yasalarındaki 
yabancıların köyde ve köy dışında toprak almalarını 
yasaklayan hükümlerin kaldırılmasıdır; ama hangi 
bölgelerde, hangi illerde, hangi yabancı gerçek ve 
tüzelkişilerin bu yasakların kalkmasından yararlana
cakları, uygulama esasları, Konut Fonuna aktarıla
cak paraların ölçüleri, esasları belli değildir. Şu an
da Yüce Meclis bu konularda hiçbir bilgiye sahip de
ğildir. Üstelik, yasa hükmünde kararname olmadığı 
için de, ileride de bu yasa üzerinde bir düzeltme ya
pılması - yani Meclisçe bir düzeltme yapılması - ve
ya Meclisin reddetmesi de mümkün değildir. Eğer 
yetki yasası olsaydı Meclise sevk edilmiş olacaktı; 
bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra Yüce Mecli-
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sin huzuruna gelecekti ya reddedilecekti ya değişti
rilecekti ya olduğu gibi kabul edilecekti. Bu yetki
miz de yok, bu yetkimiz de elimizden alınmıştır. 

Yeni bir yasayla yanlışlıkların düzeltilebileceği 
ileri sürülebilirse de, özellikle yabancılara toprak 
sattıktan sonra o topraklan onların elinden bir yasa 
ile de olsa almak istemek, devletler hukuku alanın
da büyük sorunlar yaratacak niteliktedir. 

Bu durumuyla yasa diye getirilen tasarı, anayasa 
hukuku açısından yasa değildir. Bakanlar Kuruluna 
yetki veren bir belgedir. İBu takdirde de Anayasanın 
91 inci maddesinin öngördüğü anlamda bir yetki ya
sası da değildir. 

Şimdi, bu şartlar altında bir Anayasaya aykırılık 
konusu mevcut. 

Bir diğer hususta tasarı, Anayasanın 124 üncü 
maddesinde, yönetmeliklerin nasıl çıkarılacağından 
bahseden maddede, «Başbakanlık ve Bakanlıklar 
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunla
ra aykırı olmamak üzere .yönetmelik çıkarabilirler» 
demektedir. 

Komisyon üyesi Sayın Sadıklar ve Sayın Melen' 
in de karşı oy yazılarında açıkça belirtildiği gibi, bu- ^ 
rada «Başbakanlık» sözü geçmektedir, «Bakanlar 
Kurulu» diye bir söz geçmemektedir. Öte yandan 
komisyonun ANAPlı üyelerinden Sayın Doç. Dr. 
Türkân Turgut Arıkan «1 inci maddede yönetmelik 
yerine tüzük olması geröktiği 'görüşündeyim», biçi
minde karşı oy yazısı yazmak ihtiyacını da duymuş
lardır, Sayın Sadıklar'ın da bir muhalefet şerhleri bu
lunmaktadır. 

Anayasamızın 115 inci maddesi «Bakanlar Kuru
lu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği 
işleri, belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve 
Danışfayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tü
zükler çıkarabilir» demektedir. Böylelikle bu madde
nin, önce Anayasamızın 7 ve 124 üncü maddelerine 
aykırılık bakımından Anayasa Komisyonuna gönde
rilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, iki dakikanız var efen
dim. 

REŞİT (ÜLKER (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözlerime devam ediyorum, biraz uzun; ancak tasa
rının ıtümünde arz edebilirim. 

Kanunun uygulamasına gelince: Ayrıntıları 1 in
ci maddede arz edeceğim; fakat özetini iki dakika 
içerisinde söylemek istiyorum. 

— 83 — 
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(tşin esası bakımından Lozan'la getirikıiş olan bir 
sistem var: Lozan Muahedesi, ondan sonra Hilâfe
tin »İlgası, daha sonra Köy Yasası, Medenî İKanun, 
daha sonra da Türk Tebaasının Emlâkine Vaziyet 
Eden Devletin Türkiye'deki Tebaasına Uygulana
cak hükümler, Askerî Memnu (Mıntıkalar (Kanunu, 
İkamet Mukaveleleriyle İlgili Yasalar olarak bir sis
tem getirilmiş. Bu, kapitülasyonlardan kurtulan ve 
'bağımsızlığını ilan eden Türkiye'nin, yerinde bir 
hassasiyet göstererek, Atatürk ve arkadaşlarının ge
tirdiği bir sistemdir. Şimdi bu sistemden 1953te, ki 
o zamanlarda 1953 - H954'de de bir özel teşebbüs ve 
madenler, petrol vesaire gelmişti; o zaman çıkan bir 
kanunda bir açıklık getirilmiş, bir kapı açılmış; da
ha sonra getirilen 19i82'deki kanun nispeten bunu 
daraJltimış, turizm bölgelerine inhisar ettirmiş, daha 
dikkatli birtakım hüküm ve yönetmeliklerle bu işi 
daraltmıştı; şimdi Türkiye'de yabancılara açılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, değerli (Hükümet üyesi ar
kadaşlarım, bugün Türkiye'nin durumu 1923'teki du
rumuna benzemektedir. (Bu benim yargım değil, (başta 
Sayın Cumhurbaşkanının yargısıdır. 22 Nisan'da 
söylediklerinde, 23 Nisan nutkunda bunu belirtmiş-

•jsi lerdir. Türkiye, şu anda her taraftan hücuma maruz 
bir ülkedir. Yani o 'günün şartlarıyla bugünün şart
ları; bölme, parçalama hepsi dahil, birbirine benze
mektedir., 

İBu kanunun ayrıntılarına ne Komisyon vakıf ola
bilmiştir, ne biz burada tamamına vakıf olduk ne de 
Meclis 'bitebilir. Onun için, bu Kanunda gerekli de
ğişiklikler yapılmadığı takdirde, Halkçı Parti Grubu 
olarak kırmızı oy kullanmak zorunda olduğumuzu 
bildirir, hepinize saygılarımı sunarım. (HP sıraların-

. dan alkışlar)., 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 

' Sayın İmren Aykut; buyurunuz efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Aykut, süreniz 20 dakikadır. 
İMREN AYKUT .(İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarla selamlıyo
rum. Bu tasarıyla ilgili görüşlerimizi açıklamaya baş
lamadan önce, Hükümetimizin değerli üyelerinin ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi siz sayın mil
letvekillerinin vatanseverliğinden, millî duygularının 
yüceliğinden en uf4k bir şüphemiz bulunmadığını 
önemle vurgulamak istiyoruz. Bu tasarıyı getirmekteki 
iyi niyetli gerçek argaçlarının da ne olduğunu gayet 
iyi biliyoruz. Ancaki bütün bu iyi niyete rağmen, bu 
tasarının ülkenin önemli sorunlarını çözmeye yardım 

