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22 Ek im 1986 tarihinde Lagos'ta imzalanan ekli "Türk iye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik Bilimsel ve Teknik İşbirliği A n 
l a ş m a s ı n ı n o n a y l a n m a s ı ; Dışiş ler i B a k a n l ı ğ ı ' n ı n 5/1/1987 ta r ih l i ve E İ O A -
11-800-709-4/86-12/23 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/1/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T ÖZAL 

Başbakan 

I K E R D E M 

Devlet Bak -Başbakan Yrd 

A TENEKECİ 

Devlet Bakanı 

M O S U N G U R L U 

Adalet Bakanı 

A K A L P T E M O Ç I N 

Mal iye ve G ü m r ü k Bakanı 

K OKSAY 

Devlet Bakanı 

M T TİTİZ 

Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 

Mill i Savunma Bakanı 

H C G Ü Z E L 

Devlet Bakanı 

A KARAEVLİ 

Devlet Bakanı 

Y A K B U L U T 

İçişleri Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

M V DİNÇERLER 

Devlet Bakanı 

A BOZER 

Devlet Bakanı 

V HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

M KALEMLİ 

Sağlık ve Sosyal Yara Bakanı 

V ATASOY 

Ulaşt ı rma Bakanı 

H C ARAL 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M E M İ R O Ğ L U I S GİRAY 

Millî Eğt Genç ve Spor Bak Bayındır l ık ve İskân Bakanı 

H H DOĞAN M M TAŞÇIOĞLU 

Tar ım Orman ve Köyiş ler i Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

S N T Ü R E L M M TAŞÇIOĞLU 

Enerj i ve Tabu Kaynaklar Bakanı Kul tur ve Tur izm Bakanı V 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti (bundan son
ra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır), ülkeleri arasındaki ekonomik, bilimsel ve teknik işbir
liğini mümkün olan en yüksek seviyede geliştirme arzusuyla ve böyle bir işbirliğinden elde 
edecekleri avantajları gözönünde tutarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

MADDE 1 

Akit Taraflar, ekonomilerinin daha da geliştirilmesi için bilim ve teknoloji alanlarında
ki son gelişmelerden yararlanarak, eşitlik ve karşılıklı çıkar prensibi çerçevesinde, ekonomik, 
bilimsel ve teknik nitelikteki sorunlarını çözmek için kaynak ve imkanları ölçüsünde birbirlerini 
destekleyecek ve işbirliği yapacaklardır. 

MADDE II 
Birinci maddede öngörülen işbirliği aşağıdaki hususları da kapsayacaktır. 
a) Sanayilerin kurulması, 
b) Ortak sanayi ve teknik işletmelerinin kurulması ve işletilmesi, 
c) Uzman ve danışman mübadelesi ve bunların eğitimi, 
d) Müşavirlik hizmetleri. 
e) Araştırma, jeolojik çalışmalar, fizibilite etudleri, pilot projelerin araştırılması ve 

sonuçlandırılması için imkanların sağlanması, 
f) Burs imkanları sağlamak, araştırma gezileri ve seminerler tertiplemek, 
g) Sergiler düzenlemek, 
h) Bilimsel ve teknik know-how ile lisans değişimi ve satın alınması, 
i) Akit Tarafların u/erinde anlaşmaya varabileceği diğer işbirliği şekilleri, 

M \ D D E 111 
1. İkinci maddede öngörülen başlıca projelerle ilgili ekonomik, bilimsel ve teknik iş

birliği uygulamaları; ayrı programlar, anlaşmalar ve kontratlarla düzenlenecek ve Akil Taraf
ların yetkili makamlarının onayına tabi olacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşları bu anlaşmada öngörülen projelerin uygulanması 
için açılacak ihalelere serbestçe katılacaklardır. 

MADDE IV 
Nijerya Federal C umhuriyeti Hükümetinin talebi ile bu ülkede mevcut ihtiyacı karşıla

mak u/ere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, işbu Anlaşma uyarınca sağlanacak 
uzmanlar, müşavirler ve diğer personelle ilgili hususlar, iki ülkenin yetkili makamları arasın
da daha sonra yapılacak aynı bir protokalla düzenlenecektir. 

MADDE V 
1. Bu Anlamanın uygulaması ve Anlaşma ile ilgili diğer hususlarda Türkiye Cumhu

riyeti Hükümeti, Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığını; Nijerya Federal Cumhuri
yeti Hükümeti de F ederal Milli Planlama Bakanlığını yetkili kuruluşlar olarak tayin etmişlerdir. 

2. Akıt Tarafları, bir önceki paragrafta belirtilen kuruluşlar yerine, her zaman başka 
bu yetkili kuruluş, teşkil.ıt veya temsilciyi yazılı olarak tayin etme hakkına sahip olacaklardır. 

MADDE- VI 
1. Akıl taraflardan birinin, bu Anlaşma veya bu anlaşmaya bağlı olarak yapılmış di-

ğer Protokol, kontrat veya anlaşmalar çer çevesinde verdiği yetkiyle, diğer Akit Tarafın ülke
sinde herhangi bu taahhüdü yerine getiren kişi, bulunduğu ülkedeki görevleri ile ilgili 
faaliyetlerini, bu Anlaşma, protokollar sözleşmeleri. kontratlar veya yapılacak diğer anlaş
maların hükümleri ile sınırlı tutacak ve o ülkede yürürlükte olan mevzuata uyacaktır. 

2. Bu Anlaşma çerçevesinde Aktif taraflardan birinin diğer Akit Taraf ülkesinde ça
lışmalar yapmak üzere görevlendirdiği uzman veya diğer kişiler, bu Akil Tarafla veya onun 
belirlediği kişi ve kur uluşlarla yakın temas ve işbirliği içinde olacak lardır .Bu uzman veya kişi
ler görevleri gereği diğer Akil tarafça verilecek butun talimatlara uuyacaklardır. 
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M A D D E VII 

1. Bu Anlaşma çerçevesinde Aki t Taraflardan birinin, ekonomik araşt ı rma ekipleri, 
teknik uzmanları , araşt ırma heyetleri, muşavir-mühendisleri ve diğer görevlileri, diğer Aki t 
Tarafın ülkesinde yaptıkları araştırma ve çalışmalar hakkında hazırlayacakları raporların ör
neklerini, ülkesinde çalışma yaptıkları Aki t Tarafa tevdi edeceklerdir. 

2. Aki t Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması sırasında temin ettikleri veya başka 
bir yolla sahip oldukları belge veya verileri gizli tutmayı ve diğer Aki t Tarafın önceden yazılı 
onayı olmadan bu gibi belge ve bilgilerin kopyasını veya verileri üçüncü bir tarafa vermemeyi 
kabul ederler. 

M A D D E VIII 

1. Bu Anlaşmanın uygulanmasını teminen iki Aki t Taraf temsilcilerinden oluşacak bir 
Ortak Komisyon kurulacaktır . Ortak Komisyon, Aki t Taraflardan birinin isteği üzerine, sıra 
ile, iki ülke başkentlerinde toplanacaktır . 

2. Bu Komisyon şu görevleri yürütecektir. 
i . Akıt Taraflar arasında ekonomik ve sanayii işbirliğini koordine etmek ve geliştirmek; 
i i . Bu Anlaşmanın etkin biçimde uygulamasını amaçlayan teklifleri incelemek ve 
iıi. Bu Anlaşma hükümlerince yapılan projelerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabi

lecek engelleri kaldırmak amacıyla öneriler hazırlamak. 

M A D D E IX 

Akıt Taraflardan biri, karşılıklı olarak kabul edilecek talep üzerine ve şartlar çerçeve
sinde, sanayi ve teknolojisini geliştirmede diğer Tarafa yardım edecektir. 

M A D D E X 

Akit Taraflar, bu Anlaşmaya ilişkin olarak ortaya çıkacak sorunların, anlaşmazlıkla-
rın veya görüş ayrılıklarının karşılıklı müzakereler yoluyla giderilmesi veya çözümlenmesi için 
çaba sarfedeceklerdir. 

M A D D E X I 

Bu anlaşma hükümleri , Aki t Taraflardan birinin üçüncü bir Tarafla yaptığı herhangi 
bir uluslararası anlaşma veya antlaşmadan doğan yükümlülüklerini kısıtlayıcı mahiyette yo
rumlanamayacaktır . 

M A D D E XII 

Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, Aki t Tarafların onayıyla, yazılı olarak yapıla
caktır. 

M A D D E XIII 

1. Bu Anlaşma imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve bir yıl için geçerli olacaktır. 
2. Aki t Taraflardan herhangi biri, birer yıllık anlaşma sürelerinin bitiminden doksan 

gün önce Anlaşmaya son verme arzusunu yazılı olarak, diğer Tarafa belirtmedikçe, Anlaşma
nın geçerliliği kendiliğinden birer yıllık surelerle uzayacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın sona ermesi halinde, Anlaşma uyarınca yapılan diğer protokolla-
rın, mukavelelerin veya anlaşmaların hükümleri , bitirilmemiş taahhütleri veya projeler için 
geçerli olacaktır. Bu taahhütler veya projeler işin tamamlanmasına kadar devam edecektir. 

Lagos'ta 1986 yılı Ekim ayının 22. günü, ikisi de orijinal ve aynı derecede geçerli olmak 
u/ere, Türkçe ve İngilizce olarak, iki nüsha halinde yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

Cengiz S E B U K C E B E 
I agos Büyükelçisi 

Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 

Dr. Kakı I. K A I . U 
Ulusal Planlama Bakanı 
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Agreement On Economic, Scientific And Technical Cooperation 
Between the Government of the Federal Republic of Nigeria 

And the Government of the Republic of Turkey 

The Government of the Federal Republic of Nigeriaand the Government of the Republic 
of Turkey (hereinafter referred to as "the Contracting Parties") 

Desirous of promoting and enlarging economic, scientific and technical co-operation 
between their two countries to the greatest possible extent; 

Mindful of the advantages IO be derived by the two Contracting Parties from such co
operation; 

Have agreed as follows; 

ARTICLE 1 
The Contracting Parties shall co-operate with and support each other, within the limits 

of then, capabilities and resources, in solving problems of economic, scientific and technical 
character on the basis of equality and mutual benefit by the utilization of the latest achievements 
in science and technology for the furtherance of the economic development of their countries. 

ARTICLE II 
The fields of co-operation envisaged in Article 1 above shall cover inter-alia the following :. 
(a) Establishment of industries; 
(b) Setting up and running of joint industrial and technical enterprises; 
(c) Exchange of experts, advisers and training of counterparts; 
(d) Provision of consultancy services; 
(e) Extending facilities for surveys, geological studies, feasibility studies, research and 

execution of pilot projects1 

(f) Award of scholarships, organisation of study tours and seminars; 
(g) Organisation of exhibitions; 
(h) Fxchange and purchase of licences, scientific and technical knowhow; 
(i) Any other form of co-operation that may be agreed upon by both Contracting 

Parties. 

A k l l C I . I - III 
1. The implementation of economic, scientific and technical co-operation on major 

projects envisaged in Article II -.hall be arranged under separate programmes, agreements and 
contracts, and shall be subject to the approval of competent authorities of each Contracting 
Party. 

2. The Republic of Turkey enterprises shall be tree to take part in tenders in order 
to implement the projects provided by this Agreement. 

A R T K I I. IV 
The provision of experts, advisers and oilier personnel by the Government of the Republic 

of Turkey under this Agreement, at the request ol the Government ol the lateral Republic 
of Nigeria, to fill existing vacancies in Nigeria shall be governed by a separate protocol io 
be concluded in future between the competent authorities ol both countries. 

A R U C J . L V 
1. The Government ol the federal Republic ol Nigeria hereby designates the federal 

Ministry of National Planning, and the Government of the Republic of Turkey hereby designates 
the Prime Ministry Undersecretary ol the 1 reasury and loreign Trade as the appropriate 
organs for the purpose of implementing this Agrement and other matters lelating thereto. 

2. Each Contracting Party shall have the right lo designie, in willing, al any time, 
anv other appropriate body, organization or agencey in place ol any <H" the ones already 
designated in the preceding paragutph. 

V u r u t m e v e I d a r e B o S u m u S a y f a 4 
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A R T I C L E VI 
1. Any person acting under the authority of one Contracting Party in fulfiling any 

obligations in the territory of the other Contracting Party under this Agreement ot under any 
separate protocols, contracts or agreements made thereunder, shall restrict his activities in the 
said territory strictly to matters relating to the Agreement, protocols, accords, contracts or 
agreements and shall observe the laws and regulations in force in the host country. 

2. Experts or other persons seconded by one Contracting Party to carry out duties 
in the territory of the other Contracting Party under this Agreement shall do so in close con
sultation with the other Contracting Party or with persons or bodies nominated by it. Such 
experts or persons shall comply with any instructions issued by the other Contracting Party 
as may be appropriate to the nature of their duties. 

A R T I C L E VII 
1. Any economic survey teams, technical experts, research mission1;, consultant 

engineers and others of one Contracting Party who have carried out any studies or surveys 
in the territory of the other Contracting Party under this Agreement shall prepare reports on 
their work and deposit copies of such reports with other Contracting Parly. 

2. Each Contracating Party undertakes that it shall keep confidential any documents, 
information or data received or otherwise coming into its possession in the process of ihe im
plementation of this Agreement and shall not give such documents or copies thereof and such 
information or data to any other party without the prior \* ritten approval of the other Con
tracting Party. 

A R T I C L E VIII 
1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement a joint commission 

shall beesstablished which shall be composed of representatives ol both Contracting Parties, 
The Commission shall meet at the request of either Contracting Party alternately in the capitals 
of the two States. 

2. The Commission shall have the duty of 
(i) Promoting and co-ordinating the economic and industrial co-operation between 

the Contracting Parties; 
(ii) Considering proposals aimed at the effeciKe implementation ol" the Agreement; 

and 
(iii) Working out proposals for the pui pose oí remos ing obstacles that may arise dur

ing the execution of any projects established under this Agreement. 
AR ru I f IX 

Each Contracting Party shall on request and on terms which ate mutually acceptable, 
assist the other party in its industrial and technological de-.elopmeut. 

A R T I C L E X 
The Contracting Parties shall strive to set'le any problem, dispute or difference bet

ween them and connected with this Agieement through mutual negotiation. 
Any amendment to this Agreement shall be in writing and shall be approved by both 

Contracting Parties. 
A R T I C I E XIII 

1. This Agreement shall enter into ¡orce on the dale o' signaluic and shall remain 
in force for a period of one year therealtci. 

2. This Agreement shall automatical 1) be extended for additional period of one year, 
each, unless either party natifies the other 0 f the intention to terminate the Agreement ninety 
days prior to the expiration of each period ot ont year. 

3. A t the expiration or termination ol this Agreement, its provisions and the provi
sions of any sepárete protocols, contracts oi agi cements made in that respect, shall continue 
to govern any unexpired and existing obligations or projects, ascumed oi commenced thereunder. 

4. A n d such obligations or pro]eu< shall be carried on to completion. 
D O N E A T L A G O S this 22 and day of O C T O B E R 1986 in two originals, in Englsh 

and Turkish Languages both texts being equally authentic. 
Signed Signed 
(Dr. Kalu I. Kalu) ( H . E . M r . Sebukcebe Cengi/) 
Hon , Minister of National Planning Turkish Ambassador to Nigeria 
for the Government of the redera I for the Government of the 
Republic of Nigeria. Republic of Turkey. 

'rV'j'.rfe .'p (darp Bolumu Sayt 
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Tebliğ 
Adalet Bakanlığından : 

Yabancı ülkelerden tebliğ istemi ile ilgili en son değişiklikler Tebligat Tüzüğünün 37. 
maddesi uyarınca 4 Şubat 1986 tarih ve 19009 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Aynı 
hususlar aşağıda belirtilenlerle birlikte 1987 yılı için de geçerli olacaktır. 

1 — Yurt dışı tebliğ işlemlerinde 9/4/1981 tarih ve 9131 sayılı Genelge'mizde belirtilen 
esaslarla, geçmiş yıllarda Resmî Gazete'de yayımlanan önceki Bakanlığımız tebliğlerinde de
ğinilen hususlara uyulmasına özen gösterilmesi, 

2 — Diplomatik ayrıcalığı bulunan misyon mensuplarına yapılacak tebliğ ile ilgili bel
gelerin ve bu konudaki yazıların doğrudan Bakanlığımıza gönderilmesi, 

3 — Yabancı misyon mensupları veya yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişi
lerle ilgili dava ve icra takiplerinde; 24/12/1984 tarih ve 18615 sayılı Resmî Gazete'de yayım
lanan 6/11/1984 tarih ve 84/8724 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla katılmamız uygun bulunan 
4/9/1984 tarih ve 3042 sayılı Kanunla onaylanan "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Söz-
leşmesi"nin 22, 30, 31 ve 37 nci maddeleri hükümlerinin de gözönünde tutulması, 

4 — Özel Hukuk İlişkilerinden doğan hukukî uyuşmazlıklarda yargı bağışıklığı tanın
mayan hallerde de yabancı devletin diplomatik temsilcilerine yapılacak tebliğlerde "Tebligat 
Tüzüğü"nün 45 nci maddesinde işaret edilen usullere uyulmasının sağlanması, 

5 — Yurtdışı tebliğ istemlerinde "Tebligat Tüzüğü"nün 37. maddesi uyarınca; 

a) Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri için 2.000 TL. 
b) A . B . D . , Avustralya ve Uzakdoğu ülkeleri için 2.500 TL. 
c) Kuzey Kıbrıs Türk Federal Cumhuriyeti için 1.000 TL.nin yurt dışı tebligat gi

deri olarak alınması, 

Bakanlığımızca uygun görülmüştür. 

Bu durumda, tebliğ ve istinabe evrakına pul yapıştırılmaması, eklenmemesi, sözü edi
len posta giderinin, bundan böyle Bakanlığımızdan herhangibir duyuru beklenilmeden ilgili-
since gideceği ülkeye göre tesbit edilerek Maliye'nin "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılması 
ve bu yatırılmaya ilişkin makbuzun gönderilen tebliğ ve istinabe belgelerine eklenmesi veya 
makbuz tarih ve numarasının, Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi, 

6 — İstinabe istemlerinde de; her tanık için 25.000 T L . hesabıyla muhtemel istinabe 
giderini karşılamak üzere mahkeme emanet hesabına veya mahkeme veznesine peşinen avans 
olarak depo ettirilmesinden sonra, ayrıca istinabe evrakının gidiş-geliş yurtdışı posta masrafı
nın da 5 nci maddede belirtilen miktar üzerinden "HAZİNE"nin gideri karşılığı Maliye'nin 
ilgili hesabına öncelikle yatırılması ve istinabe evrakının Bakanlığımıza gönderme yazısında 
yatırılan istinabe avansı miktarı ve posta giderinin ayrı ayrı bildirilmesi, 

7 — Tıbbi ve fenni bilgiyi gerektiren işlerde, bilirkişi araştırma ve inceleme isteklerinde 
de 30.000 TL. avans yatırılması yanında yine evrakın gidiş-geliş posta masrafı karşılığı olarak 
yukarıda 5 nci maddede ülkesine göre belirtilen paranın da Maliye'nin ilgili hesabına peşinen 
ödenmesi, 

Gerekmektedir. 
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YARGI BOLUMU 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
Esas Sayısı: 1986/18 
Karar Sayısı: 1986/24 
Karar Günü: 9/10/1986 
İptal Davasını Açan : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üyesi 
İptal Davasının Konusu : 6/5/1986 günlü, 19099 sayılı Resmî GazeteMe yayımlanan 

22/4/1986 günlü, 3278 sayılı "2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 Sayılı Köy 
Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair KanunMun 1., 2., 3. ve 4. mad
delerinin Anayasanın Başlangıç kısmı ile2., 3., 7., 8-, 9., İL , 35M 138., 152. ve 153. maddele
rine aykırılığı sebebiyle iptaline ve iptal kararının 21/6/1984 günlü, 3029 sayılı Kanun'un iptaline 
ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararının yürürlüğe girdiği 24/8/1985 tarihinden itibaren geçerli 
sayılmasına karar verilmesi istemidir. 

I — İptal isteminin Gerekçesi: 
İptal isteminin 17/6/1986 günlü dava dilekçesinde açıklanan gerekçesi aynen şöyledir: 
" . . . GENEL AÇIKLAMA : Bilindiği üzere yabancıların ülkemizde mülk edinmelerine 

ilişkin hukuksal rejimde değişiklik yapan 21/6/1984 tarih ve 3029 saydı Yasa, Bakanlar Kuru
lunun uygun göreceği yabancı ülke halkına mütekabiliyet şartı aranmaksızın Türkiye'de mülk 
edinme hakkı getirmiştir. 

Ayrıca, köylerde .yabancıların mülk edinmeleri yasaklanmışken, yabancıların köylerde 
de mütekabiliyet şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulunun uygun göreceği bölge ve illerde ara
zi ve emlak alabilmeleri esasını getirmiştir. 

3029 sayılı Yasa, Anayasa Mahkemesi karan ile (fe: 1984/14, K: 1985/7) Anayasaya ay
kırılığı saptanarak iptal edilmiştir. 

Bu defa Hükümet yeniden bir tasarı hazırlayarak Meclise sevketmiş ve bu tasarı Türki
ye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 3278 sayılı Yasa olarak yasalaşıp, yürürlüğe girmiştir. 