I edecek bir çare olacağı görüşüne katılamıyoruz ve ge-
I tireceği sonuçlar yönünden çok ciddî kuşkular taşı-
I maktayız. 
I Tasarı, Bakanlar Kuruluna ülkenin bazı yerlerdeki 
I topraklarının satış yetkisini vermektedir. Bu bakım-
I dan, son zamanlarda yetki kanunları ve kanun hük-
I münde kararnamelerle parlamentoyu saf dışı bırakma 
I eğiliminin bir uzantısı olarak görülmektedir. Çünkü, 
I ülke topraklarının hangi kısımlarının, ne kadarının 
I hangi şartlarla kimlere hangi fiyatla satılacağını tes-
I pit yetkisi bir tüzükle de değil; fakat bir yönetme-
I likle tamamen Bakanlar Kuruluna bırakılmaktadır. 
I Böyle bir düzenleme aslında Anayasanın (biraz evvel 
I Sayın Ülker'in de ifade ettiği gibi) 124 üncü madde-
I sine de aykırı bulunmaktadır. 

I Burada Anayasanın 115 inci maddesinin dahi ça
lıştırılmadığı, değil Türkiye Büyük Millet Meclisi, Da-

I nıştayın incelemesinin dahi dışında kalınmaya çalışıl
dığı gözlenmektedir. Böylece, biz milletvekilleri, de 

I Ege'de örneğin bir adanın veya Akdeniz, Karadeniz 
I kıyılarında bazı alanların turistik maksatlarla uluslar -
I arası bilmem hangi corparationa satılmış olduğunu 
I gazetelerden öğreneceğiz. 
I Türk Ulusu bizi seçmekle bize çok Önemli görev-
I 1er vermiştir arkadaşlarım. Çok önemli yetkiler ver

miştir ve sorumluluklar yüklemiştir. 

I Biz bu görevlerimizi kendimiz yerine getirmeli, bu 
yetkileri kendimiz kullanmalı ve bu sorumlulukları da 

l kendimiz yüklenmeliyiz. Bizden beklenen görevleri 
I başkalarına devreder, bize verilen yetki ve sorumlu-
I lukları başkalarına devredersek, parlamento olarak, 

bir süre sonra Türk Ulusunun güvenini yitiririz ve bu 
da bizi demokrasinin sona erme noktasına getirir. 

I Yine Sayın Ülker'in biraz evvel ifade ettikleri gi
bi, Anayasanın 7 nci maddesi de bu yetkinin devre
dilemeyeceğini düzenlemekle, aslında demokratik ku-

I ralların tam olarak işletilmesini amaçlamıştır. 
I Bir diğer taraftan ise, köprü, baraj vesair tüm alt

yapı tesislerinden sonra şimdi de sıra ülke toprakla-
I rının satışına mı geldi, düşünce ve şüphesinin hiç kim-
I senin aklından geçmeyeceğini de söyleyemeyiz. Hükü-
I met, Toplu Konut Fonuna alım ve satımlarda yüzde 

25'i geçmeyecek bir fon sağlamak için, köylerdeki ara
zileri de yabancı kişi ve kuruluşlara satmaya hazır 

I görünmektedir. Türk Ulusu için bu, ciddî bir kuşku 
konusu olabilecek, Hükümete ve Türkiye Büyük Mil-

I let Meclisine güvenini yitirebilecektir. Bunun sonuç
larını ise, hep birlikte çok iyi düşünmek zorunda-

I yy1-
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Köylerde yabancılara hiçbir nedenle toprak satı
lamayacağını düzenleyen kanun, Osmanlı İmparator
luğu döneminde edinilen acı tecrübelerin bir sonu
cudur. Yabancıların köylerde toprak edinmesini ya
saklayan 442 sayılı Köy Kanunu, Kurtuluş Savaşın
dan ve Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra 1924 
yılında çıkarılmış, zaman zaman değişiklikler görme
sine rağmen, 87 nci maddesi ısrarla korunmuştur. 

Nitekim, kapitülasyonlar gerçeğini yaşamış bir top
lumun 1924 tarihindeki Meclisinde, İçişleri ve Ada
let Komisyonları Köy Kanunu Tasarısına adı geçen 
87 nci maddeyi, özellikle ilave etmiştir. 

Halen mevcut hukukî duruma göre ise, yabancı 
gerçek kişilerin bazı şartlarla köyler dışında toprak 
edinmesi imkânı bulunduğu halde, bu kez, gerçek ki
şiler yanında tüzelkişilerin de köylerde toprak edin
mesi imkânı getirilmektedir. Böylece, yakında hangi 
emellerle geldiklerini ve arkalarında hangi siyasî ve 
ekonomik güçlerin bulunduğunu bilemeyeceğimiz çok 
uluslu yabancı şirketlerin topraklarımızı satın almaya 
başlaması, halkın ve Hazinenin elindeki bazı toprak
ları yavaş yavaş kaybetmesi süreci işlemeye başlaya
caktır. 

İsrail örneğini hepimiz bilmekteyiz. İsrail, Arap 
topraklarına peyderpey satın alma yoluyla sahip ol
muştur. Sonuçlarını ise, bugün bütün dünya ibretle 
izlemektedir. 

Yabancılara yapılan bu tür satışlar, özellikle stra
tejik bölgelerdeki ülkeler için, daima uluslararası so
runlar yaratmış ve yaratmaya namzet bulunmaktadır. 
Çünkü bir gün çeşitli sebeplerle, örneğin, toprağınızı 
sattığınız çok uluslu şirketin arkasında ASALA'nın bu
lunduğunu veya bu şirketi ASALA'nın ele geçirdiğini 
öğrendiniz, ne yapacaksınız? Geri almak zorundası
nız. Geri nasıl alacaksınız? Ya millileştireceksiniz ve
yahut da kamulaştıracaksınız. İşte o zaman, birçok 
ülke ile olan ilişkileriniz bozulacak ve ülks olarak ken
dinizi çok karmaşık uluslararası ekonomik ve siyasal 
sorunlar yumağının içinde bulacaksınız ve kendi top
rağınızı satın almak için, satarken sağladığınız çıkar
ların kim bilir kaç katını ödeme zorunluluğu ile karşı 
karşıya olacaksınız. 

Aslında bazı şartlarla yabancı şahıslara benzer sa
tışların yapıldığı ülkeler vardır; İspanya gibi, Portekiz 
gibi. Ancak bu ülkelerin hiçbirisi bir sıcak savaş ala
nının içerisinde ve de iç ve dış terör baskısı altında 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs meselesine de bir ba
kalım bu arada. 10 yıldan beri açık ve kapalı ekono
mik ambargolar, dış siyasî baskılar altında çekme

diğimiz sıkıntı ve katlanmadığımız fedakârlık kalma
mıştır. Sebep nedir? Çünkü Kıbrıs'ta bir karış toprak 
vermemek. Eğer bu konuda biraz taviz versek, hangi 
yardım ve kredi kapılarının ardına kadar açılacağı 
sürekli olarak ima edilip, hatta açıkça söylenmekte
dir. Bunları hepiniz bilmektesiniz 

Kıbrıs'ta bile bir karış toprak vermeyip, her şeye 
katlanan bizler, kendi vatanımızın 1 santim toprağını 
dahi, milyonda bir oranındaki bir tehlike için satmayı 
göze alamayız. Çanakkale'de 260ı bin şehit verdik. 
Kurtuluş Savaşı ve bu savaşta yine binlerce şehit hep 
bu topraklar için verildi. 

Her şeye para gözüyle bakamayız; bazı öyle de
ğerler vardır ki, kısa vadede sağlayacağı çıkarlar ne 
olursa olsun, hiçbir gerekçe ile bunların satışı düşü
nülemez. Örneğin, Topkapı Müzesinde bulunan Haz-
reti Muhammed'e ait eşyalar, «Kutsal Emanetler» ve 
paha biçilmez tarih ve kültür varlıklarımızı satmayı 
düşünüyor muyuz veya düşünebilecek miyiz? Bunları 
almak için Türkiye'nin ekonomik sorunlarını birkaç 
defa çözebilecek parayı ödemeye hazır ülkeler halen 
mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, bir iktisatçı olarak ülkenin 
ekonomik dar boğazlarını, yıllardır çektiği ekonomik 
kaynak sıkıntılarını biliyoruz. Hükümetimizin ekono
mik kaynak yaratmak için yoğun çaba harcadığını gö
rüyor ve saygıyla izliyoruz. Bu tasarıyı da bu niyetle 
getirdiler; ancak, deminden beri ifade etmeye çalıştı
ğım millî, ekonomik, siyasal ve psikolojik tehlikelerin 
varlığını kabul ederek bu tasarıyı geri almalarını ümit 
ve temenni ediyoruz. 

Bu şekli ile tasarının lehinde olamayacağımızı, 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına ifade eder, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykut. 
Anavatan Partisi Grubu adına İbrahim Fevzi Ya

man; buyurunuz efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM FEVZİ YA
MAN (İsparta) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşmekte olduğumuz 59 sıra sayılı kanun ta
sarısı, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine ve eklenen bu fıkra ile hangi 
bölge veya illerden tarım ve orman arazileri hariç, 
hangi gerçek ve tüzelkişilerin bu Kanunun birinci fık
ra veya 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesin
deki kısıtlamalardan veya her iki hükümden istisna 
edileceği, bu alım-satımlarda toplu konut fonuna en 
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çok yüzde 25'i geçmeyecek tutarda fon nispetlerinin 
tespitinin bir yönetmelikle yapılmasına dair bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına konuşan arkadaşımız İmren Aykut ve 
Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde görüşleri
ni arz eden sayın üyelerimiz, tasarının birinci mad
desi, 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesinde 
yer alan kısıtlama hükümlerine istisnalar getirileceği 
ve bu istisnaların ve istisna şartlarının tespitinin Ba
kanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
gösterileceğinden bahisle kanun yapma yetkisinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi içinde olduğunu 
söylemişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, sizlere 12.3.1982 tarihinde ya
salaşan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci 
maddesinin (e) fıkrasını okuyacağım, Sayın Reşit Ül
ker de okudular. 

«Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki 
taşınmaz malların iktisabı 442 sayılı Köy Kanunu ile 
2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruk
lularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu Kararı ile 
istina edilebilir» demektedir. 

12 Mart 1982 tarihinde çıkartılan Turizm Teşvik 
Kanunu ile istisnaların Bakanlar Kurulu kararıyla 
tespit edileceği öngörülürken, bu tasarıyla istisnaların 
Bakanlar Kurulunun çıkaracağı bir yönetmelikle tes
pit edilmesi istenmektedir. İşte aradaki fark bundan 
ibarettir. Aslında bir farklılık değil, her iki ahvalde de 
Bakanlar Kuruluna yetki tanınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, turizmi geliştirmeyi hedef 
alan bu tasarının, daha iyi anlaşılabilmesi için 1982 
yılında bazı OECD ülkelerine giriş yapan ziyaretçi ve
ya turist sayılarına bakmanın faydalı olacağına ina
nıyoruz. 

İtalya'ya 48,3 milyon ziyaretçi, İspanya'ya 42 mil
yon ziyaretçi, Yugoslavya'ya 17,9 milyon ziyaretçi, İn
giltere'ye 11,6 milyon ziyaretçi, Avusturya'ya 9,9 mil
yon turist, Portekiz'e 7,3 milyon ziyaretçi, Yunanistan'a 
5,5 milyon turist, Türkiye'ye 1,4 milyon yabancının 
geldiğini görüyoruz. 

Yine 1982 yılında aynı OECD ülkelerinin turizm 
gelirleri şöyledir : 

Amerika Birleşik Devletleri 11,4 milyar dolar, İtal
ya 8,3 milyar, dolar, İspanya 7,2 milyar dolar, Fran
sa 7 milyar dolar, İngiltere 5,6 milyar dolar, Avus
turya 5,5 milyar dolar, Batı Almanya 5,5 milyar do
lar, İsviçre 3 milyar dolar, Yunanistan 1,5 milyar do
lar, Yugoslavya 781 milyon dolar, Türkiye ise 370 
milyon dolar gelir temin etmişlerdir. 

| Görüleceği üzere, Türkiye'ye giren turist sayısı 
ve bundan elde edilen dolar girdisi arzu edilenin çok 
altında bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, «Bacasız fabrika» olan tu
rizmden, mükemmel bir şekilde istifade edebilmemiz 
ve dolayısıyla memleket ekonomisine katkıda buluna
bilmemiz, alacağımız cesur kararlarla mümkün ola
caktır. Bu sektörden kazanılacak döviz girdilerinin 
milyarlarla ifade olunabilmesi için bazı önyargılar
dan ve peşin hükümlerden kurtulma zamanının gel
diğine inanıyoruz. Bugün, OECD ülkeleri arasında 

I turizm gelirleri elde etme bakımından üçüncü sırada 
yer alan ispanya'da, yabancılara ait 500 bin civarın
da konut bulunmaktadır. İspanya'yı ziyaret eden ya
bancıların en az 5 - 6 milyonu kendi konutlarında ve
ya uzun süreli olarak kiraladıkları apart otellerde 
kalmaktadırlar. 