3278 Sayılı Yasa, iptal edilen 3029 sayılı Yasadaki iptale neden olan hükümleri aynen 
içermektedir. Hatta bu yönde daha kapsamlı hükümleri içermektedir. Şöyleki, mütekabiliyet 
şartı aranmaksızın mülk satışını öngören 3029 Sayıh Yasada, Bakanlar Kurulunun saptayaca
ğı belli bölgelerdeki mülkler için satış söz konusu iken 3278 Sayılı Yasada bu da kaldırılarak 
yabancılara ülkenin tümünde mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk edinme olanağı sağlan
mıştır. 

özet olarak ifade edecek olursak, 3029 sayılı Yasa ile varılmak istenen hedefe bu defa 
3278 Sayılı Yasa ile daha kapsamlı bir biçimde ulaşılmıştır. 

Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilen 3029 sayıh Yasadaki hükümler ile son çıka
rılan 3278 Sayıjı Yasa arasında esas itibariyle hiçbir fark yoktur. 

3029 Sayılı Yasa; 
— Mütekabiliyet şartı aranmaksızın yabancılara mülk satışı esasını getiriyordu. 
— Mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk edinme hakkı tanınacak ülkelerin saptanma

sı yetkisini, Bakanlar Kuruluna bırakıyordu. 
— Yasanın uygulama esaslarının saptanması yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakıyordu. 
— Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetinin %25'i geçmemek üzere saptanması yet

kisini Bakanlar Kuruluna bırakıyordu. 
İşte 3029 Sayılı Yasa, sıra ile belirttiğimiz bu hükümleri nedeniyle Anayasaya aykırı bu

lunarak iptal edilmişti. 
Şimdi Yeni Çıkarılan 3278 Sayılı Yasada; 
— Mütekabiliyet şartı aranmaksızın yabancılara (yabancı ülkeye ve halkına) mülk satı

cı esasım getirmiştir. 
• l i n i n m ı |iıı * 1 1 | mmw^^m^m 
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— Mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk edinme hakkı tanınacak ülkelerin ve uyruk
lularının saptanması yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

— Bu hususlarla ilgili usul ve esasların saptanması Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 
— Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetinin %25'i geçmemek üzere saptanması yet

kisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 
Bu konuda sonuç olarak diyebiliriz ki, Anayasaya aykırılığı saptanmış olan hükümler 

yeniden yasalaştırılarak yürürlüğe konmuştur. Şu anda yürürlüğe konmuş olan bu yasa, Ana
yasaya aykırılığı saptanmış bir yasadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi Kararı ile Anayasaya aykırılığı sap
tanan hükümleri yeniden yasa haline dönüştürmüştür. Bu haliyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Anayasa Mahkemesi kararını tanımamış, Anayasa Mahkemesi kararını zımnen de olsa 
ortadan kaldırmıştır. Anayasa Mahkemesinin, Meclisi böyle bir yasayı çıkarmaya yetkili gör
mediği konuda T B M M kendisini yetkili addetmiştir. 

Böylece gerek yürütme ve gerekse yasama kendisini yargı kararı ile bağlı saymamışlardır. 
Bu konuda doktrinde yer almış düşünceleri hatırlatmakta yarar görüyoruz. 
Prof. Faruk Erem, Ceza Usulü Hukuku, kitabında (Hukuk Fakültesi yayınları 1973, 

Sayfa: 329) şöyle demektedir; "Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen iptal edilen hük
mün aynı veya benzerini değişik deyimlerle aynı hükmü kanunlaşt ırma hareketi, Anayasaya 
aykırılıktan Anayasayı ihlal kavramına değin giden kuvvetli bir karinedir. Fakat Anayasaya 
aykırılıkta ısrarın herhalde bir anlamı ve yorumu olabilecektir. Kaldıki, yürütme organının 
Anayasa Mahkemesi kararına uymak zorunluluğunda olmadığı (Anayasa Mahkemesi kararı
nın bağlayıcı olmadığı) zannı hukuki bir görüş sayılmaz. Emrin bağlayıcılığı ile bir hükmün 
bağlayıcılığı aynı şey değildir. Bir tarafa yapıcı, diğer tarafa bozucu yetki tanıyan ve bunun 
ne zaman biteceğini göstermeyen bir hukuk sistemi mantıken mevcut olamaz.. Bir tarafa yapı
lanı bozmak yetkisi tanınmış olunca diğer tarafın uyma zorunluluğu böyle bir sistemin tabii 
sonucudur. Tevali eden bozma ve aynı şeyi yapma karşılıklı her iki organı yıpratacaktır. Böy
le bir sonuç aynı Anayasa sistemi içinde haklı görülemez. 

Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta da (İdare Hukuku kitabında s. 164) aynı doğrul tuda dü
şünce belirterek, yasama organının "Anayasa Mahkemesince iptal olunan bir kanunun yasa
ma kuvvetinin ne aynını ve ne de benzerini kısmî de olsa çıkaramayacağını, aksi halde Anayasa 
Mahkemesi Kararının bağlayıcılığı kuralına aykırı düşeceğini ve sırf bu sebepten iptali 
gerekeceğini" ileri sürmekte ve "iptal edilen hükmü yeniden yürürlüğe koymak gibi bir olay 
çok ciddi bir konu olduğu ve Anayasaya aykırılık kavramı bu sınırda bitmiş sayılacağı ve bundan 
sonra sadece Anayasayı ihlâl fiilinin kanuni unsurlarının olayda mevcut olup olmadığının mü
nakaşası ka l ı r . " şeklinde görüş açıklamıştır. 

A N A Y A S A Y A A Y K I R I O L A N V E İPTALİ İSTENEN H Ü K Ü M L E R İLE B U HÜ
K Ü M L E R İ N İPTAL GEREKÇELERİ : 

1. Anayasanın Başlangıç Bölümüne Aykırılık : 
a) Anayasanın Başlangıç bölümünde "Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasın

da üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret 
ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 
kanunlarda bu lunduğu" hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda da arzedildiği üzere, Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasaya aykırılığı sap
tanan hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden yasalaştırmıştır. Böyle bir işlem yasa
manın yargıdan üstün olması halinde mümkündür . 

Böyle bir üstünlük sözkonusu olmadığına göre; Türkiye Büyük Millet Meclisinin böyle 
bir yasa yapmağa yetkisi de yoktur. 

Bu açıdan, bu yasama işlemi, Anayasanın Başlangıç bölümünün yukarıda metnini arz 
ettiğimiz 6 ncı paragrafındaki hükme aykırıdır. 

b) Yine Anayasanın Başlangıç Bölümünde; 
"Mi l le t iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait ol

duğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili bulunan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada 
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gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına 
çıkamayacağı" hüküm altına alınmıştır. 

Anayasamız millet iradesinin yasama, yargı ve yürütme organlarınca kullanılacağını ön
görmüştür. Millet iradesinin üstünlüğü ancak bu yolla sağlanmaktadır. Ayrıca hürriyetçi de
mokrasi ancak kuvvetler ayrılığının uygulanması ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu hürriyetçi 
demokrasinin icaplarındandır. 

Anayasaya aykırılığı yargı kararı ile saptanan hükümlerin yeniden yasalaştırılması, kuv
vetler ayrılığına ters düştüğünden Anayasanın başlangıç bölümünün anılan paragraflarındaki 
ilkelere aykırıdır. 

2. Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırılık; 
Hukuk Devleti, Devletin her organının hukuka uygun davrandığı, bu uygunluğun yar

gı organı tarafından denetlendiği durumlarda söz konusu olabilir. Hukuk devleti olmanın be
lirgin özelliği hukuka bağlı olmaktır. Oysa bu yasa ile hukuka bağlılık gözardı edilmiştir. 

3. Anayasanın 8 inci Maddesine Aykırılık; 
Anayasaya aykırı olduğu mahkemece saptanmış bulunan hükümlerle düzenlenmiş olan 

bu yasanın 4 üncü maddesi, "bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütülmesini" 
öngörmektedir. 

Anayasamızın 8 inci maddesi ise; 
"Yürütme yetkisi" ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa

ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir" demektedir. 
Yukarıda arz edildiği gibi bu yasa hükümleri Anayasaya aykırı olduğundan Anayasaya 

ve kanunlara uygun olarak yürütülmesi sözkonusu olmayacaktır. Böyle bir yürütmenin Anaya
saya aykırılığı belli olduğuna göre; bu Yasanın bu hükmü Anayasanın 8 inci maddesine aykı
rıdır, bu nedenle bu Yasanın (3278 sayılı Yasa) 4 üncü maddesinin iptali gerekir. 

4. Anayasanın 9 uncu Maddesine Aykırılık; 
Anayasaya aykırılığı mahkemece saptanmış bulunan hükümleri yasalaştırmak, yargı ka

rarını ortadan kaldırmak sonucunu doğurur. Bu ise, "yargı yetkisi Türk Milleti adına bağım
sız mahkemelerce kullanılır" diyen Anayasanın 9 uncu maddesine de aykırıdır. 

Zira; bir yargı kararını ancak ve ancak yine yargı ortadan kaldırabilir. 
5. Anayasanın 11 inci Maddesine Aykırılık; 
Anayasamızın 11 inci maddesi; 
"Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 

diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz" 
demektedir. 

Çıkarılan yasa, Anayasaya aykırı olup, böyle bir yasayı çıkarmakla ve yürütmesini Ba
kanlar Kuruluna vermekle bu organlar kendilerini Anayasa hükümleri ile bağlı saymamıştır. 

Bu nedenle bu yasalaştırma ve yasa tümüyle Anayasamızın 11 inci maddesine de aykı
rı bulunmaktadır. 

6. Anayasanın 138 inci Maddesine Aykırılık; 
Anayasamızın 138 inci maddesinin son fıkrası; 
"Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 

organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez" demektedir. Yapılan yasama işlemi mahkeme kararını değiştirir nitelikte 
olduğundan, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarını değiştiremeyeceği
ne ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceğine dair anayasal hükme aykırı bulun
maktadır. 

7. Anayasanın 152 nci Maddesine Aykırılık; 
Anayasanın 152 nci maddesinin son fıkrası; "Anayasa Mahkemesinin işin esasına gire

rek verdiği red kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı 
kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz" demektedir. 

Anayasamız, bu hükmü ile Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verilen red ka
rarının belirli bir süre dokunulmaz olduğunu kabul etmiştir. 
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Bu hüküm yorumlandığında şu sonuç çıkar: Eğer mahkeme esasa girerek kabul kararı 
verseydi, hiçbir zaman Anayasa Mahkemesine yeniden başvurulamayacaktı. Çünkü aykırılık 
saptanarak yasa hükmü yok sayılmıştır. Aykırılık yeniden yasalaşamayacağı için böyle bir sü
re koymaya da gerek olmayacaktır. Bu hükümden çıkan sonuç budur. 

Bu nedenle bu yasa ve yasama hükmü Anayasamızın 152 nci maddesi son fıkrasına da 
tümüyle aykırı bulunmaktadır. 

Bu nedenle, 3278 sayılı Yasanın tümüyle iptali gerekir. 
8. Anayasanın 153 üncü Maddesine Aykırılık; 
Anayasamızın 153 üncü maddesi son fıkrası: "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Ga

zete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek 
ve tüzel kişileri bağlar" demektedir. İptal edilen hükümleri yeniden yasalaştırmak. Meclisin 
kendisini verilmiş iptal kararı ile bağlı saymaması demektir. 

Bütün bu nedenlerle bu Yasanın tümünün iptali gerekir. 
Y A S A MADDELERİNİN A N A Y A S A Y A AYKIRILIĞI : 
3278 sayılı Yasa yukarıda da arzettiğimiz gibi daha önce iptal edilen 3029 sayılı Yasada 

mevcut olan ve Anayasaya aykırı bulunan hükümleri içerdiğinden, 3278 sayılı Yasanın I ve 
2 nci maddeleri de aynı gerekçelerle ve aynı Anayasa maddelerine aykırı bulunmaktadır. Bu 
nedenle 3029 sayılı Yasanın iptali istemiyle ilgili dava dilekçemizdeki hususları hemen hemen 
aynen bu dilekçeye de aktaracağız. 

Ayrıca, bu dilekçede sunacağımız gerekçelere ek olarak, Anayasa Mahkemesinin 
13/6/1985 gün ve Esas: 1984/14, Karar: 1985/7 sayılı kararının ilgili bölümlerinde iptal ge
rekçesi olarak gösterilen hususları da iptal istemimize ek gerekçeler olarak sunuyoruz. Bu ka
rar metninde belirtilen gerekçelerin Yüce Mahkemece aynen dikkate alınmasını arz ve talep 
ediyoruz. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin anılan karar metnini ek bir metin olarak ilişik
te sunuyoruz. 

BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜNE AYKIRILIK : 
a) 3278 sayılı Yasanın 1 ve 2 nci maddeleri mütekabiliyet şartı aranmaksızın, yabancı 

ülkelere ve bu ülke fertlerine mülk satışı esasını getirmiştir. 
1 inci maddede mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk edinecek ülkelerin saptanması 

Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Böylece 1 inci maddede mütekabiliyet şartı aranması orta
dan kaldırılmaktadır. Yasanın ikinci maddesindeki kısıtlamadan istisna edilecek ülkelerin be
lirlenmesini Bakanlar Kuruluna bırakarak bu madde ile de mütekabiliyet şartı aranmaksızın 
yabancılara mülk satışı yapılacağı esası getirilmiştir. 

Böylece her iki maddeye göre, mülk edinecek ülkeler için mütekabiliyet şartı aranma
yacaktır. 

Anayasamızın başlangıç bölümünde; "hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî men
faatlerinin, Türk varlığının Devleti ve Milletiyle bölünmezliği esasının... karşısında korunma 
göremeyeceği" hükme bağlanmıştır. 

Ülke ile millet arasında bağlantı vardır. Ülke bu milletin fertlerine aittir. 
"Ülke Devletin aslî ve maddî unsurlarından biridir. Ülke olmadan Devlet olmaz. Ülke 

Devlet otoritesinin geçerli olacağı alanı belli eder. 
Devlet sahip olduğu kısmen unsur niteliğini taşıyan üstün kudretine dayanmak suretiy

le ülkede yerleşik olan ve devletin diğer aslî-maddî unsurunu oluşturan insan topluluğunun 
güvenliğini ve yararını kollamak ve gözetmek durumundadır. Bu aslî görevi nedeniyledirki, 
ülke üzerinde egemenliğe dayalı üstün bir hakka sahiptir. Toprak ile alakalı konuda insan hak
larına saygılı, ölçülü, adil bir sıralama, Devlet için bir nefsi müdafaa tedbiri niteliğindedir. 
Böyle bir tedbirden vazgeçebilmek çoğu kez olası değildir." 
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"Ülkede yabancının arazi ve emlâk edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendiri
lemez. Toprak, Devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın sim
gesidir." 

Burada dikkati çeken önemli bir husus; her iki maddede de: "Hangi ülkelerin ve/veya 
hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin" ibaresi yer almaktadır. Bundan şu anlaşılmakta
dır: Hangi ülke ibaresinden hangi devlet anlamı çıkmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki , Türki
ye'den mütekabiliyet şartı aranmaksızın mülk alacak olan yabancı devlet ve bu devletin 
tebasındaki hakiki şahıslardır. 

Bu düzenleme 3029 sayılı Yasadaki düzenlemeden de sakıncalı bir düzenlemedir. Ya
bancı devlet tüzel kişiliği mülk satın alırsa, o mülk üzerinde yabancı devletin egemenlik hakkı 
ne olacaktır? 

Türk Devleti ile, mülk satın alan devletin egemenlik hakları nasıl telif edilecektir? 
Gerek mülk alacak Devlet ve gerekse tebasındaki hakiki şahıslar belli bölgelerde toprak 

alarak o bölgelerde çoğunluk sağlayıp etkinlik kazanabileceklerdir. Bu yöndeki bir gelişme 
satılan, yabancılar tarafından mülk edinilen ülke toprağı ülkeden kopma durumuna gelebile
cek veya alıcı devletin egemenliğine terk edilme noktasına varabilecektir. 

Tarihte böyle olaylar yaşanmıştır. Arap topraklarında yahudiler bu yolla etkinlik sağ
lamış ve bunun sonucu olarak da orada İsrail Devletini kurmayı başarmışlardır. 

Bu nedenle ülke topraklarının karşılık koşulu olmadan satışına cevaz veren bu iki mad
de de Anayasamızın Devleti ve ülkesiyle bir bütün olduğunu saptayan bu başlangıç hükmüne 
aykırı bulunmaktadır. 

b) 3278 sayılı Yasanın 1 ve 2 nci maddesi Anayasamızın Başlangıç bölümündeki "Dünya 
milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak..." diyen hükmüne de aykırı bu
lunmaktadır. 

Mütekabiliyet dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olmanın bir 
gereğidir. Mütekabiliyetin olmadığı yerde eşitlikten söz edilmesi olanaksızdır. 

Bu nedenle, mütekabiliyet esasının taşınmaz mütekabiliyeti kaldıran Yasanın 1 ve 2 nci 
maddesi, başlangıç bölümünün dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi ol
duğumuzu saptayan ibaresine aykırı bulunmaktadır. 

A N A Y A S A N I N 3 ÜNCÜ MADDESİNE AYKIRILIK : 
a) Anayasamızın 3 üncü maddesinin birinci bölümünde: "Türkiye Devleti, ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bir bütündür." demektedir. 
3278 sayılı Yasanın 1 ve 2 nci maddesi yukarıda sayfa 9/a'daki gerekçeler ve 3029 sayılı 

Yasanın iptal kararındaki gerekçelerle Anayasanın 3 üncü maddesinin bu hükmüne de aykırı 
bulunmaktadır. 

b) Yine Anayasamızın 3 üncü maddesi İstiklâl Marşım millî marş olarak kabul etmiş
tir. Millî marş bu şekliyle Anayasanın metnine ithal edilmiştir. 

Millî marşımızın bir kıtasında: "Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" den
mektedir. 

Ülkeye satılan toprak karşılığında sadece dolar getirmesini amaçlayan bu Yasanın her 
iki maddesi de (1 ve 2 nci maddeler) ayrıca bu açıdan da Anayasanın 3 üncü maddesine aykırı 
bulunmaktadır. 

İptali gerekir. 
A N A Y A S A N I N 7 NCİ MADDESİNE AYKIRILIK : 
Anayasamızın 7 nci maddesi: "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 

Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." demektedir. 
Yukarıda Genel Açıklama bölümünde Yasanın bu iki maddesinin (1 ve 2) Bakanlar Ku

ruluna bazı yetkiler verdiğini ve yetkilerin nelerden ibaret olduğunu ar/etmiştik. 
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Anayasanın 91 inci maddesi ile tanzim edilen kanun hükmünde kararname çıkarma yet
kisi, 115 inci maddesi ile tanzim edilen tüzük çıkarma yetkisi, 124 üncü maddesindeki yönet
melik yapma yetkisi Anayasamızda tanzim edilen istisnai ve özel müesseselerdir. 3278 sayılı 
Yasanın 1 ve 2 nci maddelerinde Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkiler kanun kuvvetinde ka
rarname çıkarma yetkisi, tüzük yapma, yönetmelik yapma yetkisi değildir. 

Bu yetkiler 3029 sayılı Yasayı iptal eden karar metninde de ayrıntılarıyla belirtildiği ve 
saptandığı gibi yasama yetkisinden başka bir yetki değildir. 

Bu ise yasama yetkisinin devridir. Bu nedenle her iki madde de (1 ve 2 nci maddeler) 
bu açıdan Anayasanın 7 nci maddesine aykırı bulunmaktadır. İptal edilmesi gerekir. 

A N A Y A S A N I N 35 İNCİ MADDESİNE AYKIRILIK : 
Anayasanın 35 inci maddesi: "Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar 

ancak kamu yaran amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum 
yararına aykırı olamaz..." demektedir. Madde ülke halkının miras hakkına sahip olması hak
kı ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabilir demektedir. 

Yabancılara mülk satışı ülke halkının mülk edinme hakkını sınırlayan bir işlemdir. Ya
bancılar mütekabiliyet şartı ile ülkemizden mülk edinme hakkını elde etselerdi, ülke halkının 
bu hakkının sınırlanmasından bahsetmek pek uygun olmazdı. Çünkü ülkedeki bu kısıtlamaya 
karşılık olarak mülk edinen ülkeden toprak edinme hakkı doğacaktı. 

Karşılık almadan, yalnızca ülkemiz toprağının yabancıya satılması ülke halkının mülk 
edinmesi hakkının sınırlanması sonucunu doğurmaktadır. 

Böyle bir sınırlamada kamu yararı da yoktur. 
Bedeli mukabilinde toprak satıp bedeli döviz olarak almayı gerçek anlamda kamu ya

rarı olarak mütalaa etmenin mümkün olmadığı açıktır. 
O halde bu Yasanın 1 ve 2 nci maddeleri Anayasanın 35 inci maddesine de aykırıdır. 
İptal edilmeleri gerekir. 