Bu tasarı, kabul edilip kanunlaştığı takdirde; baş
ta Arap ülkeleri olmak üzere, yabancıların Türkiye' 
de ev, villa ve apartotel ünitesi satın alabilmesi veya 
inşa ettirebilmeleri mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Halkçı Parti Grubu adına 
konuşan Sayın Reşit Ülker ve bu grubun Plan - Büt
çe Komisyonunun sayın üyeleri, «Bu tasarının, satış 
kapsamının turizm yatırımlarının dışına taşacağı, yet
ki kanunu niteliğinde bulunduğu ve satışların kısa dö
nemde sorunlara çözüm getiremeyeceği, uzun dönem
de de ülkemizin ekonomik ve sosyal, politik değer
leri olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğunu söy
lemişlerdir. Bu kanunun yetki niteliğinde olmadığı hu
susunda, Sayın Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 

. adına konuşan arkadaşımıza verdiğim cevapla yetin
mek istiyorum. 

«Bu kanunla şeyler tespit edelim» deniliyor, tabiî 
görüş muhteremdir; ama bugün için bu kanunla biz 
bazı bölge ve illeri tespit etsek, zaman içinde değişti
rilmesine ihtiyaç hâsıl olacaktır. Bu kanunun işlerlili-
ğini ve devamlılığını temin etmek bakımından Bakan
lar Kuruluna yetki verilmesinin doğru ve yerinde ola
cağı inancı içindeyiz. Esasen bu yetki 2634 sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilmiş 
bulunmaktadır. Bu tasarıyla yeni bir görüşün getiril
mediği de meydandadır. Bu tasarı 2634 sayılı Turiz
mi Teşvik Kanununun işlerliğini temin etmek maksa
dıyla getirilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Buna inanıyor mu
sunuz? 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (Devamla) — Elbette 
inanıyoruz. 

86 



T. B. M. M. B : 71 29 . 5 . 1984 O : 1 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

İBRAHİM FEVZt YAMAN (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, biraz önce bahsettiğim İspanya'da 
500 bin civarında yabancılara ait konut bulunmakta 
ve 5 - 6 milyon yabancı kendi konutlarında veya uzun 
vadeli olarak kiraladıkları apartotellerde kalmaktadır
lar. Bu kadar insan ne yer, ne içer bunun hesabı iyi 
yapılmalıdır. Bunları İspanya Devleti beslemediğine 
göre, bu turistlerin getirdikleri dövizler hesaba vu
rulmalıdır. Nasıl olur da, bunlar memleketin ekono
misini bozarlar denilebilir; nasıl olur da geçici olarak 
gelmiş bulunan bu turistler, sosyal ve ekonomik den
geyi bozabileceklerdir? Diğer devletler şikâyetçi olma
dıklarına ve etkilenmediklerine göre, bizim de etkile
nebileceğimiz nereden çıkartılıyor. Bunları anlamak 
hakikaten çok zor. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir art niyetimiz yok. 
Anavatan Partisi Grubu olarak, Hükümetimize inanı
yor ve güveniyoruz. Memleketin hayrına olan her ka
rarı almakta kararlı ve inançlıyız. Artık birçok varsa
yımlardan hareket etmenin ve peşin hükümlerden kur
tulmanın zamanı çoktan gelmiş ve geçmekte oldu
ğuna inanıyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, yukarıda sayılan 
faydalar muvacehesinde bu yasa tasarısını benimsi
yor ve destekliyoruz. 

Grubum adına hepinize saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yaman. 
Şahısları adına konuşmak üzere Sayın Rıfat Ba-

yazıt; buyurun efendim. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Teşekkür 

ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2644 sayılı 

Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine 
başlanmış bulunduğundan, bu konuda söz almış bu
lunuyorum. 

önce, bu konuya girmeden evvel bir konuyu ha
tırlatmak isterim. 

Lozan Anlaşmasının «ikamet ve Selâhiyeti Adliye r 
Mukavelename»sine ait kısmında, Lozan Anlaşması
na taraf olan devletler, Türkiye'den başka, Fransa, 
ingiltere, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve 
Yugoslavya'dır; «Bu devletler tebaları Türkiye'nin her 
yerinde tam bir mütekabiliyet şartıyla arazi iktisap 

edebilirler» hükmünü getirmiştir. Lozan Anlaşmasın
da imzamız vardır, bu imzamıza sadığız. Mütekabili
yet esasıyla arazi alıp verilmesini öngörmüştür, onu 
uygulamaktayız. 

Fakat Lozan Anlaşmasından sonra 1924 yılında 
çıkan Köy Kanunu özel bir hüküm getirmiştir. Yal
nız köyün bünyesini incelediği için, Anadolu köyünün 
bünyesine uygun olarak bir hüküm vazetmiştir. Bil
hassa, ilk tasarıda yoktur, Meclise gelen tasarı Ada
let ve içişleri Komisyonundan karma bir komisyon
da müzakere edilirken, 87 nci maddeyi vazetmiştir. 
Bu 87 nci maddede, demin arkadaşlarım da okudu; 
«Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan gerek 
şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şir
ketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) köylerde arazi 
ve emlak almaları memnudur» denilmiştir. Bunu men 
etmiştir. Köyde yabancıların arazi almasını men etti
ği gibi, bir sonraki madde bunu tamamlamaktadır. 
Bir sonraki maddede de, köylere yabancıların gir
mesi içişleri Bakanlığının iznine bağlı bulunmuştur; 
ikametleri dahi müddet-i izin içerisindedir. 

O günün şartları içerisinde bugünü de gören o de
virdeki kıymetli parlamenterleri, hükümetleri bu hük
mü getirdiklerinden dolayı hürmetle yadederim. 

Şayet bu hükümetler gelmemiş olsaydı; 12 Eylül
den önce bu memlekette anarşinin girmediği yer ola
rak yalnız köy kalmıştı, köyden başka her yerde anar
şi vardı, bir de küçük kasabalarımızda hemen hemen 
yok gibiydi; oralara da anarşi girerdi, işte bu iki 
madde yüzünden köye hiçbir surette anarşik olaylar 
giremedi, yabancı ajanlar oralarda yuvalanamadı, köy
lünün saf ve temiz ahlakını ifsat edemedi. Bu madde
ler bunun için getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, tarihî bir hadiseden de 
bahsedeceğim : Birinci Cihan Harbinden önce Filis
tin Osmanlı imparatorluğunun bir parçasıydı ve o 
parçada toprak satışı yabancılara men edilmişti; hiç
bir yabancı, hiçbir Yahudi Filistin'den bir karış top
rak alamazdı. Birinci Cihan Harbinden sonra Filis
tin ingiliz mandasına girdi ve Filistin'de toprak satıl
maya başladı. Toprak satımıyla birlikte Yahudi ce
maati orada muhtelif yerlerde yuvalandı ve bilahara 
şu karanlık, acı günleri bize gösterdi, işte Filistin ha
diselerinin içyüzü buradan başlar. Yarın biz de bu 
topraklarımızı, köylerimizdeki parçaları, dolar ve di
ğer fonlar karşılığında verecek olursak, Allah göster
mesin, bizim de köylerimize ASALA grupları, güney
den gelecek olan birçok gruplar, güneyi hâlâ Suriye 
toprakları içinde zanneden ve onun hayalini güden 
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bu fikir sahiplerinin yerleştireceği gruplar oralarda to
humlar ekecektir; bu memleketi de ifsat edecektir. 

Ben bunun üzüntüsü içerisindeyim; bu tasarının bu 
Meclise nasıl geldiğine hayret etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1982 senesinde bendeniz 
Danışma Meclisindeydim. O zaman Libya ile bir an
laşma yapıldı. Türkiye'den toprak verilmesi, o anlaş
manın içerisinde mündemiçti ve onlara bazı imtiyaz
lar da veriliyordu. Yani kapitülasyonları davetkâr şe
kilde Libya'ya bazı imtiyazlar veriliyordu. Danışma 
Meclisinde bu hepimizin hayretini mucip oldu. Libya' 
ya giden o zamanki Başbakan Yardımcısı ve şimdi Baş
bakanımız bulunan Sayın özal bu anlaşmayı yapmış
lardı. Danışma Meclisinde bu anlaşma hayretle karşı
landı. Bazı sorunlar soruldu ve nihayet Hükümet bu 
anlaşmayı geri çekti. Hâlâ da bu anlaşmanın gelme
diğini görmekteyim. Bu anlaşmanın yerine bu madde 
getirilmek suretiyle Türk toprakları ve köylerde bulu
nan arazi ve emlak yabancılara peşkeş çekilmekte
dir. Ben bu konuda hassasiyetinizi hassaten vatanse
verliğinizden bekliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, devletin en mühim ser
veti topraklarıdır. Bu topraklar dedelerimizin kanla
rıyla alınmıştır. Dedelerimizin kanlarıyla alınan bu 
toprakları dolar karşılığında yabancılara satarak; 
«Efendim biz fon alacağız, turistik bölgeler kuraca
ğız, onlardan para kazanacağız» diye memleketin em
niyetini, memleketin varlığını tehlikeye koymaya hiç
birimizin hakkı yoktur. 

Yakın zamanlarda Suriye mıntıkasında bir Tunus 
Bankası kuruldu. O hudutta bulunan kıymetli millet
vekili arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Bu Tunus 
Bankası Türkiye'den arazi alacak olan Suriye'den çift 
nüfus kâğıtlı olup da güney köylerine yerleşen şahıs
lara kredi açmaktadır. Bunlar buraya gelip topraklar 
alıyor ve yerleşiyorlardı. Toprak Reformu Kanunu 
çıktığı zaman bunlar; «Biz çiftçiyiz, köylüyüz, toprak
sızız, toprak alacağız» demeye başladılar ve bunları 
besleyen de Tunus Bankasıydı. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, iki dakikanız var. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Yüce Hükümet bu kanun tasarısını hazırlarken ge

rek Millî Emniyetten ve gerekse ilgili yerlerden bir 
araştırmış olsaydı, herhalde güney sınırlarının emni
yeti bakımından böyle bir tasarıyı getirmezdi kanısın
dayım. 

Arazi iktisabının hukukî, iktisadî, siyasî, malî, as
kerî ve diğer birçok bakımlardan memleketin haya
tında çok mühim rol oynadığını tarih bize göstermiş

tir ve gösterecektir. Yabancı komşu milletlerde bu
nun acı günlerini görüyoruz; işte Filistin'de gördük, 
yakında daha başka memleketlerde de göreceğiz. 

Biz, gerek askerî yönden, gerek tarihî yönden şu 
kanun tasarısını inceleyip bir sonuca varmazsak ve bu 
kanun tasarısını reddetmezsek memlekete hizmet et
miş olmayız. Ben, kanun tasarısının memlekete hayır
lı olmadığı kanısındayım. 

Anayasa yönüne gelince; Turizmi Teşvik Kanu
nundan bahsedildi. Muhterem iktidar partisinin söz
cüsü, Turizmi Teşvik Kanunu 1982 Anayasasının yü
rürlüğe girmesinden önce 12.3.19982 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. Bu Anayasa, bizim sonuna kadar sa
vunacağımız ve sonuna kadar riayet etmekle yüküm
lü bulunduğumuz hükümleri taşımaktadır. Anayasa
nın 124 üncü maddesi Bakanlar Kuruluna yönetme
lik çıkarma yetkisi vermemiştir. Bakanlar Kurulu- . 
nun, ancak Danıştayın mütalaası alınmak suretiyle 
tüzük çıkarma yetkisi vardır. Bunu da geçenlerde bir 
başka kanun münasebetiyle Anayasa Komisyonun
da müzakere ettik, o da burada huzurunuza geldi, 
kanuniyet kesbetti, orada da bu maddeyi çıkarmış 
olduk, 

Yine maddede, Köy Kanununun bu hükmünü Hü
kümete yetki vermek suretiyle kaldırıyoruz. Anayasa
nın 91 inci maddesindeki yetki kanunu çıkarma ko
nusu ayrı, bu konu ayrı. Kararnameler kanunları 
ortadan kaldırmaz. Bu da taban tabana Anayasaya 
aykırıdır. Ben Turizm Kanunun Anayasaya aykırılı
ğını iddia etmiyorum, kanunlara hürmetliyim. Kon
sey zamanında çıkarılmış bir kanundur, onun Ana
yasaya aykırı olduğu iddia edilemez. Bu yönden ona 
dokunmuyorum. Yalnız bugünkü Anayasamıza göre 
biz böyle bir kanun çıkaramayız. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt. 
Sayın Bozkurt, buyurunuz efendim; süreniz 10 

dakikadır. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte 
olan tasarı ile Tapu Yasasının 35 inci maddesine bir 
fıkra eklenmek istenmektedir. 

Tapu Yasasının 87 nci maddesi, Türkiye Cumhu
riyetinin tabiiyetinde bulunmayan gerek şahıslar, ge
rek şahıs hükmünde bulunan cemiyet ve şirketlerin 
köylerde arazi ve emlak almalarını memnu kılmakta
dır. Köy Kanununun böyle bir memnuiyeti sevk eden 
maddesinin, kanunların, kanun hükümlerinin bir ül-
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kenin iç hukukundaki hiyerarşik yapıları açısından da 
düşünülmesi gerektiği kanısındayım. Gerçekten ka
nun maddeleri arasında amir hüküm dediğimiz hu
kuk tekniği açısından kamu intizamından sayılan bir 
kısım vardır ki, bunların aleyhine bir başka madde
nin ya da uygulamanın sevkedilmesi mümkün değil
dir. Hatta öyle ki, hiyerarşik açıdan ikinci derecede 
yer aldığı ifade edilen, belirtilen düzenleyici, itmam 
edici ya da tamamlayıcı mahiyetteki kanun hüküm
leri dahi amir hükümlere karşı bir hüküm sevket-
miş ise, orada öncelik ve üstünlük taşıyan amir hü
kümdür. 