KARŞİ OY YAZISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ : 
3029 sayılı Yasanın iptaline dair kararında bulunan ve 3 sayın üye tarafından düzenle

nen karşı oy yazısı konumuzu yakından ilgilendirdiğinden, buradaki görüşlere kısaca değin
menin zorunlu olduğuna inanmaktayız. Gerçi " E K GEREKÇE" ile bu karşı oy yazısı 
çürütülmüş ise de kendi görüşlerimizi de sunmayı uygun bulmaktayız. 

a) Başkan H . Semih ÖZMERT, Başkanvekili Orhan ONAR ve üye Mehmet ÇINAR-
I 1 tarafından hazırlanan 24 Ağustos 1985 gün ve 18852 sayılı Resmî Gazetenin 40, 41, ve 42 
sahifelerinde yer alan "KARŞI OY YAZISININ" 1 numaralı bölümünün 1 ve 2 nci paragraf
larında: "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, temel hak ve hürriyetlerden yalnızca Türk vatan
daşları tarafından kullanılabilecek olanları açıkça göstermiş; bunların dışında kalan hak ve 
hürriyetlerden yabancıların da vatandaşlar gibi faydalandırılmalarını esas kabul etmiştir. 

Meselâ, Anayasanın 68 inci maddesinde "vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne 
göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir" denilerek sözü edilen hakların yal
nızca Türk vatandaşlarınca kullanılabileceği açıklanmış bulunduğu halde, 35 inci maddesin
de, herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu belirtilerek, bu konuda vatandaşlarla 
yabancılar arasında bir ayrım yapılmamıştır" denmektedir. 

Böyle bir yorum tarzı ile giderek ülkenin tüm varlığına. Devletin aslî unsurlarına ya
bancıların ortak edilmeleri ve onun üzerinde hak sahibi olmalarına olanak verecek sonuçlara 
varılabilir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bağımsız bir Devlet olmanın nede: i , 
gerekçesi ortadan kalkabilir. 

Bir defa yabancı sırf yabancı olması nedeniyle vatandaştan farklı bir statüye sahiptir. 
"Anayasa yabancılar için şu kısıtlamayı getirmiştir. O halde onun dışında herşey onlar için 
yasa ile mubah kılınabilir" yorumu, gerçekçi bir yorum olamaz. 
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Kaldı ki, Anayasanın hangi ilkelerine aykırılık olduğu dilekçe metninde açık olarak be
lirtilmekte ve aykırılık nedenleri açıklanmaktadır. Aykırılık açıkça zikredildiğine göre yalnız
ca bir karşıt anlam mantığına saklanarak Anayasaya uygunluk iddiasında bulunmanın mümkün 
olmadığını düşünmekteyiz. 

3278 sayılı Yasa yalnız yabancı hukukî şahıslara da mülk edinme esasını getirmiyor, 
yabancı ülkeye, yabancı Devlete de mülk edinme hakkı getiriyor. Bunun doğurabileceği sa
kıncaları kestirmek zor olmasa gerek. 

b) Karşı oy yazısının 2 numaralı bölümünde: "Anayasanın 176 nci maddesindeki açıklık 
karşısında, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmının, Anaya
sa metnine dahil bulunduğunu kabul etmek gerekirse de burada amaçlanan sözü •edilen ve i l 
kelerin bağımsız birer hüküm gibi uygulanmaları değil, Anayasa maddelerinde yer alan hü
kümlerin yorumlanmasında bu görüş ve ilkelerin gözönünde tutulmasıdır. Nitekim, sözü edi
len başlangıç kısmında "Bu Anayasa" diye başlayıp görüş ve ilkeleri sıralayan cümlenin "Fikir, 
inanç ve kararlarıyla anlatılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yo
rumlanıp uygulanmak üzere .... emanet ve tevdi olunur" sözleriyle bitmesi de bu görüşümüzü 
doğrulamaktadır" denmektedir. 

Anayasanın 176 nci maddesi "Başlangıç kısmı Anayasanın metnine dahildir" denmek
tedir. Bu durumda birer hüküm gibi uygulanmayacağını ifade etmenin haklı bir gerekçesini gö
remiyoruz. Madem ki Anayasa metnidir, o halde yalnızca diğer maddelerin uygulanmasında 
dikkate alınmaz. Bunun dışında uygulanmaz demek Anayasanın Başlangıç Kısmının uygu
lanması dikkate alınmayacağı sonucuna ve böylece başlangıç ilkelerini hemen hemen yok say
maya kadar götürür. 

Anayasanın 176 nci maddesi karşısında böyle bir yorumun geçerliliği olamaz. 176 nci 
madde böyle zorlama bir yoruma imkân vermemektedir. 

c) Yine karşı oy yazısının 2 numaralı bölümünde: "Anayasanın Başlangıç kısmında Tür
kiye Cumhuriyetinin Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip değerli bir üyesi" olduğun
dan bahsedilmiş bulunmasından, Devletimizin yabancılar hukukuyla ilgili bir hükmü koyar 
veya kaldırırken mutlaka ve her zaman mutekabiliyet şartını araması gerektiği sonucu çıka
rılamaz. 

Bir devletin, elde ettiği veya edeceği bazı haklar ve çıkarları gözönünde tutarsak, belli 
konumlarda mütekabiliyet şartından kendi arzu ve iradesiyle vazgeçmiş bulunması, o devletin 
"dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olmak özelliğini ortadan kaldırmaz" 
denmektedir. 

Bu bölümdeki "her zaman mütekabiliyet şartını araması gerektiği sonucu çıkarılamaz" 
ibaresini anlamak mümkün değildir. Bazen mütekabiliyet şartı aranır, bazen aranmaz gibi bir 
anlam çıkmaktadır. Böyle bir yorum ve iddianın hukukta ciddiye alınacağını kabullenemiyoruz. 

Ayrıca Devletin kendi arzusu ile vazgeçemeyeceği bir çok haklar ve güvencelerin de ol
duğunu düşünüyoruz. 

"Ülkede yabancının arazi ve emlâk edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendi
rilemez. Toprak, Devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın sim
gesidir." 

Devletin böyle bir durumdan vazgeçmesi, kendi varlığı ile çelişkiye düşmesi demektir. 
O nedenle böyle bir görüşle mütekabiliyet şartı açısından toprak satışına cevaz vermenin ola
sılığına inanmamaktayız. 

SONUÇ VE İSTEM : 
a) 6 Mayıs 1986 gün ve 19099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

22/4/1986 kabul tarihli ve 3278 sayılı, "2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 
Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine ikişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanurf'un 1,2,3 ve 
4 uncü maddeleri, arzedilen ve re'sen tespit-buyurularak Anayasamızın Başlangıç kısmı 
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hükümlerine, Anayasamızın 2, 3, 7, 8,9, 11, 35, 138, 152 ve 153 üncü maddelerine ve re'sen tespit 
olunacak diğer nedenlerle aykırı bulunduğundan iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz. 

b) İptali istenen Yasanın, dava dilekçemizdeki "Anayasaya aykırı olan ve iptali iste
nen hükümler ile bu hükümlerin iptal gerekçeleri" bölümünün birinci kısmındaki iptal ge
rekçeleri 3278 sayılı Yasa çıkarılırken, Yasanın Anayasaya aykırılığının saptanmış olmasına 
karşın, bu aykırılık biline biline 3278 sayılı Yasa yasalaştırılmıştır. O halde bu Yasa çıkarılır
ken Anayasaya aykırılığı, Anayasa Mahkemesince saptanmış hükümleri içerdiğinden bu ya
sanın iptali nedenlerini kapsamaktadır. 3278 sayılı bu Yasanın Yüce Mahkemece bu birinci 
kısmındaki nedenlerle iptali halinde bu iptal kararının, 3029 sayılı Yasanın iptali kararının 
teyidinden ibaret olacağı nedeniyle verilecek bu iptal kararının 3029 sayılı Yasanın iptaline 
karar verildiği tarihten geçerli olmasına karar verilmesini arz ve talep ediyoruz. 

Çünkü bu yolda verilecek iptal kararı yeni bir karar olmayıp eski karar nedeniyle veri
lecek bir karar durumundadır. Bu nedenle verilecek kararın ilk iptal kararı tarihinden itibaren 
geçerli olması, kararın makable şamil olduğu şeklinde yorumlanamaz. 

Bu şekilde bir karar verilmesi bundan böyle hakkın suistîmalini de önleyecektir. Hükü
met, Anayasaya aykırılığı saptanan hükümleri tasarı haline getirerek Meclise sunmakta ve Mec
liste yasalaştıktan sonra Anayasaya aykırılığını bilerek uygulamaya başlamakla, Yüce Meclis 
ise Yasanın Anayasaya aykırı olduğunu bile bile görüşüp kabul etmekle haklarını suistîmal 
etmişlerdir. Hukuk, hakkın suistîmaline cevaz vermez. 

Hakkın suistîmaline meydan vermemek, buna cevaz vermemek açısından da yukarıda 
arz ettiğimiz 1 inci bölümdeki nedenlerle Yasanın iptali halinde iptal kararının 3029 sayılı Ya
sanın iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yani 24 Ağustos 1985 tarihinden itiba
ren geçerli sayılmasını arz ve talep ediyoruz." 

11 - Y A S A M E T İ N L E R İ : 
A — İptali istenen Yasa Kuralları : 
22/4/1986 günlü, 3278 sayılı Kanunun 1., 2., 3. ve 4. maddeleri şöyledir : 
" M A D D E 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar ek

lenmiştir. 
Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Ku

rulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin mutekabıliyet şartından istisna edi
leceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut 
Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkil idir ." 

" M A D D E 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakan

lar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki 
kısıtlamalardan istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakan
lar Kurulunca tespit edilir. Bu fıkra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yöne
lik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler hakkında uygulanmaz. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda T oplu Konut 
Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

" M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." 
" M A D D E 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu vurulur." 
B — Dayanılan Anayasa Kuralları : 
" B A Ş L A N G I Ç 
Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, 

Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme nok
tasına yaklaştığı sırada; 

Türk Milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin çağrısıyla ger
çekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtı sonucunda, Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danış
ma Meclisince hazırlanıp, Millî Güvenlik Konseyince son şekli verilerek Türk Milleti tarafından 
kabul ve tasvip ve doğrudan doğruya O'nun eliyle vazolunan bu A N A Y A S A : 
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— Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün 
belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; 

— Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak; Türkiye Cumhu
riyetinin ilelebet varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine 
ulaşma azmi yönünde; 

— Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait 
olduğu ve bunu millet adına kullanmağa yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa
da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıka
mayacağı; 

— Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, 
belli Devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve iş
birliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 

— Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti 
ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyet
çiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik i l 
kesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı; 

— Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal 
adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde o n u r l u bir 
hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan 
sahip olduğu; 

— Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda,millî sevinç ve kederlerde, 
millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecelli
sinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik 
duygularıyla ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine 
hakları bulunduğu; 

FİKİR, İNANÇ VE K A R A R I Y L A anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve 
mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere; 

TÜRK MÎLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet 
sevgisine emanet ve tevdi olunur." 

" M A D D E 2. — Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet an
layışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen te
mel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." 

" M A D D E 3. —Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 
Türkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır. 
Başkenti Ankara'dır." 
" M A D D E 7. — Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin

d i r . Bu yetki devredilemez." 
" M A D D E 8. — Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara

fından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." 
" M A D D E 9. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." 
" M A D D E 11. — Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma

kamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." 
" M A D D E 35. — Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
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Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." 
" M A D D E 138. — Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hu

kuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere 

ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması 

ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 

organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez." 

" M A D D E 152. — Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya 
kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan biri
nin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin 
bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince 
esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını 
verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hüküm
lerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar ke
sinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. 

Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete'de ya
yımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıy
la tekrar başvuruda bulunulamaz." 

" M A D D E 153. — Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçe
si yazılmadan açıklanamaz. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya 
bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak bi
çimde hüküm tesis edemez. 

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya 
da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrı
ca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak bir 
yılı geçemez. 

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini ön
celikle görüşüp karara bağlar. 

İptal kararları geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme 

ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." 
III - İLK İNCELEME : 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca. Başkan H.Semih Özmert, Or
han Onar, Necdet Darıcıoğlu, Yekta Güngör Özden, Muammer Turan, Mehmet Çınarlı, Se-
lâhattin Metin, Servet Tüzün, Mahmut C.Cuhruk, Mustafa Şahin ve Adnan Kukner'in 
katılmalarıyla 26/6/1986 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik bulun
madığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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IV - E S A S I N İNCELENMESİ : 

İşin esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi, iptali istenen yasa maddeleri ve bu konudaki 
yasama belgeleri, iptal isteminde dayanılan Anayasa kuralları ve öteki metinler okunduktan 
sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

A — Anayasa Mahkemesinin 3029 sayılı Kanunun iptaline ilişkin 13/6/1985 günlü, 
E : 1984/14, K : 1985/7 sayılı kararı karşısında 3278 sayılı Kanunun Anayasa 'nın Başlangıç 
bölümü ile 2., 8., 9., 11., 138., 152. ve 153. maddelerine aykırılığı sorunu : 

Yabancıların mütekabiliyet şartı aranmaksızın Türkiye'de gayrimenkul edinmelerine im
kan sağlamak amacıyla 21/6/1984 tarihinde kabul edilen ve 28/6/1984 günlü, 18445 sayılı Res
mî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3029 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddeleriyle Tapu 
Kanununun 35. ve Köy Kanununun 87. maddelerine eklenen fıkraların iptali için Anamuhale-
fet Partisi (Halkçı Parti) Meclis Grubunca açılan dava sonunda, Anayasa Mahkemesince anı
lan Yasanın tümünün iptaline karar verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yeniden ve aynı amaç doğrultusunda kabul edilen 3278 
sayılı Kanuna ilişkin olarak dava dilekçesinde; bu Yasanın önceki Yasayla aynı olduğu, yasa
ma organının Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümleri yeniden yasalaştırdığı, bu suretle Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararını geçersiz kıldığı ve ortadan kaldırdığı öne sürülerek 3278 sayılı 
Yasanın öncelikle bu bakımdan ve Anayasanın Başlangıç bölümü (Fıkra: 5, 6) ile 2., 8., 9., 
11., 138., 152. ve 153. maddelerine aykırı düşmesi nedeniyle iptaline ve iptal kararının 3029 
sayılı Kanunun iptali hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği 24/8/1985 
tarihinden geçerli sayılmasına karar verilmesi istenmiştir. 

Yasama organının Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir kanun hükmünün aynını veya ben
zerini değişik ifadelerle yeniden yasalaştırıp yasalaştıramayacağı konusu davada bir ön sorun 
niteliği taşıdığından öncelikle bu husus üzerinde durulmuştur . 

İleri sürülen iddiaların yerinde olup olmadığını saptayabilmek için 3029 sayılı Yasa ile 
bu defa iptali istenilen 3278 sayılı Yasanın birbirinin aynı veya benzeri olup olmadığını incele
mek gerekmektedir. Zira Anayasa Mahkemesinin 20/4/1971 günlü ve E : 1970/39, K : 1971/44 
sayılı karar ında da vurgulandığı üzere Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı dolayı
sıyla yasama meclislerinin bu kararlara aykırı işlem yaparak yasa çıkarmış olmalarının söz 
konusu edilebilmesi için Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yasa ile sonradan yapılan yasanın 
içeriği bakımından aynı nitelikte bulunması zorunludur; böyle bir durum gerçekleşmedikçe 
Anayasanın 153. maddesine aykırılık gerekçesiyle iptal kararı verilmesi düşünülemez. 

3029 ve 3278 sayılı Yasalar amaç bakımından özdeş oldukları halde kapsam ve Bakan
lar Kuruluna tanınan yetkiler bakımından önemli farklar içermektedirler. 

Şöyleki : 
1 — 3029 sayılı Kanun. Tapu Kanununun 35. ve Köy Kanununun 87. maddelerine ek

lediği fıkralarla, bu maddelere istisna teşkil edecek şekilde Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki
lerin kullanılmasını hiçbir koşula bağlamadığı halde, 3278 sayılı Kanun, bu Kurula tanıdığı 
yetkilerin yabancılar lehine kullanılmasını "mi l l i menfaatlere ve/veya milli ekonomiye fayda
lı gö rü lme" koşullarına bağlamıştır. Fıkraların yazılış biçimine göre, Bakanlar Kurulu Türki
ye'de gayrimenkul edinmek isteyen yabancıların başvurularını değerlendirirken bu koşullardan 
yalnızca birinin veya her ikisinin varlığını arayacaktır . 

2 — 3029 sayılı Kanun, Bakanlar Kuruluna 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. madde
si bakımından yalnız yabancı ülke uyruğundaki "gerçek kişiler", 442 sayılı Köy Kanununun 
87. maddesi bakımından ise yalnız yabancı ülke uyruğundaki "gerçek ve tüzelkişiler" yönün
den karşılıklılık şartını aramadan Türkiye 'de gayrimenkul edinmelerine izin verme yetkisini 
tanıdığı halde; 3278 sayılı Kanunla bu yetki "yabancı ülkeler "e ve ayrıca yabancı ülkeler uy-
ruğundaki "gerçek kişiler"e tanınmakta ve köylerle köyler dışındaki mahaller yönünden de bir 
ayrım yapılmamaktadır . 
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3 — 3029 sayılı Kanun, bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen satışa izin yetkisinin 
köy sınırları içindeki arazinin "tarımsal üretim maksadıyla" iktisab edilmek istenmesi halin
de geçerli olmayacağı kuralını koyduğu, böylece Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye bir sınır
lama getirdiği halde, 3278 sayılı Kanunla bu sınırlama daha da genişletilerek köy sınırları için
deki "tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisab edilmek 
istenen araziler" Bakanlar Kurulunun yetkisi dışında bırakılmıştır. 

Görüldüğü üzere 3278 sayılı Kanun konuyu eskisinden farklı biçimde düzenlemiştir. 
Bu durumda yasama organının Anayasa Mahkemesi iptal kararına aykırı davrandığından söz 
edilemez. Bu itibarla bu noktaya ilişkin olarak Anayasanın Başlangıç bölümü ile 2., 8., 9., 
11.. 138.. 152. ve 153. maddelerinden bahisle öne sürülen iptal istemi yerinde görülmemiştir. 

Muammer Turan ve Mustafa Şahin her iki yasanın aynı nitelikte olduğunu, 3278 sayılı 
Kanunun bu niteliği nedeniyle iptali gerektiğini öne sürerek yukardaki görüşe katılmamışlardır. 

B — 3278 sayılı Kanunun Anayasa'nın Başlangıç bölümüne ve 3. maddesine aykırılığı 
sorunu: 

Yabancı gerçek ve tüzelkişilerin gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerek Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra ülkede taşınmaz mal edinme hakları konusundaki tarihsel ge
lişim 3029 sayılı Kanunun iptaline ilişkin 13/6/1985 günlü ve E : 1984/14, K : 1985/7 sayılı 
kararımızda ayrıntılı biçimde açıklanmış olduğundan burada yinelenmemiştir. 3278 sayılı Ka
nunun Anayasanın Başlangıç bölümünde yer alan ilkeler ile 3. maddesi yönünden incelenme
sinde iki hususu birbirinden ayırmak gerekmektedir. 

1 — Yabancı ülkelere Türkiye'de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmasının Anayasa'-
ya uygunluğu sorunu : 

Yabancı ülkelere Türkiye'de taşınmaz mal edinme hakkı tanınması 3278 sayılı Kanunla 
3029 sayılı Kanun arasındaki başlıca farkı oluşturmaktadır. 3278 sayılı Kanunun 1. ve 2. mad
delerinde yer alan "hangi ülkelerin" ibaresinin metinden çıkarılması için verilen önerge Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca reddedilmek \e Bakanlar Kurulunca anılan Kanu
nun uygulanması ile ilgili esasları göstermek üzere çıkarılan 5/6/1986 günlü 86/10714 sayılı 
kararname ile yürürlüğe konulan "Yabancı Ülkeler İle Bu Ülkelerin Uyruğundaki Gerçek Ki
şilerin Türkiye'de Gayrimenkul Satınalmalarında Uygulanacak Esaslar Hakkında Kara r " ın 
1. maddesinde " . . . Suudî Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Oman Sultanlığı, Bah
reyn ve Katar ülkeleri ile bu ülkelerin uyruğunda bulunan gerçek kişiler, mütekabiliyet şartı 
aranmaksızın Türkiye'de gayrimenkul satın alabilirler." denilmek suretiyle Yasanın yabancı 
ülkelere satışı da içerdiği konusuna açıklık getirilmiştir. 

Oysa öğretide de benimsendiği üzere yabancı kamu hukuku tüzel kişilerinin, özellikle 
devletlerin bir başka devlet ülkesinde taşınmaz ma! edinmelerine imkân tanınmamakta; bir 
devletin başka bir devlet ülkesinde taşınmaz mal edinmesinin o devletin "siyasi bü tün lüğü" 
ilkesine aykırı düşeceği ve siyasi ihtilaflara yol açacağı kabul edilmektedir. Bazı istisnalar dı
şında bu konuda mütekabiliyet esasının dahi geçerli sayılamıyacağı belirtilmektedir. 

Belirlenen doğrultuda yaygınlaşabilecek uygulamaların zaman içinde Devletin toprak 
bütünlüğü yanında, siyasi bütünlüğünü de zedeleme ve satılan toprak parçaları üzerinde satan 
devletin egemenliğini etkileme istidadını da taşımakta olması nedeniyle söz konusu düzenle
melerin Anayasal ilkelerle uyum içinde bulunduğu söylenemez. 

Anayasanın Başlangıç bölümünün " T ü r k varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği 
esası"nı getiren yedinci fıkrası ve "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü tündür" 
kuralını içeren 3. maddesinin birinci fıkrası karşısında hiçbir organın yabancı ülkelere Türki
ye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde taşınmaz mal edinmesi için izin vermeye ya da bu yolda 
Bakanlar Kuruluna takdir hakkı tanımaya yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle 3278 sayı
lı Kanunun 1. ve 2. maddeleri öncelikle bu bakımdan Anayasanın Başlangıç bölümünün ye
dinci fıkrasına ve 3. maddesinin birinci fıkrasına aykırı görülmüştür. 
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Orhan Onar, Mahmut C.Cuhruk ve Servet Tüzün bu görüşe katılmamışlardır. 

2 — Yabancı ülkeler uyruğundaki gerçek kişilere Türkiye'de taşınmaz mal edinme hakkı 
tanınmasının Anayasaya uygunluğu sorunu: 

Dava dilekçesinde 3278 sayılı Kanunun yabancılara karşılıklılık koşulu aranmadan 
Türkiye'de taşınmaz mal edinme hakkını veren 1. ve 2. maddelerinin Anayasanın 
Başlangıç bölümünün Türkiye Cumhuriyeti'nin "Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip 
şerefli bir üyesi" olduğundan söz eden dördüncü fıkrası hükmüne ve yine " Türkiye 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" kuralını koyan 3. maddesinin birinci fık
rasına ve ayrıca bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu öne sürüldüğünden 3278 sayılı 
Kanunun 1. ve 2. maddelerinin yabancı ülkeler uyruğundaki gerçek kişiler bakımından Ana
yasa ilkeleri yönünden değerlendirilmesine geçmeden önce, konuyla ilgili olarak, genellikle ya
bancılar hukukunda benimsenmiş sistemler, bu konuda Anayasamızda yer alan temel ilkeler 
ile Türk yabancılar hukukunun bir bölümünü oluşturan ikili ve çok taraflı andlaşmalarda göze
tilen genel ilkelerden biri durumunda bulunan karşılıklılık prensibi üzerinde kısaca durmak 
gerekli görülmüştür. 

3029 sayılı Kanunun iptaline ilişkin yukarıda sözü edilen 13/6/1985 günlü Anayasa 
Mahkemesi kararında vurgulandığı üzere yabancıların klasik insan hak ve özgürlük
lerinden vatandaşlar gibi yararlandırılması günümüzde genellikle kabul edilmiş bir ilke 
niteliğinde ise de; yerine göre kamunun çok yönlü çıkarları açısından çeşitli düşüncelerle va 
tandaşlar bakımından sınırlanabilen söz konusu hakların, yabancılar yönünden de sınırlandı
rılması demokratik esaslara aykırı görülmemektedir. Nitekim İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinde yabancıyı ülkesinde barındıran devlete bu imkan açıkça tanınmış bulunmak
tadır. 

Devletin aslî-maddî unsurunu oluşturan ülkede yabancıların arazi ve emlak edinmesi
nin ortaya çıkardığı siyasi, iktisadi, sosyal, hukuki ve malî çok önemli ve karmaşık sorunlar 
nedeniyle yabancılar hukukunda çeşitli sistemler gelişmiş ve devletler kendi millî çıkarlarına 
uygun gördükleri esas ve yöntemleri benimsemişlerdir. Yabancıya ülkesinde mülk edinme hak
kını hiç tanımayan devletler olduğu yanında; söz konusu hakkı vatandaş gibi (tebaaya temsil) 
koşulsuz tanıyan, kanunî ya da ahdî mütekabiliyet esasını benimseyen veya önceden izin al
ma, yabancının alacağı arazinin miktar ve yerinin devletçe belirlenmesi, ülkede yerleşme veya 
vatandaşlığa kabulün mümkün olması türünden, koşullara bağlamış olan devletler de vardır. 
Türk hukuku, yabancı gerçek kişilerin ülkede taşınmaz mal edinmeleri konusunda fiili ve ka
nunî karşılıklılık ilkesini kabul etmiştir. 

İnsan hak ve özgürlüklerini vatandaş gibi yabancıyada tanımış bulunan Anayasamız 
16. maddesinde "Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uy
gun olarak kanunla sınırlanabilir." ilkesini getirmiştir. Anayasanın bu ilke ile gözettiği 
husus, temel hak ve özgürlükler konusunda yabancılar yönünden getirilecek sınır-
lamaların milletlerarası hukuka uygun bulunması ve bu sınırlamanın ancak kanunla 
yapılmasıdır. Milletlerarası hukuku da, devletlerin taraf oldukları ikili veya çok ta
raflı andlaşmalar, milletlerarası teamüller (orf ve adet), medeni milletlerce kabul edilen ve temel hu
kuk prensiplerinden bulunan, iyi niyet, ahde vefa, kazanılmış haklara saygı, devletler huku
kunun iç hukuka üstünlüğü ilkeleri ve yardımcı kaynak sayılan ilmî ve kazaî içtihatlar 
oluşturmaktadır. 
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Türk yabancılar hukukunun gene! ilkelerinden olan mütekabiliyet esası, öğretide en 
iki devlet arasında uygulanan ve her birinin ülkesinde diğerinin vatandaşlarına aynı mahiyet
teki hakları karşılıklı tanımalarım ifade eden bir prensip olarak tarif ve izah olunmaktadır. 
Bu prensibe göre, bir yabancının Türkiye'de bir haktan yararlanabilmesi, Türklerin de o ya
bancım» ülkesinde aynı tür ve nitelikte olanaklardan yararlanmasına bağlıdır. Karşılıklı mua
mele (mütekabiliyet) esası andlaşma ile (ahdî veya siyasi) ya da kanunla (kanunî veya fiilî) olabilir. 
Hukukumuzda» kanunî karşılıklı muamele, yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz ma! 
edinme ve miras haklan konusunda da aranmaktadır. 

22/11/1934 günlü, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi hükmüne göre yabana 
gerçek kişiler, sınırlayıcı kanun hükümlerine uymak ve karşılıklılık koşulu ile ülkemizde şehir 
ve kasaba belediye sınırlan içerisinde taşınmaz mal edinebilmektedirler. 3278 sayılı Kanunla 
getirilen yenilik, Bakanlar Kuruluna, kimi yabancı ülkeler "ve/veya" yabancı gerçek kişiler 
lehine mütekabiliyet şartını kaldırma yetkisinin tanınmış olmasıdır. 3278 sayılı Kanunun 1. 
maddesiyle Tapu Kanununun 35. maddesine eklenen fıkralar, hangi ülkelere "ve/veya" han-
gi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilere mütekabiliyet şanının uygulanmayacağını, ahm-satımlarda 
satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna alınacak fon nisbetini ve 
uygulamaya ait esasları tesbit hususunda Bakanlar Kurulunu yetkili kılmıştır. 

* 

Yeni düzenleme ile yabana devlet uyruğunda bulunup da Türkiye'de taşınmaz inal edin
mek isteyen ve Bakanlar Kurulunca hakkında karşılıklılık koşulunun aranmamasına karar ve
rilen yabancı gerçek kişiler sadece yasaların sınırlayıcı hükümlerine uymak ve satış bedelinin 
% 25*ini geçmemek üzere Toplu Konut Fonuna Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda fon 
ödemek koşullarıyla Türkiye'de şehir ve kasabaların belediye sınırları içerisinde ve diledikleri 
miktarda taşınmaz mal edinme olanağına sahip kılınmışlardır. 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde köy sınırlan içersinde arazi ve emlak alma
larım kesinlikle yasaklayan 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesine 3278 sayılı Kanunun ip
tali istenilen 2. maddesiyle eklenen fıkralar hükmüyle de; Bakanlar Kurulu, uygun göreceği 
kimi yabancı ülkeleri "ve/veya" kimi yabancı ülkelerin uyruğundaki gerçek kişileri 87. mad
denin birinci fıkrasındaki kısıtlamalardan ayrık tutmaya ve satış bedelinin % 25'ini geçmeye
cek miktarla Toplu Konut Fonuna alınacak fon nisbetini ve uygulamaya ait esaslan tespite 
yetkili kılınmış, ancak köylerde "tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim 
maksadıyla iktisap edilmek istenen arazilerdin alımları fıkra hükmünün dışında tutulmuştur. 
Bu düzenlemeyle de; Bakanlar Kurulunca yasak hükmünden istisna edilen yabancı ülkeler 
"ve/veya" yabancı ülke uyruğundaki gerçek kişiler, durumları Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nacak uygulama esaslarına uyduğu takdirde; bu esaslarda belirtilen köylerde, yine belli edilen 
fonu ödemek koşuluyla miktar kaydı sö/konusu olmaksızın arazi ve emlak edinebileceklerdir. 
Şu koşulla ki; yabancı ülke uyruğundaki gerçek kişiler tarım arazilerini satın alamayacakları 
gibi tarıma ve hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla da arazi de iktisap edemeyeceklerdir. 

3278 sayılı Kanunun gerekçesinde; Türkiye'nin uluslararası ekonomik alandaki ilişkile
rinin hızla artmakta olmasının bazı yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin, milli menfaat
lerimiz çerçevesinde memleketimizde taşınmaz mal edinmelerini zorunlu kıldığı, yapılan 
düzenleme ile bu konuda Bakanlar Kuruluna yetki verildiği, diğer yandan,yabancı uyruklu ki
şilerin taşınmaz mal edinmeleri sırasında Toplu Konut Fonuna belirli bir miktar para ödeme
leri öngörülmek suretiyle de, inşaat sektörü için yeni imkanlar yaratıldığı ifade edilmektedir. 
Bu gerekçelere göre yasalaşmış olan 3278 sayılı Kanun yabana ülkelerin ve yabana ülke uyru
ğundaki gerçek veya tüzelkişilerin ülkemizde taşınmaz mal satın alabilmelerinde tüm yetki ve 
insiyatifi Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. 
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Bakanlar Kurulunun günün politik ve ekonomik koşullarına göre uygulama esaslarım 
genişletmesi durumunda, zaman içerisinde ülke topraklarından önemli bir kısmının yabancı 
ülkelerin veya yabancı ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin eline geçmesi kaçınılmaz olacaktır. 

3278 sayılı Kanunla yapılan düzenleme karşılıklılık koşulunu kaldırmak suretiyle Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek kimi ülkeler uyruğundaki gerçek kişileri, Türkiye'de taşın
maz mal edinme bakımından Türk vatandaşları ile eşit duruma getirmekte ve böylece mevcut 
farklılığa son vermektedir. Oysa yabancının klasik insan hak ve özgürlüklerinin bazılarından 
vatandaş gibi yararlandırılmamasının, bu hakların kimi sınırlama ya da kısıtlamalara tabi tu
tulmasının nedenlerini devleti korumak, onun devamlılığım sağlamak gibi düşüncelerde ara
mak gerekir. Devletler arasında idari, iktisadi, askeri ve kültürel ilişkilerin olabildiğince arttığı, 
insancıl düşüncelerin son derece yaygınlaştığı günümüzde aynı mülahazaların büsbütün gücü
nü yitirdiği söylenemez. Tarih boyunca devletler, ülkelerindeki yabancı unsurlara kuşku ile 
bakmışlar, bazı hakları onlardan esirgemişler, bazılarını ise kimi koşullara bağlamak suretiyle 
sınırlamışlardır. Sınırlamaya tabi tutulan hakların başlıcalarından biri mülk edinme hakkıdır. 
Zira bu hak ülke denilen yurt toprağı ile ilgilidir. 

Ülke devletin aslî ve maddî'unsurlarından biridir. Ülke olmadan devlet olmaz. Ülke, 
devlet otoritesinin geçerli olacağı alanı belli eder. Devlet sahip olduğu kurucu unsur niteliğini 
taşıyan üstün kudretine dayanmak suretiyle ülkede yerleşik olan ve devletin diğer aslî-maddî 
unsurunu pluşturaa insan topluluğunun güvenliğini ve yararını kollamak ve gözetmek duru
mundadır. Bu temel işlevi nedeniyledir ki, ülke üzerinde egemenliğe dayalı üstün bir hakka 
sahiptir. Toprak ile alakalı konuda insan haklarına saygılı, ölçülü, adil bir sınırlama devlet 
için bir nefsi müdafaa tedbiri niteliğindedir. Bö> te bir tedbirden vazgeçebilmek çoğu kez olası 
değildir. 

Türkiye Cumhuriyetinin dünya milletler ailesine bağınım? bir devlet olarak kabulünün 
uluslararası belgesi Lozan Barış Andlaşmasf dır. BuandlaşmavackH ikamet ve Setahiyeti Ad 
liyeye Dair Mukavelcname*de, yabancıların ülkede mülk edinmeleri konusunda mütekabili
yet şartı öngörülmüş, bu andlaşmadaıı çıkarılan konu ile ilgili kimi yasalarda ve yapılan 
andlaşmalarda mütekabiliyet şartı öngörülmek suremle. karşılıklı muamele esası, gerek ant
laşmalar hukuku, gerek mevzu Hukuk olarak fark yabancılar hukukunun genel ilkelerinden 
biri haline gelmiştir. 

Devletlerarası ilişkilerde karşılıklılık esa>ı, dev letlerîn ülkeleri üzerindeki egemenlik hak
larının doğal sonuçlarındandır. Devletlerin ilişkilerinde az va da çok gelişmişlik, nüfus ve top
rak büyüklüğü ve öbür ıvtclikferin na?ara alınmaması, bunların birbirlerine eşit oldukları 
prensibine dayanır. 

Bir devletin, ülkesinde yabancılara haklar tanımasının ve bu konuda karşılıklılık esa
sından vazgeçmesinin bir iç hukuk sorunu olduğu görüşü genelde yadsınamaz. Toprak edin
me konusundaki mütekabiliyet esasının i'ızelliği ve başka konulardaki mütekabiliyet esasından 
farklılığı, devletin, ülke denilen asK-maddî unsuruyla olan ilişkisidir. Söz konusu ilişki bu nok-
tada farklı bir düşünce ve hassasiyeti zorunlu kılar. Bu koşullardan herhangi bir nedenle tek 
taraflı vazgeçmek, devletler hususi hukukunda yabancılar hukuku alanına etkisi zaruri eşitlik 
prensibini benimsememek anlamım taşır. Kaldıki; bu alanda hakkın sujesi bireylerdir. Bir dev
letin kendi vatandaşına yabancı ülkede aynı hakkı sağlamadan, ülkesinde yabancıya hak sağ
laması kolaylıkla savunulamaz. 

Yabancı bir ülkede mülk edinmek çoğu kez o ülkede seyahat etmek, çalışmak veya yer
leşmek gibi isteklerin bir uzantısıdır. Ülkede mülk edinerek yaşamım kısmen veya tamamen 
orada sürdürecek olan yabancının her türlü davranışına katlanacak olan, onunla belli bir yöre 
ya da çevrede yaşamı paylaşmak zorunda kalan vatandaş olacaktır. Bu itibarla va-

Y a r g ı Bölümü S a y f a : 15 



Sayfa : 22 RESMÎ G A Z E T E 31 Ocak 1987 — Sayı : 19358 

tandaşımızın, kendi ülkesinde mülk edinmesine katlanamayan bir devlet uyruğundan herhal
de bu hakkın esirgenmesi gerekir. Aksine bir durum ise yabancıya tanınmış bir imtiyaz sayılır. 

Satışın yabancı ülke uyruğundaki gerçek kişilere yapılması halinde satılan toprakların 
gerektiğinde geri alınabilmesi olanağının varlığına güvenilemez. Yabancının her an kendi dev
letinin himayesinde olduğu dikkate alındığında böyle bir yola başvurmanın devletlerarası çe
tin sorunlara yol açması kaçınılmazdır. 

Anayasanın 176. maddesinde, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirleyen 
Başlangıç kısmının, Anayasanın metnine dahil olduğu açıklanmış, anılan maddenin gerekçe
sinde de Başlangıç kısmının Anayasanın diğer hükümleriyle eşdeğerde olduğu vurgulanmıştır. 
Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. maddesinde ise "Türk iye Cumhuriyeti, toplumun hu
zuru, mil l i dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliği
ne bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devletidir." kuralı ile Başlangıç bölümünde belirtilen temel ilkeler Cumhuriyetin nitelikleriy
le özdeşleştirilmiştir. 

Başlangıç'ın beşinci paragrafında getirilen " Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, ege
menliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmağa yetkili 
kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icap
larıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı ' ilkesiyle tüm kuruluş ve kişilerin bu 
hukuk düzeni dışına çıkması engellenmiştir. Başlangıç'ın dördüncü paragrafındaki; Türkiye 
Cumhuriyetinin "Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi" olduğu ilkesiy
le de devletin beşeri unsurunu oluşturan milletin diğer milletlerle hak eşitliğine sahip bulundu
ğu vurgulanmıştır. 

Ülkede yabancının arazi ve emlak edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendirile
mez. Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın sim
gesidir. 

Karşılıklılık esası uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlayan bir denge aracıdır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; toprak satışı suretiyle uluslararası ilişkilerde kimi dev
letlerin siyasi ve ekonomik desteğini kazanmak ve kendi olanaklarımızla gerçekleştirebileceği
miz konut sorununda önemsiz bir kaynak yaratmak maksadıyla ülke topraklarının karşılıklılık 
koşulu aranmadan yabancı ülkeler uyruğundaki gerçek kişilere satışına imkan veren 3278 sa
yılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin birinci fıkraları bu noktadan da Anayasanın 2. maddesi 
karşısında Başlangıç bölümünün dördüncü paragrafında yer alan ve Anayasanın yorumu ve 
uygulanmasında siyasal kadroların öznel değerlendirmelerini etkisiz bırakmak amacıyla geti
rildiği kuşkusuz olan temel ilkeye aykırı görülmüştür. 

Bu görüşe Orhan Onar, Mehmet Çınarlı, Servet Tüzün ve Mustafa Şahin katılmamış
lardır. 

3278 sayılı Kanunun I. ve 2. maddelerinin, yabancı gerçek kişilere Türkiye'de taşınmaz 
mal edinme imkanını vermesi bakımından Anayasanın 3. maddesine de aykırı olduğu yolun
daki sav ise yerinde bulunmamıştır . 

Bu görüşe Muammer Turan katılmamıştır. 
C - Anayasanın 7. maddesine aykırılık sorunu: 

Tümünün iptali istenilen 3278 sayılı Kanunun I maddesiyle Tapu Kanununun 35. mad
desinin; 

"Tahdidi mutazammın kanun hükümleri yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyle 
yabancı hakiki şahıslar I Türkiye'de gayrımenkul. mallara temelluk ve tevaus edebilirler." 
hükmüne; 

"Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde. Bakanlar 
Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet şar
tından istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulun-
ca tesbit edilir. 

Yargı Bölümü Sayfa 16 



31 Ocak 198" — Sayı : 19358 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut 
Fonuna alınacak fon nisbetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

3278 sayılı Kanunun 2. maddesiyle, Köy Kanununun 87. maddesinin; 
"Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde bulunmayan gerek şahıslar, gerek şahıs hükmünde 

olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak almaları mem
nudur." hükmüne; 

" Ancak millî menfaatlere ve /veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar 
Kurulu: hangi ülkelerin ve veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki kı
sıtlamalardan istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilir Bu fıkra hükmü. tarım arazileri ile tarıma ve hayvancılığa yönelik üre
tim maksadıyla iktisab edilmek istenen araziler hakkında uygulanmaz. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut 
Fonuna alınacak fon nisbetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

biçiminde ikişer fıkra eklenmiştir. 

Dava dilekçesinin bu konuya ilişkin bölümünde, 3278 sayılı Kanunla Bakanlar Kurulu
na, karşılıklılık koşulu aranmaksızın ülke ve uyruk bakımından yabancılara taşınmaz mal edinme 
olanağını sağlama, bu olanağın tanınacağı ülkeleri ve uyruklarını saptama,gerek bu hususlarla 
ilgili uygulama esaslarını, gerek satış bedelinin % 25'ini geçmemek üzere Toplu Konut Fonu
na alınacak fon nisbetini belirleme gibi yetkiler tanındığı, bu yetkilerin ise birer yasama yetki
si oldukları ve böylece yasama yetkisinin Bakanlar Kuruluna devredilmiş bulunduğu, bu nedenle 
Kanunun I. ve 2. maddelerinin bu açıdan Anayasanın 7. maddesine aykırı oldukları, ileri sü
rülmüştür. 