Köy Kanununun 87 nci maddesi, köylerde yaban
cıların taşınmaz mal almalarını yasaklayıcı amir bir 
hüküm sevketmiştir. Binaenaleyh, bu amir hükmün 
sevkettiği amacı, ancak kendi hiyerarşik derecesin
de bir kanun maddesiyle değiştirmek mümkündür. 
Oysa, huzura getirilen tasarıyla bırakınız yeni bir 
amir hüküm sevketmeyi, amme intizamından, kamu 
nizamından sayılan bir madde hükmü sevketmeyi, 
bu amir hükmün yasaklamış olduğu hususu Bakan
lar Kurulunun çıkaracağı bir yönetmelikle tersine bir 
uygulama içerisine sokma imkânı verilmektedir. Ger
çekten bu düzenleme hukuk tekniği açısından son de
rece yanlış ve hiç de arzu edilmeyen bir düzenleme
dir. Bunu burada özellikle ifade etmek isterim. 

İşaret edeceğim ikinci nokta; burada Bakanlar Ku
ruluyla sevkedilecek yönetmelik konusunda da bir 
açıklık yok, müphem bir hüküm sevkedilmiş. Deniyor 
ki : «Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konula
cak yönetmelikte gösterilir.» Yani «Bakanlar Kuru
lunca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir» tabiri
nin de ötesinde demek ki,-bir bakanlık bu yönetme
liği hazırlayacak; ama Bakanlar Kurulu, altta bir ba
kanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmeliği sade
ce yürürlüğe koyucu mahiyette bir işleve sahip ola
caktır. 

Anayasanın 124 üncü maddesi, biraz evvel deği
nildiği için üzerinde fazlaca durmayacağım, Bakan
lar Kuruluna yönetmelik çıkarma yetkisini vermemek
tedir ve o madde de yönetmeliğin kimler tarafından 
çıkarılacağı da açıkça sayılmıştır : Başbakanlık, ilgili 
bakanlıklar ya da kamu tüzelkişiliği durumundaki 
kuruluşlar, ancak kendi görev sahalarıyla ilgili bir 
yönetmelik düzenleme yetkisine Anayasanın 124 üncü 
maddesi karşısında sahiptirler. 

Geçenlerde Anayasa Komisyonunda yapılan gö
rüşmelerde, Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarma
ya yetkili olmadığı hususu da, tespit edebildiğim ka
darıyla âdeta mukarrer hale gelmiştir. Bakanlar Kuru
lu ancak tüzük çıkartabilir. Bakanlar Kurulunun ne 
suretle tüzük çıkartıp yürürlüğe koyacağı da yine 
belirtilmiştir. 

Burada ne bir'yönetmelik, benim şahsî yorumu
ma göre, ne bir tüzük vardır. Tüzükle yönetmelik ara
sında; ama nev'i şahsına münhasır bir düzenleme ile 
ve esasta kanunun amir hükmünü değiştirici mahiyet
te bir idarî karar ortaya konulmak istenmektedir ki, 
bunun hukuk tekniğine aykırı olduğunu özellikle ifa
de etmek isterim. 

Grubum adına konuşan arkadaşımız Sayın Ülker, 
konunun siyasal yönünü de ortaya döktüler. Aynı si
yasal gerekçelere katıldığımı arz eder, bulada yanlış 
bir hukuk tekniği uygulaması devreye sokmak duru
munda bulunulduğuna işaret ederek Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m Bozkurt. 
Efendim, tümü üzerinde müzakereler sona ermiş

tir. 

Sayın Komisyon1?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTIN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATT1N FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; muhterem üyelerin ve parti grupları adı
na söz alan sayın milletvekillerinin yasa tasarısı ile 
ilgili açıklamalarından sonra Komisyonumuz bu gö
rüşlerin ışığı altında yasa tasarısının yeniden görüşül
mesinde fayda mülahaza etmiş ve tasarının Komis
yonda tekrar görüşvilmesi için geri verilmesini talep 
etile kararı almıştır. 

Bu talebimizi saygılarımızla arz ediyoruz efendim. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 89 uncu maddesi 

gereğince tasarıyı, bütün ekleriyle beraber, verilen 
önergelerle beraber Komisyona iade ediyorum efen
dimi 
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Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmamış
tır. 

Sözlü soruları ve 28.5.1984 tarihli Gelen Kâğıt
larda yayınlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 61 ve 
41'e 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarı ve tekliflerini 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Ko-
nukman'ın, fakülte, yüksekokul ve enstitülere ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinlerler'in yazılı cevabı. (7158) (1) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Prof. Dr. Ercüment Konukman 
İstanbul Milletvekili 

Yükseköğretim Kurulumuzun Sayın Başkanı tara
fından, Millî Eğitim Komisyonumuza davet edilerek 
9.4.1984 tarihinde yapılacak toplantıda Yükseköğre
tim hizmetleri konusunda gerekli bilgilerin verilece
ğini duyurmuştur. Bu toplantıya gerekli ve yeterli ha
zırlıklarla gidilmesinde zorunluluk vardır. Bu neden
le : 

1. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İs
tanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mi
mar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıl
dız Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 19 Mayıs Üni
versitesi, Karadeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversi
tesi, 100 üncü Yıl Üniversitesi, Diyarbakır Üniversi
tesi, Fırat üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Antalya 
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Cumhuriyet Üni
versitesi, Dicle Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, 

(1) Soru cevabına ekli listeler çokluğu nedeniy
le yayımlanamamıştır. (7158) esas numaralı dosya
sındadır. 

(2) 19.4.1984 tarihli 55 inci Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır, 

sırasıyla görüşmek için 30 Mayıs 1984 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum efendim. 

Kapanma Saati : 17.25 

»»• M > » « - < » <••• 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

..<... 

CEVAPLAR (Devam) 

Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya 
. . . . . . . üniversitelerinde : (1979 - 1984 dönemine 
ait geçmiş beş yıl esas alınarak) 

a) Fakülte ve yüksekokullarda, lisans ve ön li 
şans düzeyinde : 

1. öğrenci sayıları, 
2. öğretim elemanı sayıları (Prof., Döç., Yrd. 

Doç., Öğr. Grv., . . . .) , 
3. Yıllık verilen ders sayısı, 
4. Derslere devam eden öğrenci sayısı, 
5. Mezun edilen öğrenci sayısı, 
6. öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayı

sı, 
7. öğretim elemanı başına düşen mezun edilen 

öğrenci sayısı; 
Ne kadardır? 
b) Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde, lisans 

üstü 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 sayı

sı, 
8. öğretim elemanı başına düşen lisans üstü ba

şarı sayısı; 
Ne kadardır? 