3278 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile, 7 Türkiye'de taşınmaz mal edinme konusun
da, "milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde" karşılıklı mua
mele esasının hangi ülkeler "ve/veya" hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişiler bakımından 
uygulanmayacağını yine "milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde" 
Koy Kanununun 87. maddesindeki yasak hükmüne memleketimizin hangi bölge ve illerindeki 
köyler yönünden ve hangi ülkeler "ve/veya" hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişiler bakı
mından istisna tanınacağını tesbite Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu düzenlemede, köylerdeki tarım arazileriyle tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim 
maksadıyla iktisab edilmek istenen arazilerin yabancı ülkeler "ve/veya" yabancı ülkeler uy
ruğundaki gerçek kişilerce satın alınmasını yasaklayan bir hüküm dışında ayrıntıya girilme
miş ve yasada gösterilmesi gereken bazı esaslar uygulamaya ilişkin hususlar gibi kabul edilerek, 
bunların saptanması da Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Bu durumda, yasalarda öngörülen sınırlayıcı hükümlere uyulmuş olmak kaydıyle, kar
şılıklı muamele esasının aranmıyacağı belirtilen ya da yasak hükmünden istisna edilen yaban
cı ülkeler "ve/veya" yabancı ülkeler uyruğundaki gerçek kişiler Türkiye'nin her yerinde miktar 
kaydı olmaksızın diledikleri kadar taşınmaz mal edinme imkanına sahip olabileceklerdir. Key
fiyet, 3278 sayılı Yasanın 1. ve 2. maddelerine göre tamamiyle Bakanlar Kurulunun politik 
takdir ve tercihine bırakılmıştır. 

Şu hale göre çözümlenmesi gereken sorun, yasama organınca, ülke topraklarının ülke 
ve uyruk bakımından olmak üzere yabancılara satışı konusunda 3278 sayılı Yasada düzenlen
mesi gerektiği halde boş bırakılmış alanların idarece düzenlenip düzenlenmiyeceği, dolayısiyle 
yasama yetkisinin devrinin söz konusu olup olamıyacağı hususuna ilişkin bulunmaktadır. 

Bir kez daha belirtilmek gerekir ki, Anayasanın Başlangıç bölümünün "Türk varlığı
nın devleti ve ülkesiyle bölünmezliği" esasını koyan yedinci fıkrasıyle "Türkiye Devleti, 
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ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" kuralını koyan 3. maddesinin birinci fıkrası hük
mü karşısında yasama organının tüm ayrıntılarını bizzat düzenlemiş olsa dahi Türkiye Devle
tinin ülkesi üzerinde yabancı ülkelerin taşınmaz mal edinmesine-yabancı elçilik ve 
konsolosluklara ait binaların temellükü gibi çok istisnai durumlar hariç-bir yasayla izin verme 
yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Anayasanın 7. maddesi yönünden incelemenin yabancı 
ülke uyruğundaki gerçek kişiler bakımından yapılması gerekmektedir. 

3278 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinde, bu Kanunla Bakanlar Kuruluna tanınan yet
kilerin kullanımı, yabancılara taşınmaz mal edinme hakkının verilmesinin Türkiye açısından 
milli menfaatlere "ve/veya" milli ekonomiye faydalı görülmesi hallerine bağlı tutulmaktadır. 

3278 sayılı Yasa tasarısına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hükümet adına 
yapılan konuşmalarda, bu kavramların Anayasa Mahkemesinin 3029 sayılı Yasaya ilişkin ip
tal kararı doğrultusunda bir "gerekçe" olarak konulduğu, açıkça ifade edilmiştir (Tutanak 
Dergisi, 94 Birleşim, Cilt: 27, Dönem: 17, Sayfa: 633). 

Oysa bu kavramlara yer verilmiş olması 3278 sayılı Kanunun Anayasanın 7. maddesine 
aykırılığını ortadan kaldırmamaktadır. Her şeyden önce, yabancılara kaşılıklılık aranmaksı
zın Türkiye'de taşınmaz mal edinme imkanının verilmesinin milli menfaatlere "ve/veya" mil
li ekonomiye faydalı olup olmadığını saptayacak ve bunun üzerine yabancıya gerekli izni verecek 
olan aynı mercidir; yani Bakanlar Kuruludur. Başka bir anlatımla, söz konusu kavramlara 
yasada yer vermekle yasa koyucu yürütme organına, tanınan yetkileri kullanmasında, bir sı
nır çizmiş olmamakta aksine bu kanunla verilen yetkilerin kullanımı büsbütün sübjektif nite
lik taşıyan kıstaslara bağlamış olmaktadır. 

Öte yandan bu kavramların Yasada yer almasının ya da almamasının Anayasal açıdan 
büyük bir önem taşıdığı da savunulamaz. Çünkü hükümetler tüm karar ve işlemlerinde ulusal 
çıkarları gözetmek ve korumak, ulusal birliği, ulusal güvenliği ve ulusal ekonomiyi güçlendir
me yönünde çaba göstermek zorundadırlar. Özellikle dış ilişkilerde ve bu arada yabancılar 
hukuku alanında tesis edilen işlemlerde en geniş anlamda ulusal çıkarların gözönünde tutul
ması işin doğası gereğidir. Binaenaleyh 3278 sayılı Yasanın 1. ve 2. maddelerinde yer alan "milli 
menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı" görülme şeklindeki ifadelerin, bu yasayla tanı
nan yetkilerin kullanılmasında Bakanlar Kurulunu sınırlayıcı ve onun yetki alanını düzenleyi
ci birer esas olarak nitelendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Kaldıki, Yasada yer alan bu 
kavramların somut, objektif, herkesçe üzerinde anlaşılabilir bir yönü de yoktur. Aksine bu 
kavramlar, her yana çekilebilen, soyut ve sınırları belli olmayan, zamana ve kişiye siyasal ikti-
darlara göre değişebilen dolayısıyla değişik siyasal iktidarlar elinde çok değişik amaçlarla kul
lanılma olanağı bulunan kavramlardır. 3278 sayılı Yasada yer alan bu kavramlar bu Yasa ile 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin amacını ve kapsamını ve sınırlarını belirlemekten uzaktır. 

3278 sayılı Yasa ile Bakanlar Kuruluna tanınan yetki sınırları net ve açık değildir. Ya
sada sadece Toplu Konut Fonuna alınacak azami miktar belirlenmiş, diğer hususların tesbiti 
yürütme organına bırakılmıştır. Bunlar arasında kanunla düzenlenmesi gereken yönler var
dır. Uygulamanın yaygınlaştırılması durumunda yasama organınca düzenlenmesi gereken esas
ların neler olabileceği daha da belirgin hale gelmektedir. Yabancının alacağı arazinin 
azami miktarı, emlakin adedi, alınma amaçları, satın alınacak emlakin yeri, satın alma
nın koşulları, devir ve ferağda gözetilecek ilkeler hep yasa ile düzenlenmesi gereken hususlar
dandır. Butun bu yönlerde yasama organının serinkanlı ve objektif değerlendirilmesine gerek
sinim vardır. 
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Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan uygulama esaslarında da, bu Kanuna göre edi
nilmiş olan gayrımenkullerin yalnız Türk vatandaşlarıyle bu Kanuna göre gayrimenkul edinme 
hakkına sahip olan yabancılara satılabileceğine dair 3 . ve satışın dövizle yapılacağına ilişkin 
4. maddesindeki esasları yürütmece düzenlenebilecek uygulama esaslarından saymak müm
kün değildir, ö t e yandan, mülkiyet hakkını sınırlayan bu esasların yasa ile düzenlenmesi Ana
yasanın 3 5 . maddesi hükmü gereğidir. 

1982 Anayasasına göre yetki ve görev olarak nitelenen yürütme, düzenleme yetkisi ba
kımından ele alındığında da farklı bir sonuca varmak mümkün değildir. 1982 Anayasasının, 
8. maddesinde yürütme sadece görev olmaktan öteye bir yetki olma gücüne de kavuşturul
muştur . Sözü edilen maddeye ilişkin gerekçede " . . . yürütme yasamaya tabi bir organ olmak
tan çıkarılmış, her ik i kuvvetin devlet faaliyetlerinin düzenlenmesinde eşitlik ve denklik içinde 
işbirliği yapmalarını öngören parlamenter hükümet sistemi butun gerekleriyle uygulanmaya kon
muştur . Bu nedenle, yürütme 1961 Anayasasında olduğu gibi bir görev olmaktan çıkartılmış, 
yürütme gerekli yetkilere sahip ve kanunların kendine verdiği görevleri yerine getiren bir kuv
vet olarak düzenlenmişt ir" denilerek, idarenin gerekli bazı yetkilere sahip kılındığı vurgulan
mıştır. 

Yürütmeye bir yetki olma gücü veren esaslar Anayasanın muhtelif maddelerine serpiş
tirilmiş durumdadır . Bunlardan düzenleme ile ilgili olarak yeni Anayasanın getirdikleri, ola
ğanüstü haller ve sıkıyönetim süresince Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulunun, sözüedilen hallerin gerekli kıldığı konulara hasren kanun hükmünde kararname 
çıkartma; Bakanlar Kurulunun, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin muaflık, istis
nalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerde, kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınır
lar içerisinde değişiklik yapmak, dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere 
düzenlenmesi amacıyla, ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yüküm
lülükler dışında ek mali yükümler koymak ve bunları kaldırmak gibi hususlardır. 

Yürütmenin, tüzük ve yönetmelik çıkartmak gibi klasik düzenleme yetkisi, idarenin ka
nuniliği ilkesi içerisinde sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki durumundadır . Bu bakımdan Anaya
sada ifadesini bulan yukarıdaki ayrık haller dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yü
rütmenin sübjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisi bulunmamaktadır . Yasa ile yet
kili kılınmış olması da bu sonuca etkili değildir. Bu itibarla 3278 sayılı Yasanın 1. ve 2. maddele
rinin birinci fıkralarıyla uygulamaya ilişkin esasların tesbiti yönünden yürütmeye verilen yetkinin 
genişliği ve belirsizliği apaçık ortadadır . Yasada, esasla alakalı birçok yönler düzenlenmemiş
tir. Bu durum açıkça bir yetki devridir ve Anayasanın "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türki
ye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." biçimindeki 7. maddesine aykırıdır. 

Bu görüşe Orhan Onar, Mehmet Çınarlı, Servet Tüzün ve Mustafa Şahin katılmamış
lardır. 

D — Anayasının 35. maddesine aykırılık sorunu : 

Dava dilekçesinde, yabancılara taşınmaz mal satışının ülke halkının taşınmaz mal edin
me hakkını sınırlayan bir işlem olduğu, karşılık aramadan yalnızca ülkemiz toprağının ya
bancıya satılmasının ülke halkının taşınmaz edinme hakkının sınırlanması sonucunu doğurduğu, 
bu nedenle 3278 sayılı Yasanın I. ve 2. maddelerinin Anayasanın 35. maddesine aykırı olduğu 
ileri sürülmekte ise de, yabancılara Türkiye 'de taşınmaz mal satışının ülke halkının taşınmaz 
mal edinme hakkıyla ve bu hakkın sınırlanmasıyla ilgili bir yönü yoktur. Bu nedenle bu husu
sa ilişkin iddia yerinde görülmemiştir . 
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Dava dilekçesinde ayrıca, iptal kararı verildiği takdirde bu kararın 3029 sayılı Yasanın 
iptaline ilişkin kararın yürürlüğe girdiği 24/8/1985 tarihinden itibaren geçerli olduğunun hü
küm altına alınması istenmekte ise de; gerek Anayasada gerek 2949 sayılı Anayasa Mahkeme
sinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da Anayasa Mahkemesine böyle bir 
yetkinin tanınmamış olması ve Anayasanın 153. maddesinin beşinci fıkrasında iptal kararları
nın geriye yürümiyeceği hükmünün getirilmiş bulunması karşısında istem yerinde görülmemiştir. 

ö te yandan 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası bir kanunun belirli madde ve hükümlerinin ip
tali bu kanunun bazı hükümlerinin veya tamamının uygulanmaması sonucunu doğuruyorsa, 
Anayasaya Mahkemesinin bunların da iptaline karar verebileceğini hükme bağlamıştır. 

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. maddesiyle 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesi
ne İkişer Fıkra Eklenmesi Hakkındaki 22/4/1986 günlü, 3278 sayılı Kanunun 1. ve 2. madde
lerinin birinci fıkralarının Anayasaya esas bakımından aykırılıkları nedeniyle iptalleri cihetine 
gidilmiş olduğuna göre bu maddelerin ikinci fıkralarının ve Yasanın yürürlük tarihine ve yü
rütülmesine ilişkin 3. ve 4. maddelerinin uygulama olanağı kalmamaktadır. 

Bu nedenle 3278 sayılı Yasanın 1. ve 2. maddelerinin ikinci fıkraları ile 3. ve 4. madde
lerinin de iptali gerekmektedir. 

V — SONUÇ : 
22/4/1986 günlü ve 3278 sayılı "2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 442 

Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun"un: 

A — 1. ve 2. maddelerinin birinci fıkraları Anayasaya aykırı olduğundan iptaline, Or
han ONAR ve Servet TÜZÜN'ün söz konusu fıkraların tümü Anayasaya uygun bulunduğun
dan iptal isteminin reddi; Mehmet ÇINARLI ve Mustafa ŞAHİN'in sözü geçen fıkralarda yer 
alan "hangi ülkelerin ve/veya" biçimindeki ibarenin iptali ve öteki hükümlerine yönelik iptal 
isteminin reddi gerektiği yolundaki karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla, 

B — 1. ve 2. maddelerin iptal edilenler dışında kalan hükümleriyle Kanunun 3. ve 4. 
maddelerinin, uygulama olanağı kalmadığından 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline oy
birliğiyle, 

9/10/1986 tarihinde karar verildi. 

Başkan 
Orhan ONAR 

Başkanvekili 
Mahmut C. CUHRUK 

Üye 
Necdet DARICIOĞLU 

Üye Üye 
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Yekta Güngör ÖZDEN 

Üye 
Muammer T U R A N 

Üye 
Mehmet ÇINARLI 

Üye 
Selâhattin METİN 

Üye 
Servet TÜZÜN 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 

Üye 
Adnan KÜKNER 
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KARŞIOY YAZISI 
Esas Sayısı : 1986/18 
Karar Sayısı : 1986/24 
Karar Günü : 9/10/1986 
2644 sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine 

ikişer Fıkra Eklenmesi Hakkındaki 22/4/1986 tarih ve 3278 Sayılı Kanun'un 1., 2., 3. ve 4. 
maddelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 83 üyesi tarafından açılan dava üzerine Anayasa 
Mahkemesince iptaline karar verilmiştir. 

1 — Yabancıların, Türkiye'de mülk edinme haklarını sınırlayan Tapu Kanununun 35. 
maddesinde aynen, "Tahdidi mutazammın kanunî hükümler yerinde kalmak ve KARŞILIK
LI O L M A K şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve te
varüs edebilirler." şeklinde mevcut hükme, eklenen "Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî 
ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülke
ler uyruğundaki gerçek kişilerin MÜTEKABİLİYET ŞARTINDAN istisna edilebileceğine ka
rar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir." biçimindeki 
fıkra ile ve yine Köy Kanununun 87. maddesinde aynen, "Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde 
bulunmayan gerek şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hususiye 
ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak almaları memnudur." şeklinde mevcut hükme eklenen 
"Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Ku
rulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki kısıt
lamalardan istisna edilebileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. Bu fıkra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik 
üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler hakkında uygulanmaz." biçimindeki fıkra 
ile her iki kanundaki yabancıların Türkiye'de mülk edinme haklarına ilişkin sınırlandırma, 
bazı koşulların mevcudiyeti halinde kaldırılmış bulunmaktadır. 

2 — İptali istenilen kanun hükümlerinin Anayasa ilke ve kuralları yönünden değerlen
dirilmesine geçmeden önce, konuyla ilgili olarak, genellikle yabancılar hukukunda benimsen
miş sistemler ile bu konuda Anayasa'mızda yer alan temel ilkeler üzerinde kısaca durmak gerekir. 

Her devlet yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusunda, kendi ekonomik, sosyal 
ve özel durumlarını nazarı itibara alarak özel kanunlarına göre değişik sistemler kabul etmiş
tir. Bu sistemler yabancıların, tab'ayla eşit şartlar içerisinde veya karşılıklı muamele esasına 
göre taşınmaz edinebilecekleri biçiminde olup, bunların dışında önceden izin alma, yabancıla
rın alacağı taşınmazların miktar ve yerlerinin belirlenmesi gibi koşullara bağlandığı görül
mektedir. 

3 — Bilindiği gibi yabancıların durumu ile ilgili hüküm, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının temel hak ve ödevleri açıklayan birinci bölümün sonlarında ve 16. maddede yer al
mıştır. Burada temel hak ve hürriyetlerin, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak 
kanunla sınırlanabileceği belirtilmektedir. Söz konusu iptali istenilen kanun maddelerinin Ana-
yasa'ya aykırı olup olmadığının tartışılmasına geçmeden önce bu Yasanın getirdiği yenilikler 
üzerinde durulmasında ve Türk hukukunda bu konuda mevcut düzenlemelerin gözden geçiril
mesinde yarar vardır. 

Yabancıların taşınmaz mal edinmeleri konusu, genel olarak 2644 sayılı Tapu Kanunu'-
nun 35. ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun 87. maddeleri düzenlemiş ve her iki hükümle yabancı
lar yönünden bazı sınırlamalar getirilmiştir. Tapu Kanunu'nun 35. maddesinde yer alan 
"Tahdidi mutazammın kanunî hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyle yabancı 
hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler" şeklindeki sı
nırlayıcı iki şartın gerçekleşmesi halinde yabancılar taşınmaz mal edinebileceklerdir. Sözü edi
len kanun maddesinde öngörülen koşullardan birincisi, sınırlayıcı kanun hükümlerine uymak, 
ikincisi karşılıklı muamelenin (mütekabiliyet) gerçekleşmiş olmasıdır. Başka bir deyimle, işbu 
hakkın kullanılabilmesi için her iki koşulun ayrı ayrı gerçekleşmesi aranacaktır. Kanun koyu
cu tarafından zamanla görülen bazı ihtiyaç ve zaruretler karşısında bu hususlar dikkate alına
rak bu genel kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Örneğin, 2634 sayılı "Turizmi Teşvik 
Kanunu"nun 8. maddesinin (E) fıkrasında "Turizm bölgesinde ve turizm merkezlerindeki ta
şınmaz malların iktisabı 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı 
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uyruklarla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna edilebilir" kuralı getirilmiş 
ve aynı doğrultuda Petrol Kanununda da muhtelif tarihlerde yapılan düzenlemeler ile de ben
zer değişiklikler yapılmıştır. 

4 — İptal davasının konusu olan \e 6/5/1986 günlü, 19099 sayılı Resmî Gazete'dç ya
yımlanan 22/4/1986 günlü, 3278 sayılı Kanunun 1. maddesiyle 22/11/1934 tarih ve 2644 sayı. 
lı Tapu Kanunu'nun "Tahdidi mutazammın kanunî hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı 
olmak şartıyla yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs 
edebileceklerini** belirten 35. maddesi hükmüne, "Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî eko
nomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler 
uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet şartından istisna edilebileceğine karar verebilir. Bu 
hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir." ve yine aynı Kanunun 2. 
maddesiyle de 15/3/1934 tarih ve 442 sayılı Kanunun "Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bu
lunmayan gerek şahıslar gerek şahıs hükmünde olan şirketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) 
köylerde arazi ve mülk almaları memnudur" diyen 87. maddesi hükmüne "Ancak, milli men
faatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ülkele
rin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki kısıtlamalardan istisna 
edilebileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. Bu fıkra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla 
iktisap edilmek istenen araziler hakkında uygulanmaz" istisnaları eklenmiştir. 

Yukarıda açklandığı üzere 3029 sayılı Kanun, Bakanlar Kuruluna Tapu Kanunun 35. 
ve Köy Kanununun 87. maddelerine istisna teşkil edecek şekilde tanıdığı uygulama yetkisinin 
kullanımını hiçbir koşula bağlamadığı halde, 3278 sayılı Kanun ise, Bakanlar Kuruluna tanı
dığı yetkinin yabancılar lehine kullanımını "millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye fayda
lı görülme" gibi koşullara bağlamıştır. Her iki fıkranın içeriğine göre, Bakanlar Kurulu. 
Türkiye'de taşınmaz mal edinmek için yapılacak müracaatları değerlendirirken bu koşullar
dan yalnızca birisinin veya her ikisinin var olup olmadığını arayacaktır. Ayrıca 3278 sayılı Ka
nunun 2. maddesiyle köy sınırları içindeki araziler İçin "tarım arazileri ile tarıma veya 
hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler hakkında" bu istisnai 
kuralın uygulanmıyacağı hükmü getirilmiştir. 

Bir kanun maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna varabilmek için, onun 
Anayasalın açıkça belirttiği bir hususun aksi istikametinde bir hükmü kapsaması gerekir. Yani 
Anayasa herhangi konuda emredici veya yasaklayıcı bir kural koymamışsa bunun düzenlen
mesi kanun koyucunun takdirine bırakılmış demektir. Anayasa'mız yabancıların taşınmaz mal 
edinmeleri hususunda özel bir hüküm getirmemiş, sadece 16. maddesinde aynen, "temel hak 
ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir" de
nilmekle yetinilmiştir. Anılan 1. ve 2. maddelerde yasa koyucu, "Ancak millî menfaatlere ve/ve
ya millî ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi 
ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet şartından istisna edileceğine karar verebilir" 
biçimindeki gerekli kuralları koymak suretiyle Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin, çevre ve 
sınırları belirlenmiş bulunulmaktadır. Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında belirtildiği 
gibi yasa koyucu belli konularda gerekli kuralları koyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun veya 
zorunlu görürse onların uygulanması yolunda sınırları belirlenmiş alanlar bırakacak, idare, 
ancak o alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak suretiyle yasalara aykırı olmamak üzere bir
takım kurallar koyarak yasanın uygulanmasını sağlıyacaktır. 

Tapu Kanununun 35. ve Köy Kanununun 87. maddeleri, bu maddelere fıkralar eklen
mesine ilişkin 3278 sayılı Kanunun I. ve 2. maddeleri ile birlikte bir bütün olarak değerlen-
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dirildiğinde, kanun koyucu tarafından, Tapu Kanununun 35. maddesinde "karşılıklı olma*' 
ve "mevzuatın sınırlayıcı kanun hükümlerine riayet edilme" koşullarının gerçekleşmesi halin
de esasen var olan yabancıların taşınmaz mal edinebilmeleri hakkı için bazı ülkeler uyruğun
daki gerçek kişilerin "mütekabiliyet" şartından istisna edilebilmelerine ve yine Köy Kanununun 
87. maddesindeki kısıtlamalardan bazı ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin istisna edilebilme
lerine, bazı koşulların mevcudiyeti halinde Bakanlar Kurulunca karar verilebileceğinin öngö
rüldüğü anlaşılmaktadır. Bu duruma göre Bakanlar Kurulunca gerek Tapu Kanununun 35. 
ve gerek Köy Kanununun 87. maddelerine eklenen fıkralar gereğince bazı ülkeler uyruğunda
ki gerçek kişiler bakımından istisna teşkil edecek kararlar verilirken, her iki fıkrada belirtilen 
"millî menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı görülme" koşullarından birinin veya iki
sinin var olup olmadığı hususu değerlendirilecektir. Anayasa'da yabancıların taşınmaz mal 
edinebilmelerini "mütekabiliyet" koşulu yönünden kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta, sa
dece 16. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun 
olarak, kanunla sınırlandırılabileceği hususu yer almaktadır. Bakanlar Kurulu 3278 sayılı Ka
nun ile kendisine tanınan yetkisini kullanırken, bu yetkinin kullanımı için öngörülen "millî 
menfaatlere ve/veya millî ekonomiye faydalı görülme" biçimindeki koşullardan birinin veya 
her ikisinin varlığını arayıp, kanun ile konulan ve çerçevesi belirtilen bu kuralları nazarı itiba
ra aldığına ve sözü edilen bu koşulların gerçekleşmesi halinde ise, Anayasa'nın Başlangıç bö
lümü dördüncü ve yedinci fıkralarda yer alan ilkeler de gözetilip değerlendirileceğine göre, 
Bakanlar Kuruluna bu şekilde bir yetkinin verilmesi Anayasa'ya aykırı değildir. 

5 — Her iki fıkrada yer alan "Hangi ülkelerin" deyimine gelince, sözü edilen deyimin 
hangi amaçla bu fıkralar kapsamına alınmış olduğunun isabetle çözümlenebilmesi için bu de
yimin fıkralann tümü nazarı itibara alınarak ele alınması gerekir. Gerek Tapu Kanununun 
35. ve gerek Köy Kanununun 07. maddelerinde "yabancı gerçek kişiler ile tüzelkişilerin" ta
şınmaz mal edinebilmeleri sınırlandığına ve 3278 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddeleri ile sözü 
edilen her iki Kanun maddelerindeki sınırlamalara, ülkeler esas alınmak suretiyle bazı koşul
lar ile istisnalar getirmek istenildiğine göre, yasa koyucunun burada bu esası belirlemek Ve 
vurgulamak için "ülkeler" deyiminden söz etmek istediği anlaşılmaktadır. Yabancıların ta
şınmaz mal edinme hakkının, gerçek ve tüzelkişiler dışında "ülkelere" de tanınmış olduğu bi
çimindeki aksi düşünceyi, gerek Tapu Kanunu'nun 35. ve gerek Köy Kanunu'nun 87. 
maddesinde kabul edilen ve sadece gerçek ve tüzelkişiler yönünden sınırlama getiren ilke ve 
kurallarla bağdaştırmak mümkün değildir. 

Yukarıda açıklandığı üzere sözü edilen Kanun'un 1. ve 2. maddeleri ilt yabancı ülkele
re Türkiye'de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmadığına göre, 3278 sayılı Kanun'da yer alan 
hükümlerin Anayasa'nın Başlangıç bölümünün yedinci fıkrasına ve 3. maddesinin birinci fık
rasına aykırı bir yönü dç bulunmamaktadır. 

Çoğunluğun 22/4/1986 günlü ve 3278 sayılı "2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Madde
si ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun"un Ana
yasa'ya aykırı olduğuna ilişkin görüşüne yukarıda açıklanan nedenlerle katılmıyoruz. 

Başkan Üye 
Orhan ONAR Servet TÜ2ÜN 

KARŞIOY YAZISI 
Esas Sayısı: 1986/18 
Karar Sayısı: 1986/24 
Karar Günü : 9/10/1986 

3278 sayılı Yasa ile Tapu Kanunu'nun 34. ve Köy Kanunu'nun 87. maddelerine ekle
nen fıkra hükümlerinin, yabancı gerçek kişiler gibi yabancı devletlere de Türkiye'de toprak 
edinme olanağı getirdiği yolundaki çoğunluk görüşünün, yeni düzenlemenin amaçsal ve ö/c 
bağlı yorumuna uygun düştüğü kanısında değilim. Bu nedenle, iptali istenilen hüküm
lerin Anayasa'nın 3. maddesinde yer alan "Türkiye Devleti ülkesi vc milletiyle bölünme/ 
bir bütündür" biçimindeki bölünmezlik ilkesine aykırı bulunduğu ve iptali gerektiği görüşüne 
karşıyım. 

Başkanvekili 
Mahmut O CUHRUK 
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DEĞİŞİK VE EK GEREKÇE 
Esas Sayısı : 1986/18 
Karar Sayısı : 1986/24 
Karar Günü : 9/10/1986 
I — 22/12/1934 günlü, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi şöyledir : 
"Madde 35 — Tahdidi Mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı ol

mak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temmellük ve tevarüs 
edebilirler." 

Bu maddeye 21/6/1984 günlü, 3029 sayılı Kanunla eklenip 13/6/1985 günlü, E : 1984/14, 
K : 1985/7 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen fıkra da şöyle idi: 

"Ancak hangi ülkelere yukarıdaki fıkradaki mütekabiliyet şartının uygulanmıyacağı-
nı, alım ve satımlarda % 25'i geçmiyecek şekilde Toplu Konut Fonuna alınacak fon nispetini 
ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

Şimdi dava konusu 22/4/1986 günlü, 3278 sayılı Kanunun I inci maddesiyle eklenen 
fıkralar da şöyledir: 

"Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar 
Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin mütekabiliyet şar
tından istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilir. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut 
Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

Daha önce iptal edilen hükümle, 3278 sayılı Kanunla konulan dava konusu yeni hü
küm arasında biçim, deyim ve terim farklılıklarına mukabil esas, kavram ve anlam bakımın
dan hiçbir fark olmadığı; iki kanun hükmü arasında benzerlikten de ote hatta ayniyet bulunduğu 
kolayca görülmekte ve anlaşılmaktadır. 

3029 sayılı Kanunda olmayıp, 3278 sayılı Kanunda bulunan "milli menfaatlere ve/veya 
milli ekonomiye faydalı görül 'me ibaresi iki hükmü esas ve kavram bakımından birbirinden 
ayırmamaktadır. Çünkü, önceki hükme göre de, Bakanlar Kurulu milli menfaatlere veya mil
li ekonomiye faydalı görülmiyen bir karar alamazdı.... Yeni hükümde de Bakanlar Kurulu, 
alacağı kararın "milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü"nü kendisi takdir 
edecektir. 

Bu bakımdan, ikinci kanun hükmü, ilkine göre Bakanlar Kuruluna fazla bir sınırlama 
getirmiş değildir. Bilâkis, 3029 sayılı Kanunun münhasıran "hangi ülkelere" sözcüklerine karşılık 
3278 sayılı Kanunda "hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin" söz
cüklerinin bulunması ikinci kanun hükmü ile Bakanlar Kuruluna daha geniş yetki ve imkân 
tanındığını göstermektedir. Bu hal ve durum ise ikinci kanun hükmünün, özellikle, "Anayasa 
Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama,yürütme ve yargı organ
larını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar" diyen Anayasanın 153 üncü madde
si son fıkrası hükmüne aykırılığını artırmakta ve ağırlaştırmaktadır. 

Aynı şekilde, Anayasanın 138 inci maddesindeki: "Yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır" hükmüne de aykırılık oluşmaktadır. 

II — 18 Mart 1924 günlü ve 442 sayılı Koy Kanununun 87 nci maddesi şöyledir: 
"Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan gerek şahıslar, gerek şahıs hükmünde 

olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlâk almaları mem
nudur." 
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Bu maddeye 21/6/1984 günlü, 3029 sayılı Kanunla eklenip 13/6/1985 günlü, E : 1984/14, 
K : 1985/7 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen fıkra da şöyle idi : 

"Hangi bölge ve illerde bu maddedeki kısıtlamalardan hangi ülkelere istisna tanınaca
ğı, alım satımlarda Toplu Konut Fonuna en çok % 25'i geçmeyecek tutarda alınacak fon nis
petini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu fıkra hükmü 
tarımsal üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler için geçerli değildir." 

Şimdi dava konusu 22/4/1986 günlü, 3278 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen 
fıkralar da şöyledir: 

"Ancak, milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar 
Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki kı
sıtlamalardan istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. Bu fıkra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik 
üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler hakkında uygulanmaz. 

Ayrıca, bu alım-satımlarda satış bedelinin % 25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut 
Fonuna alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

3278 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle konan bu fıkralar da, I inci bölümde belirtilen 
nedenlerle, Anayasanın özellikle 138 ve 153 üncü maddelerinin son fıkraları hükümlerine ay
kırıdır. 

Aksini düşünmek, yani iptal edilen hükmü; yasama organının, biçim, deyim ve terim 
değişikliğiyle esas, kavram ve anlam bakımından aynen tekrar yasalaştırabileceğini kabul et
mek, yargı kararının değerini ve etkinliğini çok düşüreceği gibi, Anayasa Mahkemesinin "ip
tal kararlan, geriye yürüme" diğinden yasama organına, Anayasaya aykırı kanunları tekrar 
tekrar yürürlüğe koymak yetki ve imkânı tanınmış olunur ki, kanımca, Anayasa da temel hu
kuk kuralları da hatta akıl ve mantık, buna ve doğurduğu sonuca cevaz veremez. 

Özet olarak: Dava konusu 3278 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinin, diğer yön
lerden bilâtetkik, yalnız Anayasanın 138 ve 153 üncü maddeleri son fıkralarına aykırılıkları 
nedenleriyle iptali gerekirdi. 

III — Dava konusu, diğer yönlerden de incelendiğine göre: 28/6/1984 günlü, 3029 sa
yılı Kanunun iptali hakkında olup 24/8/1985 günlü, 18852 sayılı Resmî. Gazete'de yayımla
nan Anayasa Mahkemesi kararındaki EK GEREKÇEMİ burada da tekrar ettiğimi belirterek 
çoğunluğun iptal kararına katılıyorum. 

Üye 
Muammer T U R A N 

KARŞIOY YAZISI 
Esas Sayısı : 1986/18 
Karar Sayısı : 1986/24 
Karar Günü : 9/10/1986 
2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35 inci maddesiyle 442 sayılı Köy Kanunu'nun 87 nci mad

desine birer fıkra eklenmesi hakkındaki 3029 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edil
miş; Mahkeme'nin gerekçeli kararı 24 Ağustos 1985 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış; sözü 
geçen iptal kararına hangi gerekçelerle katılmadığımız o zamanki Başkanımız H . Semih Öz-
mert ve Başkanvekilimiz Orhan Onar'la müştereken kaleme alınıp aynı gazetede yayımlanan 
karşıoy yazımızda açıklanmıştır. 

22/4/1986 tarihli ve 3278 sayılı Kanun'un iptali hakkında bu defa verilen karara da 
aynı gerekçelerle katılmıyorum. 

Ancak, iptal edilen 3029 sayılı Kanun'un 1. ve 2. maddelerinde, hangi ülkelere müteka
biliyet şartının uygulanmayacağının ve hangi ülkelere istisna tanınacağının tesbiti hususunda 
Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş; bu maddelerde geçen "ülkeler" tabiri, bu ülkelerin uyru
ğundaki gerçek kişiler olarak anlaşılıp yorumlanmış iken; bu defa yürürlüğe konulan 3278 sa
yılı Kanun'un 1. ve 2. maddelerinde "ülkeler"le "ülkeler uyruğundaki gerçek kişiler" ayrı 
ayrı zikredilmiştir. 
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"Ülke uyruğundaki gerçek kişiler"e ilâveten, "ülkeler"in de ayrıca zikredilmiş bulun
masından, yabancı uyruklu gerçek kişilerden başka, yabancı devletlere de Türkiye'de gayri
menkul mal edinme hakkı verileceği gibi bir mana çıkmaktadır. 

Elçilik ve konsolosluk binaları dışında, böyle bir hakkın verilmesi, Anayasa'nın 3. mad
desinde yer alan "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" hükmüne ay
kırı düşer. 

Bu itibarla, dava konusu olan 3278 sayılı Kanun'un 1. ve 2. maddelerinde geçen "hangi 
ülkelerin ve/veya" ibareleri Anayasa'ya aykırı yorum ve uygulamalara yol açabileceğinden, 
bu ibarelerin iptali gerektiği görüşündeyim. 

Üye 
Mehmet ÇINARLI 

KARŞIOY YAZISI 

Esas Sayısı : 1986/18 
Karar Sayısı : 1986/24 
Karar Günü : 9/10/1986 
Anayasa Mahkemesi'nin 21/6/1984 gün ve 3029 sayılı Kanunun iptaliyle ilgili 13/6/1985 

gün ve Esas: 1984/4, Karar: 1985/7 sayılı kararında; "Mütekabiliyet şartı", herhangi bir ku
ral olarak değil, ta Lozan Barış Andlaşması'ndan bu yana " T . C . nin Dünya milletler ailesinin 
eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olabilme" çabasının felsefesi doğrultusunda, Cumhuriyeti
mizi oluşturan temel ilkelerden biri sayılmak suretiyle "referans norm" olarak kulla
nılmış ve fakat yabancıların mülk edinebilecekleri toprağın miktar ve evsafı üzerinde durul
mamıştır. 

Sözü edilen kararın gerekçesinde özetle: 

"Bir devletin kendi vatandaşına yabancı ülkede aynı hakkı sağlamadan, ülkesinde ya
bancıya hak tanıması kolaylıkla savunulamaz... Vatandaşımızın kendi ülkesinde mülk edin
mesine katlanamayan bir devlet uyruğundan herhalde bu hakkın esirgenmesi gerekir. Aksine 
bir durum ise yabancıya tanınmış bir imtiyaz sayılır... 

Ülkede yabancıların arazi ve emlâk edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendiri
lemez. Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığının da 
simgesidir. Mütekabiliyet esası uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlayan bir denge aracıdır.... 

Yasak hükmünden istisna edilen ülke uyruğu gerçek ve tüzel kişiler, ülkemizin her ye
rinde miktar kaydı söz konusu olmaksızın diledikleri kadar taşınmaz edinme imkânına sahip 
olabileceklerdir. Keyfiyet, 3029 sayılı Yasanın 1. ve 2. maddelerine göre tamamiyle Bakanlar 
Kurulunun politik takdir ve tercihine bırakılmıştır.... Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin sü
resi, satınalınacak arazi ya da emlâkin yeri, satınalmanın koşulları, devir ve ferağda uygula
nacak ilkeler hep yasa ile düzenlenmesi gereken hususlardır... 

Yasada, esasla alakalı birçok yönler düzenlenmemiştir. Bu durum açıkça yetki devri
dir..." denilmektedir. 

İptal edilen 21/6/1984 günlü ve 3029 sayılı Kanun ile, onun yerini alan 22/4/1986 gün 
ve 3278 sayılı Kanun arasında; amaç, temel ilke, içerik ve kapsam, bakımından herhangi bir 
fark yoktur. 

3278 sayılı Kanunun 1. maddesine "milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı 
görüldüğü hallerde.." ibaresi eklenmiştir. Bu bir yenilik değildir. 3029 sayılı Kanunda böyle 
bir hükmün bulunmayışı esasen eksiklik olarak da değerlendirilmemişti. Çünkü, yürütmenin 
bütün işlemlerinde, amacın kamu yararı olması asıldır. Kamu yararı dışında kullanılacak bir 
yetki, hukukilik vasfını yitirerek gayrı meşru bir kuvvete dönüşmüş olur. Bu itibarla 
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yürütmenin, elindeki imkân ve yetkileri kamu yararından başka bir maksat için kullanmasına 
ve bu alanda bir tercih ve takdir kudretine sahip olmasına hukuken izin verilmiş değildir. O 
halde, anılan ibarenin yasa metnine konulması değişiklik sayılamaz. Ancak yeni Kanuna iptal 
edilen Kanunun 2. maddesinde yer alan " B u fıkra hükmü tarımsal üretim maksadıyla iktisap 
edilmek istenen araziler için geçerli değildir ." hükmüne karşılık " . . . Bu fıkra hükmü tarım 
arazileri ile tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen arazi
ler hakkında uygulanmaz" hükmü konulmuştur . Burada " t a r ı m " arazisinin yabancılara satı-
lamıyacağı belirtilirken 3029 sayılı Kanunda " tar ımsal üretim maksadı ile iktisap edilemez" 
denilmişti. Tarımsal üretimin kapsamına hayvancılığın da gireceği düşünülürse " t a r ım arazisi" 
ve " t a r ım m a k s a d ı " deyimlerinin önemli bir değişiklik olmadığı, sadece bir ölçüde açıklık ge
tirerek yorum ve uygulama kolaylığı sağladığı, amacı ise aynen muhafaza eylediği görülür. 
Kaldıki yukarıda gerekçesinin özeti verilen iptal kararının dayandığı ilke ve sebeplerle bu de
ğişikliklerin hiçbir münasebeti de yoktur. Zira , iptal karar ında, toprak devletin vazgeçilmez 
unsuru, egemenliğin ve bağımsızlığın simgesi olarak telâkki edilmiş ve bu nedenle "mütekabi 
liyet şa r t ı " aranmadan yabancılara mülk edinme olanağının sağlanmasının Anayasa'yla bağ-
daştırılamıyacağı belirtildiği ve yetki devri üzerinde durulduğu halde, 3278 sayılı Kanun 
düzenlenirken kararda öngörülen bu esaslar dikkate alınmamıştır. 

Anayasa 'n ın 153. maddesinin son fıkrası hükmünce, organları , makamlar ı , kişi ve ku
ruluşları bağlaması gereken Anayasa Mahkemesinin kararlarını yerine getirme zorunluluğu 
hukuka bağlı devlet olmanın kaçınılmaz gereğidir. Yasama organı, iptal kararı üzerine aynı 
konuda yeniden düzenleme ihtiyacında ise, iptal edilen Yasanın aynını ya da bir benzerini de
ğişik ifadelerle de olsa aynı içerikte tekrarlamaktan sakınması gerekir. Aks i halde, o kararın 
isabetini ve Anayasa'ya uygunluk denetimini yapan organı eleştiri ve onun yetkilerini tanıma
ma anlamına gelecek bu tutumu, hem hukukun üstünlüğüne, hem yasama organının yüceliği
ne ve hem de Anayasa Mahkemesinin itibarına gölge düşüreceğinden, dava konusu yasanın, 
yalnız Anayasa 'n ın 153. maddesiyle sınırlı olarak incelenmesi ve bu yönden Anayasaya aykı
rılığının varit olması halinde, Anayasanın sadece bu maddesi uyarınca ve usulen iptal edilme
sinin gerekeceği inancıyla, aksi yönde kararı oluşturan çoğunluk görüşüne öncelikle bu sebeple 
muhalif kaldım. 

Esasa gelince: "22/11/1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 nci Maddesi ile 
18/3/1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununun 87 inci Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi 
H a k k ı n d a " ki 21/6/1984 günlü ve 3029 sayılı Kanunun iptaline ilişkin olup 24 Ağustos 1985 
gün ve 18852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 13 Haziran 1985 gün ve Esas: 1984/14, K a 
rar: 1985/7 sayılı karara muhalefetimdeki sebeplerle,22/4/1986 gün ve 3278 sayılı Kanunun 
iptali kararına da muhalifim. Ancak 3278 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinde yer alan " . . . 
hangi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek kişi ler in. . . ." biçimindeki hükmün
den yabancı devletlere de Türkiye 'de taşınmaz mal edinme hakkı tanınabilecekmiş gibi bir an
lam çıkmaktadır . Her ne kadar ülke, devlet denilen tüzelkişiliği oluşturan unsurlardan birisi 
ise de, çoğu kez devletle eş anlamda da kullanılmaktadır. Örneğin "Adalet Mülkün Temelidir" 
özdeyişinde olduğu gibi: 

Egemenlik, devletin kendi ülkesinde tek başına ve mutlak surette emretme imtiyazı ol
duğuna göre, tabiatın aynı kudrete sahip yabancı bir devlete mülk edinme olanağı tanıyacak 
anlayışta yoruma müsait bu sözcüğü, Anayasa'mızın "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bir b ü t ü n d ü r " diyen 3. maddesine aykırı gördüğümden iptalinin gerekeceği düşünce
sindeyim. 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 
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Esas Sayısı : 1986/16 
Karar Sayısı : 1986/25 
Karar Günü : 21/10/1986 
İtiraz Yoluna Başvuran : Ankara 4. İş Mahkemesi 
İtirazın Konusu : 24/2/1984 günlü, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 

Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun'un 19. maddesindeki " . . .Bu Kanun kapsamına giren ve inşaası ta
mamlanmış yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz..." hükmünün 
Anayasa'nın 5., 10., 11., 13., 36., 60. ve 65. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptali istemidir. 