*c) Bu üniversitelerde öğretim elemanlarının yıl
lık : 

1. Katıldıkları bilimsel 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? 

— 90 — 
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Maliyet hesaplanmasında yöntem 
(X) Fakültesi için: 

Birim maliyet = 

(X) Fakültesi 
bütçe ödeneği 

Fakültedeki öğ
renci sayısı 

Üniversite yönetim ve destek 
hizmetleri ödeneği 

Üniversitedeki toplam 
öğrenci sayısı 

+ 

Üniversite sağlık ve sosyal 
hizmetler ödeneği 

Üniversitedeki toplam 
öğrenci sayısı 

+ 

Yatırım ödeneklerinin (X) 
fakültesine düşen payı 

Fakülte öğrenci sayısı 

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

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 29 . 5 . 1984 
* Yükseköğretim Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : ÜN1V- 84-266-020181 

Koni* : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının, 8.3.1984 gün, 7/58.895/02213 sayılı yazısı. 

b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
18.4.1984 gün, Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 
16342 sayılı yazısı. 

1. İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Ercü
ment Konukman'ın Fakülte, Yüksekokul ve Ensti
tülere ilişkin soru önergesi ile ilgili olarak, aşağıda 
isimleri belirtilen 15 üniversiteye ait toplanan bilgi
ler Sayın Prof. Dr. Ercüment Konukman'a gönde
rilmiş ve bir örneği de ilişikte sunulmuştur. 

2. Diğer üniversitelerden de alınacak gerekli bil 
giler en kısa sürede makamlarına sunulacaktır. 

Arz ederim. 

EK 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

M. Vehbi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı 
: 15 Üniversiteye ait bilgiler. 
Erciyes Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Gumhuriyet Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi. 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

71 İNCİ BİRLEŞİM 

29 . 5 . 1984 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1.; — Kars Milletvekilli Ömer Kuşhan'ın, inşasın
dan vazgeçilen Kars Şeker Falbrikasına ilişkin Sana
yi ve Ticare't Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

2. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
resmî araçların maksat dışı kullanıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/60) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
fındık ihraç fonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/63) 

4. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Iran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/65) 

5. —»Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
şirketin Anttyrlik'e olan borcunun ertelendiği iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
telefon santralı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 

7. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, tütün 
üreticisine ve yabancı sigara ithaline ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

8. — Kars Milletvekili Aziz Kaygısız'ın, İğdır 
Entegre İplik Dokuma Mensucat Fabrikasının yapı
mına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

9. — Diyarbakır (Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, TIR güzergâhları ve transit taşımacılığa ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 

10. — Gümüşhane Milletvekili İbrahim Turan'ın, 
bazı 'bankalarca karşılıksız verildiği iddia edilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/72) 

11. — Çorum Milletvekili Mehmet Besim Göçer' 
in, bazı öğrenci yurtlarında yapıldığı iddia edilen ye
mek boykotuna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

12. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

13. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ba
zı yetkileri kaldırılan 'bir Ibankanın mudilerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/80) 

14. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, 
Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan gü
venlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/81) 

15. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Çamlaraltı ve Şereflikoçhisar tuz işletmelerine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/82) 

16. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, TC Ziraat 
Bankasına devredilen bazı bankaların personeline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/83) 

(Devamı Arkada) 



— 2 

17. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Lib
ya'da çalışan Türk ikçilerinin sorunlarına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

18. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, yağlı 
tohum üretimine ve sıvı yağa yapılan zamlara ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

19. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki Yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

20. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alım ve satı

mından doğan farkın üreticiye ödenmesine ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işleri Balkanında nsözlü soru 
önergesi (6/88) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu 
Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/483) <S. Sayısı : 59) (Dağıtma ta
rihi : 24.5.1984) 

« 



Döneni : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 59 

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) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 4.5. 1984 
Dairesi Başkanlığı' 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1721103605 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 tarihinde kararlaştırılan «22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sa
yılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
. Turgut ÖZAL 

Başbakan 

22.11.1934 TARİHLİ VE 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EK
LENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine eklenen fıkra ile, hangi bölgelerde veya illerde kimlerin 
(yabancı gşrçek ve tüzelkişilerin) birinci fıkra ve Köy Kanunun 87 nci maddesindeki kısıtlamaların hangile
rinden istisna edileceği ve Toplu Konut Fonuna her alım satımdan en çok % 25'i geçmeyecek tutarda alı
nacak fon nispetinin tespiti ayrıca bu istisnaların şart ve esaslaıı ile uygulamaya ait diğer hususların Bakan
lar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Eklenen bu fıkra ile Kanunun 35 inci maddesine işlerlik kazandırılması aynı zamanda da Toplu Konut 
Fonuna kaynak sağlanması öngörülmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18 . 5 . 1984 

Esas No. : 1/483 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak 27.4.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve 7.5.1984 târihinde Komisyonumuza havale edilen «22.11.1934 tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 17.5.1984 tarihli 26 ncı 
birleşiminde Hükümet Temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşüldü. 
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Bilindiği üzere, Tapu Kanununun 35 inci maddesi, bazı kısıtlamalar koymak şartı ile Türkiye'deki yaban

cı hakikî şahıslara doğrudan veya miras yolu ile gayrimenkul sahibi olma hakkı tanımıştır. Köy Kanununun 
87 nci maddesi ise yabancı gerçek veya tüzelkişilerin köylerde gayrimenkul almalarını yasaklamıştır. 

Tasarı ile, hangi bölge veya illerde kimlerin anılan Kanunun 35 inci maddesi veya 18.3.1924 tarihli ve 
442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesindeki kısıtlamalardan, yahut her iki hükümden istisna edileceği, 
alım ve satımlarda toplu konut fonuna en çok % 25'i geçmeyecek tutarda alınacak fon nisbetüıin tespiti ile 
istisnaya ait şart, esaslar ve uygulamaya ait diğer hususların Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konula
cak yönetmelikle belirlenmesini hükme bağlamaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, söz alan üyeler; 
— Bu tasarı ile getirilecek istisnaların neler olduğu, 
— Kimlere ne gayelerle, ne gibi istisnalar getirileceği, 
— Büyük çapta turizm tesislerinin yabancılara (büyük turizm şirketlerine) satışının söz konusu olup ola

mayacağı, 
— Tarım bölgelerinde yabancıların arazi alıp, alamayacağı hususları ile, uygulamaya ait esasların açık

lıkla belirtilmediği hususunda görüşler belirtmişlerdir. 
Hükümet adına soru ve eleştirilere verilen cevaplar ve yapılan açıklamalarda özellikle, 12.3.1982 tarih ve 