I — O L A Y : 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde işlem gören bina inşaatı işyeri 

ile ilgili olarak % 14'ün altında işçilik bildirildiği gerekçesiyle yapılmış olan ölçümlemeye kar
şı 506 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince Kurum Bölge Müdürlüğü nezdinde yapılan itiraz 
kabul edilerek ölçümlemenin kısmen iptaline karar verilmiştir. 

Kurum Bölge Müdürlüğünce verilen bu kararın iptali için 11/6/1984 tarihinde, Ankara 
Prim itiraz Komisyonuna yapılan itirazdan önce 2981 sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiş ve bunun üzerine davacı vekili Ankara 4. 
İş Mahkemesine başvurarak, anılan Yasanın 19. maddesinde yer alan "Bu Kanun kapsamına 
giren ve inşaası tamamlanmış yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulan
maz..." hükmüne dayanarak kurumca tahakkuk ettirilip, takip konusu yapılan 438.937 TL. 
prim borcunun bulunmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. 

Yargılama sırasında davalı Kurum vekilince 24/2/1986 tarihli dilekçe ile 2981 sayılı Ya
sanın 19. maddesinin Anayasa'nın 10., 11. ve 13. maddelerine aykırı bulunduğunun öne sü
rülmesi üzerine Mahkeme, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu vekilinin Anayasa'ya aykırılık 
iddiasının ciddi olduğu kanısına vararak yukarıda sözü edilen hükmün iptaline karar verilme
si için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. 

II. İTİRAZIN GEREKÇESİ : 
Mahkeme, 10/4/1986 günlü başvurma kararının gerekçesinde: 
" . . . Davaya konu işlemin ölçümleme borcundan doğduğu anlaşılmaktadır. 
Ölçümleme, yasal nedenlerin varlığı durumunda sigorta primleri hesabına esas tutula

cak kazançlar toplamının bulunmasına ilişkin bir işlemdir. 
Ölçümlemenin belirleyici ve ayırıcı özelliklerinden birisi, ölçümlemenin kazançlar top

lamının bulunmasına ilişkin bir işlem oluşudur. Buradaki kazançlar toplanandaki maksat si
gortalıların sigorta primleri hesabına esas ücretler toplamıdır. 

Ölçümlemenin yasal koşulları, 506 sayılı S.S.K.nun 79. maddesinde, sınırlı olarak be 
lirlenmiştir. Bunlardan biride, işverenin ölçümleme döneminde sigortalı çalıştırması ve ücret 
ödemesidir. 

Ölçümleme, prim kaçağına engel olacak bir işlem olarak yasaca öngörülmüştür. Bu
nun için S.S.K.nun 79. maddesinde, yapılacak işlemler gösterilmiştir. 

Çalıştırılan işçilerin primlerinin ve kazançlar toplamının yapılan işe göre, eksik bildiril
diğinin anlaşılması halinde, kurumca prime esas tutulacak kazançlar toplamının belirlenmesi 
amacı ile, ölçümleme işlemi yapılarak, çalıştırılan işçi sayısına göre, kazançlar toplamı ile, alın
ması gereken primler belirlenmektedir. 

Bu primlerin, belirlenip alınması hali işçilerin durumunuda etkilemektedir. 
Şöyle ki, S.S.K.nun 79/5. maddesinde, çalışma sürelerinin tesbitinde 5 yıllık hak düşü

rücü süre kabullenilmiştir. 
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Ancak, "Yargı tay 10. Huk. Dairesinin 25/5/1984 gün ve 2877/2944 sayılı karar ında 
belirtildiği gibi, işverene ait işyerinde işçi çalıştırılması nedeni ile ölçümleme yapılıp, prim ala
cağı tahsil edilmiş bulunduğuna göre, bu dönem için S.S.K.nun 79/5. de yazılı hak düşürücü 
süre uygulanamaz" denilmektedir. 

Yine, aynı dairenin 1/4/1983 gün ve 1499/ 1639 sayılı karar ında, "5 yıllık hak düşürü
cü süre içinde kurumun anılan işyerinde ölçümleme yaptığı, giderek davacının çalışması nede
ni ile ödenmesi gereken primleri tahsil ettiği saptandığı takdirde, hak düşürücü süreden 
bahsedilemez" denilmektedir. 

Bu kararlardan görüleceği şekilde, ölçümleme işleminin işçilerle, doğrudan doğruya ilişkisi 
bulunmaktadır . 

Ölçümleme işlemi, çalıştırılan işçilerin bir kısmını ve dolayısı ile bunlarla ilgili kazanç
lar toplamının ve primlerin ödenmesinin kaçınılmasına engel olan bir işlemdir. 

İşverenin sigortasız işçi çalıştırmasına ve dolayısı ile bir kısım işçilerin sosyal güvenlik 
haklar ından mahrum kalınmasına engel olunabilmesi için yasa koyucu tarafından ölçümleme 
işlemi yasaya konulmuştur . 

Şöyleki, primi ödenmeyen hiçbir gün sigortalının çalışma gün sayısına eklenemez. 
S.S.K.nun ilgili maddeleri incelendiğinde, prim ve prim gün sayısının önemi anlaşıla-

bilmektedir. 
S.S.K.nun72. maddesinde, iş kazaları ile, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûl

lük, yaşlılık, ölüm sigortalarının gerektirdiği hertürlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim 
giderlerini karşılamak üzere kurumca bu kanun hükümlerine göre prim alınacağı belirtilmiştir. 

Yasanın belirlediği S .S.K. olaylarının gerektirdiği yardım ve ödemelerle bunları sağla
makla yükümlü kurumun yönetim giderlerinin karşılığı olarak zorunlu biçimde sigortalıca ve 
onun için işverence sigortalının kazancı üzerinden, belli yüzde hesabı ile aylık ve o ayı izleyen 
ayın sonuna kadar ödediği para, yani S.S.K.ücretinin yasaca ismi, prim alacağı olmaktadır . 

S .S.K. primi, yasa gereğince sigortalı ile, kurum arasında zorunlu olarak kurulmuş bu
lunan S.S.K. ilişkisinde sigortalının borcudur. Bu borcun yasanın belirlediği biçimde yerine 
getirilmemesi birçok sosyal sigorta yardımından yararlanmama ve bazı sigortaların uygulan
masında sigortalılık niteliğinin yitirilmesi sonuçlarını doğurur . 

Gerçi, primlerin önemli bir kesimi işverence ödenmektedir . Ne varki, bu ödeme yasa
nın öngördüğü bir zorunlulukla sigortalı adına ve hesabınadır. Toptan ödemelerde sigortalıya 
ve ölümü durumunda yakınlarına hem kendisinin hem işverenin ödediği primlerin ayrımsız 
verilmiş bulunması bunun sonucudur. Zira , işveren, eğer primi kendi adına ve hesabına öde
miş olsa id i , toptan ödemede, işveren payının da sigortalıya veya yakınlarına verilmemesi ge
rekir idi . 

Nitekim S.S.K. 84. maddesinde yer alan yanlış ve yersiz prim ödemelerinde sigortalı 
adına ve hesabına zorunlu bir prim ödeme zorunluluğu bulunmadığı için işveren ödemiş oldu
ğu primi kendisi alır. 

Bunun için yürürlükte bulunan hükümlere göre, S .S .K. primi S.S.K. aracılığı ile sağla
nan S.S.K. güvenliğinin karşılığı olup, bir tür sigorta ücretidir. Bu nedenle temelde özel sigor-
talardakinden ayrımsızdır. 

Pr im ödeme yükümü kişisel olup, devrolunamaz. 
Bilindiği üzere S.S.K. primleri, sigortalı ve işveren paylarından oluşmaktadır . Sigorta

lı, anılan paydan sorumlu, ancak bu payı kuruma ödemekle yükümlü değildir. İşveren, kendi 
prim payı ile beraber sigortalınında payını da kuruma yatırmakla yükümlü bulunduğu için 
aynı zamanda sigortalının prim payını ücretinden kesmekle de yükümlü tutulmuştur . 

Pr im kesmenin işveren için bir yüküm niteliğini taşımasının başta gelen sonucu, kesme
diği sigortalı prim payınıda kuruma bizzat ödemek zorunda bulunuşudur . Yoksa, kurum iş
verenin kesmediği ve kendisine ödemediği sigortalıya ait prim payını sigortalıdan isteyemez. 

Prim kesmenin yüküm niteliğinde oluşu, işverenle kurum ilişkileri açısındandır. Yoksa 
prim kesme işveren ve sigortalı bakımından bir yasal yetki niteliğindedir. Bu nedenle sigortalı 
işverene karşı prim payını kesemiyeceği yollu bir iddiada bulunamaz. 
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işveren yalnız kendi prim payını değil, sigortalının ücretinden kestiği ona ait payıda ku
ruma yatırmakla yükümlüdür. 

Kurumun asıl gelir kaynağı primlerden oluşmaktadır. Bu yönden kurum için primleri 
zamanında tahsil etmek yaşamsal önemdedir. Bunun tersi durumlarda, kurumun özellikle si
gortalıların yasaca tanınan ve güven altına alınan sosyal haklarım kurumun sağlıyamaz bir 
duruma düşmesi kaçınılmazdır. 

Kurumun gelirleri, esas olarak işçi ve işveren primlerinden oluşmaktadır. S.S.K, nun 
19. maddesinde gösterilen diğer kaynaklar uygulamada bir önem taşımamakladır. Maddede, 
genel bütçeden yapılacak yardımlardan söz edilmesini, ameli yönden devlet güvencesi anla
mında değerlendirmek gerekmektedir. 

Davalı S.S.K, mu 2981 sayılı Yasanın muaflıklar başlıklı 19. maddesinde belirtilen ve 
bu kanun kapsamına giren ve inşaası tamamlanan yapılara S.S.K, prim ve cezaları uygulana
maz hükmünün yukarıda belirtildiği şekilde Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 

Anayasa'nın 5. maddesinde "Devletin temel amaç ve görevleri arasında toplumun re
fah, huzur ve mutluluğunu sağlamak ve sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmıya-
cak surette refah, huzur ve mutluluğu sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak 
ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır" 
hükmü getirilmiştir. 

Yine Anayasa'nın 10. maddesinde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz ta-
nınamıyacağı, devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır hükmü yer almaktadır. 

Anayasa'nın 60. maddesinde ise, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu 
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilâtı kurar denilmektedir. 

Yine, Anayasa'nın 65. maddesinde Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek mali kaynaklarının yeterlili
ği ölçüsünde yerine getirir denilmektedir. 

Bir toplumu teşkil eden fertlerin refah, huzur ve mutluluk içerisinde bulunabilmeleri 
için geleceklerinin ve sosyal güvenliklerinin teminat altında bulunması şarttır. 

Fertlerin geleceklerinden ve ilerideki yaşam tarzlarından huzursuzluk duymaları ve ça-
lışamıyacakları dönem ve olaylar için yaşam tarzlarının garanti alıma alınmamasının bir şah
sın veya toplumun refah, huzur ve mutluluğunu saklamadığı ve sağlıyamayacağı bilinen bir 
husustur. 

Fertlerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, Anayasa'nın 5. madde
sine göre devletin temel amaç ve görevi olup, bu refah, huzur ve mutluluğun devamlı olarak 
sağlanabilmesi için fertlerin geleceklerinin güvenlik altına alınması gerekçesi ile, Anayasa'nın 
60. maddesinde devletin, bu güvenliği sağlıyacak gerekli tedbirleri alıp, teşkilât kuracağı açık
ça belirtilmiştir. 

Devlet bir kısım fertlerinin sosyal güvenlik haklarını sağlamak için gerekli tedbiri alıp, 
S.S.K, nu meydana getirmiştir. 

Anayasa'nın 65. maddesinde belirtildiği şekilde, devlet sosyal görevini mali kaynakla
rın yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği belirtilmiş olup, devlet Anayasa'nın bu maddesine 
aykırı olarak sosyal görevini yerine getirebilmesi için kurmuş olduğu sosyal güvenlik teşkilâtı
nın mali kaynaklarının yeterliliğini ortadan kaldırmak hakkına sahip değildir. 

Yine, Anayasa'nın 5. maddesinde belirtildiği şekilde, devlet insanın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmakla sorumlu olup, bu şartların ge
lişmesi için kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarının kaynaklarının azaltılması gibi bir yetki Ana-
yasa'ca devlete verilmemiştir. 

2981 sayılı Yasanın 19. maddesinde belirtildiği şekilde, S.S.K, na prim ve ceza l ın ın 
alınmıyacağı şeklindeki bir hüküm, devletin sosyal güvenlik hakkını sağlamak ve geliştirmek 
islerini bir tarafa bırakmasının karşılığı anlamındadır. 
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Yukarıda belirtildiği şekilde sosyal güvenlik kuruluşu olan S.S.K. nun temel gelir kay
nağı primler olup, bu primlerin alınmama yönüne gidilmesi ve 2981 sayılı Yasanın 19. madde
sinde belirtilen hususun yasalarla genişletilmesi halinde sosyal güvenlik görevini yerine getirmeye 
çalışan ve görevini Anayasa'nın 60. maddesinden alan S.S.K. nun görevini yapamaz veya ek
sik yapar gibi bir duruma düşürülmesi sonucuna ulaşılacaktır. 

Yine Anayasa'nın 10. maddesinde belirtildiği gibi herkes kanun önünde eşit olup, hiç
bir kişiye imtiyaz tanınamaz. 

Yine, aynı maddenin son fıkrasında devlet organları ve idare makamları bütün işlemle
rinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar denilmektedir. 

2981 sayılı Yasanın 19. maddesinin konuya esas alınan hükmünde görüleceği şekilde 
yasaya aykırı olarak bina inşa etmiş olan şahısların borçlu oldukları prim ve cezalanıl uygu
lanması önlenmekte ve buna karşılık, tamamen devletin çıkarttığı yasalara uygun olarak yapı
lan inşaatlarla ilgili primlerin ve cezaların uygulanacağı şeklinde kişiler arasında Anayasa'ya 
aykırı olarak bir ayrım yapılmaktadır. 

Yine, ilgili maddenin son fıkrasında, müteahhit veya taşeron vasıtası ile yaptırılan Ka
mu inşaatları için bu madde uygulanmaz denilmektedir. 

Görüldüğü şekilde kamu inşaatını yapan bir müteahhit veya taşeron prim ve gerekti
ğinde cezasını ödeyecek ve yine, imar yasası içerisinde ve yasaya uygun olarak inşaat yapan 
bir işveren yine prim ve gerektiğinde cezasını ödeyecek ve buna karşılık tamamen yasadan ka
çarak, iş yapan ve kaçak işçi çalıştıran ve bu işçilerin ücretlerinden kestiği primleri sosyal gü
venlik kuruluşuna yatırmayan işveren prim ve cezasını ödemeyecektir. Bu durumların 
Anayasa'nın 10. maddesinin tüm fıkralarına aykırı olduğu yönünde herhangi bir tereddüt bu
lunmamaktadır. 

Devlet organı olan S.S.K. bu yasanın mevcudiyeti karşısında, işlem yaparken, kanun 
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket edemiyecek ve Anayasa'nın 10. maddesine aykırı 
bir durum yaratacağından S.S.K.nun ilgili hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki id
diası ciddi ve temel görevleri arasında görülmüştür. 

Yukarıda belirttiğimiz şekilde, fertlere sosyal güvenlik haklarının tanınması için prim
lerin ödenmesi şart olup, çalışma süreleri kuruma bildirilmeyen işçilerin çok seneler sonra sos
yal sigortalar kurumunun sağladığı haklardan faydalanabilmek için kuruma başvurmaları 
halinde, eksik kalan sürelerinin karşılığı olarak ölçümleme yapılıp, prim tahakkuk ettirilmiş 
ise, bu durumda bu fertlere sosyal güvenlik hakları tanınacak ve fertler sosyal güvenlik hakla
rından istifade edebileceklerdir. 

Bu husus dahi konunun Anayasa'nın 5. ve 60. maddelerine ne kadar aykırı olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar mahkememizde görülen davanın konusu ile ilgili bu
lunduğundan ve S.S.K.nun 2981 sayılı Yasanın 19. maddesinin "inşaası tamamlanan yapılara 
S.S.K. prim ve cezaları uygulanmaz" hükmünün Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırı oldu-
;u yönündeki iddia ve savunmalarına Mahkememizce de değer verilmiş ve ilgili hükmün Ana
yasa'nın 5., 10., 11., 13., 36., 60. ve 65. maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile, konunun 
Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, 2981 sayılı Yasanın 19. maddesi
nin " . . .Bu Kanun kapsamına giren ve inşaatı tamamlanan yapılara S.S.K. prim ve cezaları 
uygulanmaz..." hükmünün Anayasa'nın yukarıda belirtilen maddelerine aykırı olduğu ve ip
tali gerektiği"ni öne sürmüştür. 

III — METİNLER : 
A - İptali istenilen Yasa Hükmü : 
2981 sayılı Yasanın, iptali istenen hükmüde içeren 19. maddesi şöyledir: 
"Madde 19 — Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapılara 6785 sayılı İmar 

Kanununun 18 ve 20 nci maddelerine göre ceza tahakkuk ettirilemez ve tahakkuk ettirilmiş 
cezalar terkin edilir. Bu kanun kapsamına giren ve inşaası tamamlanmış yapılara Sosyal Si
gortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz. Ancak ödenmiş olan primler iade edilmez. 
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Müteahhit veya taşeron vasıtasıyla yaptırılan kamu inşaatları için bu madde hükümleri uygu
lanmaz." 

B - Dayanılan Anayasa Kuralları : 
Madde 5 — Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütün

lüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk dev
leti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelle
ri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır. 

Madde 10 — Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aile, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 
Madde 11 — Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makam

larım ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Madde 13 — Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün

lüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, 
kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın i l 
gili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak ka
nunla sınırlanabilir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzenin 
gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan gene! sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 
Madde 36 — Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. 
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 
Madde 60 — Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 
Madde 65 — Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, 

ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirir. 

IV — İLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 15. maddesi uyarınca, H. Semih Özmert, Orhan Onar, 

Necdet Darıcıoğlu, Kenan Terzioğlu, Yekta Güngör Özden, Muammer Turan, Mehmet Çı
narlı, Servet Tüzün, Mahmut C. Cuhruk, Mustafa Şahin ve Adnan Kükner'in katılmalarıyla 
27/5/1986 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada bulunmayan kimi belgelerle 
İlgili eksiklik tamamlanmış bulunduğundan işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar ve
rilmiştir. 

V — ESASIN İNCELENMESİ : 
İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı, iptali istenilen yasa kuralı, dayanılan Anaya

sa maddeleri ve bununla ilgili yasama belgeleri ve öteki metinler okunduktan sonra gereği gö
rüşülüp düşünüldü: 

A - Genel Açıklama 
İptali istenilen hükmün Anayasa kuralları karşısındaki durumunun incelenmesine geçme

den önce, konunun bütün ayrıntılarıyla ortaya konulmasını temin bakımından 2981 sayılı Ya
sanın getiriliş nedenleri ve içeriğiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile düzenlenmiş bulunan 
Türk Sosyal Sigorta Sistemi'nin kimi temel ilkelerine genel hatlarıyla kısaca değinmekte ya
rar görülmüştür. 
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1 — 2981 sayılı Yasanın getiriliş nedenleri Yasanın genel gerekçesinde özetle; 
yurdumuzda bir imar kargaşası mevcuttur. Büyük şehirlerimizdeki imar mevzuatına aykırı ya
pılaşma ise düzenli yapılara oranla daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Hızlı nüfus artısına, kat
lanarak büyüyen şehirleşme olayına karşılık inşaata hazır arsa arzı ve sosyal konut üretimi 
yeterli ölçü ve oranda gerçekleştirilememiştir. Fizikî planlama ve bunlarla ilgili uygulama iş
lemlerini yürütmekle görevli belediyelerin nitelikli teknik eleman ihtiyacı gereğince karşılana
mamış, vatandaşlar, planlı şehirleşme konusunda yeterince bilinçlendirilememiş, ekonomik ve 
sosyal nedenlerle şehirlere göç eden vatandaşların çoğunluğunun asgarî fen ve sağlık koşulla
rına uygun olmasa dahi bir barınağa sahip olma istekleri bugünkü çarpık yapılaşmanın sebep
lerini oluşturmuştur. Aynı düzensizlik sanayi, turistik ve benzeri yapı ve tesisler açısından da 
söz konusudur. Vatandaşların inşa ettirdikleri sayısı büyük rakamlara ulaşan yapılardaki bazı 
ölçü, yapım, yerleşme, hata ve kusurları yüzünden iskan müsadesini alamamaları bu yapılar
dan faydalanmayı önlemiş bu arada vatandaşlar kimi belediye hizmetlerinden yararlanama
mak durumuyla karşı karşıya kalmışlardır denilmekte ve ayrıca vatandaşların bu konudaki 
bütün dert ve ihtiyaçlarını gidermek, plan fikri zedelenmeden imar mevzuatı ve planlara uy
gun hale getirilebilecek yapıları belli şartlarla hukukileştirmek ve bundan böyle bu tür yapı
lanmaları kesin olarak önlemek maksadıyla 16/3/1983 günlü ve 2805 sayılı "İmar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun'un yürürlüğe konuldu
ğu ancak; Kanunun sisteminin girift ve karmaşıklığı nedeniyle istenilen sonuca ulaşılabilmesi 
uzun zamana ve yoğun ceza uygulamasına ihtiyaç gösterdiği, vatandaşların büyük çoğunluğu
nun gecekondu ve kaçak yapı sorununa yine de köklü bir çözüm getirilememiş olduğu kısa 
sürede ortaya çıkmıştır. 2805 sayılı Kanunla sağlıklı bir neticeye ulaşılmasının 10-15 yıllık bir 
zamana ihtiyaç gösterdiği, 2, 5-3, milyon civarında olması beklenen kaçak yapı başvurusuna 
karşılık ilgili kuruluşlara ancak 1,5-2 milyon civarında başvuru yapılmış olması birçok vatan
daşın gecekondusunun ya da kaçak yapısının yıktırılabileceği endişesi ile başvurudan kaçın
dıklarına değinilmiş, imar affının süratli bir biçimde işlemesini temin için günün koşullarına 
uygun ve güvence sağlayan bir kanunun çıkarılması zaruretine işaret edilmektedir. 