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (E) fıkrasında Hükümetin turizm ile 'ilgili daha ge
niş kapsamlı yetkisinin bulunduğu, getirilen tasarı ile yeni bir görüşün ortaya çıkarılmadığı, aksine bu yet
kinin daha dar çerçevede ve özellikle hangi amaca vealana yönelik olacağının tespiti amacıyla tasarının sev-
keditoiş olduğu, herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet venmeımek amacıyla tarım ve onman arazilerinin 
kapsam dışı 'kalacağını belirten değişikliğe Hükümetin de katıldığı ve amacın da aslında bu olmadığı husu
sundaki açıklamalar dinlendikten sonra, tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, uygulamanın özellikle turizm alanlarına ait olduğu, tarım ve orman arazileri
nin kapsam dışı kaldığının açıklıkla belirtilmesi bakımından, maddedeki «kimlerin» ibaresi çıkartılmış ye
rine «tarım ve orman arazileri hariç hangi gerçek ve tüzelkişilerin» ibaresi konularak madde bu şekilde ye
niden düzenlenmiş, 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâıflip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Nabi Sabuncu 
Ayldırt 

N. Oğuzhaın Artulkoğlu 
Burdur 

imzada bulunamadı 

İsmail $engün 
DernMi 

Tümüne karşıyım 

BaşkanveOdli 
Ayçan Çakıroğulları 

Deniizüi 

Ahmet Akgün Albayrak 
Aldanıa 

M. Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim eklidir 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ahmet Sarp 
Dıtyarbalkır 

Tümüne karşıyım 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Aydın Güven Gürkan 
Anltalya 

Muhalefet şerhim aklidir. 

Ahmet Şamil Kazokoglu 
'Bolu 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Tümüne muhalifim, şerhim eklidir 

Türkân Turgut Ar ikan 
Edirne 

1 inci maddede «Yönetmelik» yerine 
«tüzük» olması gerektiği 

görüşündeyim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Eratınım 

Tülay Öney 
'istanbul 

Muhalefet şerhim aklidir 

İsmet Er gül 
Kırşehir 

H. Barış Can 
Sinop 

Tümüne mıuhaılâlfim, şerhim ekMr 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Muhalefet şerhim «Midir 

İbrahim Özbıytk 
(Kayseri 

C. Tayyar Sadıklar. 
Çanıa'klkal© 

Muhalefetti şerhim ekidir. 

Enver özcan 
' Tdkalt 

Tümüne muhalif im, ^rftim ddkür 

Ferit Melen 
Van 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İmzada bulunamadı 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Fehmi Memlşoğlu 
Rize 

Fahrettin Kunt 
Trabzon 

İmzada bulunamadı. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarıya, 
1. Yetki Kanunu niteliğinde olması, 
2. Satışların kapsamının turizm yatırımları dışına da taşarak, açıklanmamış olması, 
3. Satışların kısa dönemde sorunlara çözüm getiremeyeceği gibi, uzun dönemde Ülkemizin ekonomik, sos

yal ve politik dengelerini olumsuz etkileyecek nitelikte unsurlar taşıması, nedeniyle karşıyız. 

Enver özcan, 
Tokat Milletvekili 

Aydın Güven Gürhan 
Antalya Milletvekili 

Barış Can 
Sinop Milletvekili 

M. Kani Bürke 
Denizli Milletvekili 

Tülay öney 
İstanbul Milletvekili 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

MUHALEFET $ERHÎ 

Tasarının 1 inci maddesi 442 saydı Köy Kanununun 87 nci maddesinde yer alan kısıtlama hükümlerine is
tisnalar getirebileceği ve gerek bu istisnaların, gerekse istisna şartlarının tespitinin Balkanlar Kurulunca yü
rürlüğe konacak yönetmelikte göstereceğini amir bulunmaktadır. 

Kanunla yapılmış olan düzenlemelere istisnalar konulması ve bunların şart ve esaslarının tespit edilmesi 
bir kanun mevzuudur. Kanun yapma yetkisi ise Türkiye Büyük Millet Mecİsinlin yetkisi içerisindedir. Ana
yasanın 7 nci maddesine göre bu yetki devrolunamaZj Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir yetkinin bu 
suretle yönetmeliğe bırakılmasını Anayasanın 124 ve 7 nci maddesi ile bağdaştırmak mümkün değildir. Bu 
nedenle tasarının bu hükmüne muhalifim. 

Ferit Melen 
Van Milletvekili 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının turizme dönük amacında mutabık olmalkla birlikte, Anayasanın 115 inci maddesi dilkkate alın
madan 124 üncü maddesine aykırı olaraik Bakanlar Kuruluna yönetmelik çıkartma yetkisi veren hükme 
ikarşıyım. 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir Milletvekili 

MUHALEFET ŞERHİ 

Anayasamızın 115 nici maddesi dikkate alınmadan ve Anayasamızın 124 üncü maddesine aykırı olarak 
Bakanlar Kuruluna yönetmelik çıkartma yetkisi veren hükme karşıyım. 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale Üyesi 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 
35 inci Maddesine Bık- Fıkra Eklenmesi Hakkımda 

Kamun Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak hangi 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 satımlar
da Toplu Konut Fonuna en çok '% 25'i geçmeyecek 
tutarda alınacak fon nispetinin tespiti ile istisnaya 
ait şart, esaslar ve uygulamaya ait diğer hususlar Ba
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönet
melikte gösterilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

22.11.1934 Tarihli ve 2644 Sayıh Tapu Kanununun 
35 indi Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 in
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ancak hangi bölge veya illerde, tarım ve orman 
arazileri hariç, hangi gerçek ve tüzelkişilerin birinci 
fıkra veya 18.3.1924 tarihli ve 442 sayıh Köy Kanu
nunun 87 nci maddesindeki kısıtlamalardan yahut her 
iki hükümden istisna edileceği, alım ve satımlarda 
Toplu Konut Fonuna en çok % 25'i geçmeyecek tu
tarda alınacak fon nispetinin tespiti ile istisnaya ait 
şart, esaslar ve uygulamaya ait diğer hususlar Ba
kanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönet
melikte gösterilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

27 t 4 , 1984 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. Af. Yılmaz 

Devlet Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Millî Savunma Bakam 
Z, Yavuztürk 

Devlet Bakam 
/ Öza\ağlar 

İçişleri Bakam 
A, Tanrıyar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Adalet Bakam 
Af. N. Eldem 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V. Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

Af. V. Dinçerler 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam Ulaştırma Bakam 

î. 5, Giray Af. Aydın V. Atasoy 

Taran, Orman ve 
Köy İşleri Bakam 

H.H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam 

Af. Kalemli 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

H. C. Aral C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 

«••» 
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