Hazırlanan bu Kanun tasarısı ile: 
a) Vatandaşın Yasalara aykırı yapılarıyla ilgili sorunlarının, açık, çabuk, kolay, kesin 

ve külfetsiz bir şekilde çözümlenmesine çalışıldığı, 
b) Gecekondulara tapu verilerek bu problemin köklü bir şekilde neticelendirilmesinin 

düşünüldüğü, 
c) Hisseli parseller bir defaya mahsus olmak üzere meşrulaştırılarak imar-ıslah plan

larının tamamlanmasından sonra yapılanmaya izin verildiği, bundan sonra hisseli parsellen
meye kesinlikle izin verilmeyeceği, 

d) 2805 sayılı Kanun uyarınca ilgili kuruluşlara süresinde başvuruda bulunmamış olan 
gecekondu ve kaçak yapı sahiplerine af getirilerek yeniden başvuru imkânı tanındığı, 

e) Vatandaşlara tapuları hazırlanıp tevzi edilinceye kadar kendi beyanlarına güven esa
sına göre (tapu tahsis belgesi) verilmesi, imar planları yapıldıktan sonra tapularının dağıtıl
ması esasının kabul edildiği, 

f) 2805 sayılı Kanunda yer alan ve büyük sıkıntılar getirdiği görülen arsa kullanım be
deli alınmasına ilişkin hükümle, birden çok gecekondusu olanlara bunlardan sadece seçeceği 
birinin bırakılmasını öngören esaslardan vazgeçildiği belirtilmiştir. 

2 — Türk Sosyal Sigorta Sistemi'nin iptal istemiyle ilgisi bulunan kimi ilkelerine gelince: 
Sosyal sigorta sistemimizin en belirgin özelliğini sigortalılığın mecburiliği ilkesi oluş

turmaktadır. 506 sayılı Yasa'nın 6. maddesinde yer alan bu ilkeye göre "Çalıştırılanlar, işe 
alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında si
gorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak hak 
ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere sosyal sigorta yardım ve yüküm
lerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz." 
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İşveren, sigortalı çalıştırılmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde örneği ku
rumca hazırlanmış işyeri bildirgesini kurumun ilgili teşkilatına vermekle veya taahhütlü ola
rak göndermekle (SSK m. 8) keza çalıştırdığı sigortalıları örneği kurumca hazırlanmış 
bildirgelerle en geç bir ay içinde kuruma bildirmeğe (SSK m. 9) mecburdur. 

Sigortalı çalıştırılmaya başlandığının süresi içinde kuruma bildirilmemesi, halinde, bildir
genin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının kurumca tesbit edildiği tarihten önce 
meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin sağlık yar
dımları kurumca sağlanır. 

Çalışma hayatının ortaya çıkardığı çeşitli meslekî ve sosyal risklere karşı kollektif bir 
güvence düzeninden yararlanan çalışanlarla bunları çalıştıranların, düzenin parasal gereksi
nimlerine katılma payı olarak tanımlanması mümkün bulunan primler çoğu yabancı memle
kette olduğu gibi ülkemizde de Sosyal Sigortalar Kurumunun en önemli parasal kaynağını 
oluştururlar. Sigorta yardımını zorunlu kılan riskin özelliğine göre sigortalı ya da işverenden 
veya Yasanın öngördüp oranlar içerisinde her ikisinden ortaklaşa alınan primleri, sigortalı
nın payını da ücretinden keserek, kendi prim borcu ile birlikte en geç ertesi ayın sonuna ka
dar kuruma yatırmakla işveren yükümlü tutulmuştur. 

Amacı, kuruluş yasasının 1. maddesinde "iş hayatında türlü hallerde karşı sigorta ya
sasını uygulamak" şeklinde belirlenmiş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu üstlenmiş olduğu 
bu görevin üstesinden gelebilmesi için sigortalı çalıştıran işveren yönünden getirilmiş ve bazı
larına yukarda işaret edilmiş bulunan yükümlülükler yanında, kurum ve sigortalılar da bazı 
hak ve yetkilerle donatılmış bulunmaktadır. 

Nedenleri 506 sayılı Yasanın 79/2. maddesinde yazılı olan ölçümleme kavramı Sosyal Si
gorta İşlemleri Tüzüğünde "Kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde sigorta primlerine esas tu
tulacak kazançlar toplamının bulunmasına ilişkin bir işlem" olarak tanımlanmıştır. Kurum 
bu yolla prim alacağını, itiraz vukuunda yargının denetimine tabi olmak kaydı ile resen tes
bit yetkisine sahip bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 79/5. maddesine göre de, usul ve esasları tüzükte tesbit 
edilmiş olan belgeleri, işveren tarafından hangi nedenle olursa olsun kuruma verilmemiş olan 
yani kaçak çalıştırılmış bulunan sigortalı, hizmetin geçtiği, başka bir deyimle çalıştığı yılın so
nundan itibaren 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak zamanında kuruma bildirilmemiş olan 
çalışmasının tesbitini isteyebilir. 

B - Anayasaya Aykırılık Sorunu : 
1 — Anayasanın 5. Maddesi Yönünden : 
2981 sayılı Kanunun 19. maddesinde yer alan itiraz konusu kurala göre, bu kanun hü

kümlerince ruhsat ve kullanma izni verilmiş bulunan yapılar için işverenler hakkında sosyal si
gorta prim ve cezaları uygulanmıyacaktır. İptali istenilen bu hükmün uygulanabilmesi; anılan 
kanun kapsamına giren yapının yasanın yürürlüğe girdiği 8/3/1984 tarihinden önce inşaası-
nın tamamlanmış olduğunun belgelenmiş ve tahakkuk ettirilmiş primlerin tahsil edilmemiş bu
lunması koşullarına bağlı tutulmuştur. Böyle bir hükmün imar Kanununa göre alınan 
kimi cezalardan muafiyeti öngören 19. maddeye, yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında eklenmiş olmasının nedenleri yukarıda da değinil
diği üzere, düzensiz ve çarpık yapılaşma sonucu inşa edilmiş sayıları büyük rakamlara ulaşan 
ve çok büyük bir kesimi gecekondu niteliğinde, daha ziyade işçi çalıştırılmadan karşılıklı yar
dımlaşma suretiyle yapılmış yapı sahiplerinin gerçekte Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borç
lusu sayılmalarının doğru olamıyacağı gibi bir düşünceye dayandığı söylenebilir. 

itiraz yoluna başvuran mahkeme, Anayasa'nın bu maddesine ilişkin olarak iptal iste
minin gerekçesinde özetle; insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmakla yükümlü olan devletin, bu şartların gelişmesi için kurulan sosyal gü
venlik kuruluşlarının kaynaklarını azaltma yetkisine sahip olmadığını; kaynak azalması sonu
cunu yaratacak olan itiraza konu hükmün Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğunu ileri 
sürmüştür. 
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2 — Anayasa 'n ın 10. Maddesi Yönünden: 
İtiraz yoluna başvuran mahkeme bu noktaya ilişkin olarak itirazın gerekçesinde Ana

yasa 'nın 10. maddesinde belirtildiği üzere, herkesin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye 
imtiyaz tanınamıyacağı, devlet organları ve idare makamlarının bütün alemlerinde eşitlik i l 
kesine uygun hareket etmek zorunda oldukları , oysa; 2981 sayılı Yasarın 19. maddesi gere
ğince kamu inşaatı yapan bir müteahhit veya taşeron ile yine imar yasası çerçevesinde, yasaya 
uygun olarak inşaatını yapan bir işverenin prim ve cezalarını ödeyeceği, buna karşılık tama
men yasaya aykırı davranan, kaçak işçi çalıştıran ve bu işçilerin ücretlerinden kestiği primleri 
dahi sosyal güvenlik kuruluşuna yatırmayan ve durumu 19. maddenin iptali istenilen hükmü
ne uygun bulunan işverenin sosyal sigorta prim ve cezalarından kurtulacağı ve bunun ise 
Anayasa 'n ın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı düşeceği öne sürülmüştür. 

Bu kanun kapsamına giren yapı sahiplerinin bir yandan imar yasasına göre verilmiş ce
zalar, öteyandan sosyal sigorta prim ve cezalarından yasada öngörülmüş koşullarla muaf 
tutulmuş olmalarının ayrımlı bir işlem niteliğinde ve eşitlik ilkesine ters düşebilecek bir görü
nüme sahip olduğu söz götürmez. Nevar k i ; Anayasanın eşitlik ilkesinin çiğnenmiş sayılabil-
mesi, eşitliği bozar gibi görünen kuralın herhangi bir kamu yararına veya haklı bir nedene 
dayanılmadan getirilmiş bulunmasına bağlıdır. 
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Devletin temel amaç ve görevleri arasında insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmak, kişiyi mutlu kılmak, onların hayat mücadelesini ko 
laylaştırmak, insan haysiyetine uygun bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak gibi hususlarda 
yer alırlar. 

Gerçekten, yarattığı gelecek güvencesiyle bu mutluluğa hizmet eden araçlardan biri de 
kişinin sosyal güvenliğinin temin edilmiş olmasıdır. Devletin, herhangi bir sosyal güvenlik ku
ruluşunun kimi kaynaklarından elde etmekte olduğu gelirlerinden bir bölümünü daha önemli telakki 
ettiği sosyal çıkarlar için borçlularından almaktan vazgeçmesi iddia edildiği biçimde sosyal güven
lik kuruluşlarını göstermelik birer kuruluş haline getirecek bir davranış olarak nitelenemez. 

4792 sayılı Yasa ile "İşçi Sigortaları K u r u m u " adıyla kurulmuş iken, 1965 yılında yü
rürlüğe konulan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 136. maddesiyle adı "Sosyal Sigorta
lar K u r u m u " olarak değiştirilen ve Anayasa 'n ın 60. maddesinde öngörülen örgütlerden biri 
durumunda bulunan kurum, kuruluş yasasının 1. maddesine göre, iş hayatında türlü hallere 
karşı ilgili sigorta yasası hükümlerini uygulamak üzere kurulmuş, özel hukuk hükümlerine ta
bi , malî ve idarî bak ımdan özerk ve tüzelkişilikte bir devlet kurumudur. İdarenin bütünlüğü 
içerisinde yer alır. İdarî kamu tüzelkişiliği çeşitlerinden olan mahalli idarelerden sonra ikinci 
ve engeniş kategoriyi teşkil eden üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ve Emekli Sandığı 
gibi kamu tüzelkişiliği niteliğindedir. Hizmet akdine dayalı olarak çalışanların sosyal güven
liklerini sağlamak gibi önemli bir kamu hizmetini devlet adına gerçekleştirme ödevini üstlen
miştir. 

Kişinin sosyal güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve teşkilâtı kurmak dev
letin ödevidir. Bu ödevini yine Anayasa 'nın bir başka kuralına göre ekonomik istikrarın ko
runmasını gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde üstlenen devletin bu alanda kaynağı 
belirlemek, yeni kaynaklar yaratmak, kimilerinden vazgeçmek, tüm sosyal güvenlik kuruluş
larını birleştirmek, icabında başka bir yapıya sahip kılmak hususunda geniş takdir yetkisine 
sahip olduğu söz götürmez. Kurum kaynaklarının yetmezlik gösterdiği alanlarda ona yardım 
edecek olan yine devlettir. 

Bu durumda yukarıda yer yer açıklanan gerekçelerle getirilmiş imar affını başarılı bir so
nuca ulaştırmak gibi bir amaçla ancak nazari açıdan sigorta prim borçlusu telakki edilebile
cek kimi yapı sahiplerinden prim ve cezalarının tahsilatından vazgeçilmiş olmasının Anayasa'nın 
5. maddesine aykırı bir yanı bulunmamaktadı r . 
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Anayasa'mn 10. maddesinde yer alan eşitlik kavramıyla kanun Önünde eşitlik yani hu* 
kuki eşitlik kasdedilmiştir. Bu ilkeyle bir tek kişiye veya kimi topluluklara, aynı durumda bu
lunan yurttaşlardan daha çok veya daha geniş hak ve yetkiler tanımak yoluyla kanun karşısın
da eşitlik ilkesinin çiğnenmesi yasaklanmaktadır. 

Kanun karşısında eşitlik demek bütün yurttaşların hepsinin, her yönden aynı hükümlere 
bağlı tutulmaları demek değildir. Kimi yurttaşların başka hükümlere bağlı tutulmaları haklı 
bir nedene dayanmakta ise eşitlik ilkesinin ihlalinden söz edilemez. 

Anayasadaki eşitlik ilkesinin amacının, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı 
işleme bağlı tutulmasını sağlamak ve yurttaşlara, yasa karşısında dil, ırk, cinsiyet, siyasal dü-
şünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımlı davranılmasını önlemek ol
duğu Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında vurgulanmıştır. 

Şu hale göre; İmar Yasası uygulamasında kimi topluluklara ayrıcalıklı bir durum ya
ratmış olan itiraz konusu hükmün hangi koşullar içerisinde ve ne gibi nedenlerin etkisiyle geti
rildiği, yapılan düzenleme ile güdülen amacın anayasa koyucunun iradesine ters düşüp düşmediği 
konuları üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. 

2981 sayılı Yasa'nın gerekçesinde; vatandaşın çeşitli yönleri itibariyle yasalara uygun 
olmayan yapılarıyla ilgili tüm dertlerinin açık, çabuk, kolay, kesin ve külfetsiz şekilde Çözüm
lenmesinin amaçlandığı açıkça belirtilmiştir. İtiraz .Konusu kuraldan yararlanacak olanlar, daha 
ziyade belediye hudutları dışında mücavir alanlarda yapılmış olan gecekondular ile kimi ka
çak yapılar ve mücavir alan içindeki köylerde büyük bir kesimi işçi çalıştırılmadan aile birey-
lerince ya da karşılıklı yardımlaşma suretiyle yapılmış yapıların sigorta prim ve cezalarım öde
me gücü bulunmayan ya da son derece sınırlı olan sahipleridir. 

Yapıkları sırasında büyük ölçüde işçi çalıştırılmamış yapılar için Sosyal Sigortalar Ku* 
rumunca istenecek prim ve cezalannı affederek vatandaşla idare arasındaki sonu gelmez uyuş
mazlıkların bu yolla kolay, kesin ve külfetsiz bir biçimde çözümlenmesinde kamu yararı olduğu 
hiçbir şekilde yadsınamaz. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle itiraza konu olan kuralın Anayasa'mn 10. maddesinde 
yer alan eşitlik ilkesiyle çelişen bir yanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

3 — Anayasa'mn 11, 13 ve 36. Maddeleri Yönünden: 
İtiraz yoluna başvuran mahkeme, itirazın gerekçesinde bu konuya ilişkin Olarak, 2981 

sayılı Kanunun 19. maddesinde yer alan " . . . Bu Kanun kapsamına giren ve înşaası tamamlan
mış yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz..." biçimindeki itiraz ko
nusu hükümle, yapı sahibi işverenler yönünden getirilmiş muafiyet sonucu, primi ödenmeyen 
günlerin bu işte çalışmış olan sigortalıların prim ödeme gün sayısına eklenemiyeceği, Sosyal 
Sigortalar Kurumu prim borcunun yasanın belirlediği biçimde yerine getirilmemesinin, sigor
talının kimi sigorta dalları içtn öngörülmüş yardımlardan yararlanamama ve bazı sigortaların 
uygulanmasında sigortalı niteliğinin yitirilmiş sayılması sonuçlarım doğuracağı, bireylere , 
sosyal güvenlik haklarının tanınmasında primlerin ödenmesinin şart olduğu, bu nedenlerle 
de söz konusu hükmün Anayasa'nın 11., 13. ve 36. maddelerine aykırı bulunduğu öne sürül
müştür. 

iptal isteminin gerekçesinde referans norm olarak dayanılan, Anayasa'mn bağlayıcılığı 
ve üstünlüğü ile ilgili 11., temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili 13., hak arama özgür
lüğü ile ilgili 36. maddelerinin konu ile ilişkisi görülmemiş işe de: İtiraza konu hükmün kapsa
mına giren yapılarda hizmet aktine dayalı olarak çalışmış bulunan kimselerin sigorta hukukundan 
doğan kimi haklarının iddia olunduğu üzere kayba uğrayıp uğramadığı sorunu üzerinde kısa
ca durmak gerekmektedir. 

Y a n ı t B ö l ü m ü S a y f a : 3 6 
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Sosyal sigortalar sistemimize egemen olan ve bazılarına yukarıda değinilmiş bulunan 
kurallara göre, işverence, 506 sayılı Yasa'nın kendisine yüklediği kimi yükümlülüklerin yerine 
getirilmemiş bulunmasının sigortalının, yasadan doğan haklarını olumsuz yönde etkilememe-
si temel kuraldır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 80. maddesi hükmüne göre kuruma karşı prim 
borcundan işveren sorumludur. Bir işyerinde sigortalı çalıştırıldığını herhangi bir biçimde öğ
renmiş olan Kurumun ödenmemiş bulunan prim alacaklarını yasada öngörülen yöntemlerle 
derhal tahsile yönelmesi görevi icabıdır. 

İşverenin primi süresi içinde ve tam olarak ödememesinin yaptırımı gecikme zammı ile 
faizidir. Sadece işveren bakımından söz konusu olan bu yaptırımlar sigortalıya uygulanmaz. 
İşveren, ödemek durumunda kaldığı gecikme zammı ile faizi, payı oranında sigortalıdan is
teyemez. 

İtiraz konusu hüküm,sadece kapsama giren yapı sahiplerinden kuruma prim borcu ve 
cezası bulunanların bundan muaf tutulmalarını öngörmektedir . Başka bir anlatımla bu gibi
ler hakkında prim borcu ve cezası tahakkuk ettirilmeyecek; ettirilmiş ise bunların tahsili cihe
tine gidilmeyecektir. Denilebilir k i , Kurum bu hükümle kimi prim alacaklarından vazgeçmiş 
bulunmaktadır . Bu husus dışında, kapsama giren yapı sahibi işverenlerin, 506 sayılı Yasaya 
göre sıfatlarından doğan her turlu hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik söz ko
nusu değildir. Ayrıca sigortalı yönünden de 506 sayılı Yasada öngörülen tüm hak arama yol
ları açık bulunmaktadır . 

Sözü edilen hükümle, kuruma ödenmeyen primler nedeniyle kapsama giren yapılarda
ki çalışmaların sigortalıların prim ödeme gün sayılarına eklenemiyeceği yolundaki iddiaya 
gelince: 

2981 sayılı Yasanın yür rlüğe girdiği tarihte yapımı tamamlanmış yapılarda hizmet ak-
tine dayanarak çalışmış olan sigortalılar için aşağıdaki hallerden biri söz konusu olabilir: 

a) İşveren, çalıştırdığı işçiler hakkında Kuruma gereken her türlü bilgi ve belgeyi ver
miş ve primleri de ödemiştir. 

b) İşveren, çalıştırdığı kimseler hakkında Kuruma bildirge vermiş ancak primleri kıs
men ya da tamamen ödememiştir. 

c) İşveren, işinde çalıştırdığı kimseleri Kuruma bildirmediği gibi bunlar için prim de 
ödememiştir . Uygulamadaki adıyla işçi kaçak olarak çalıştırılmıştır. 

Birinci halde, sigortalının hakkı herhangi bir biçimde kayba uğramış değildir. 
İkinci halde, ancak işverenin kuruma prim borcu olduğundan söz edilebilir. Ne var k i ; 

kuruma bildirge verildiği için Kurumun prim alacağını tahsil etme görevi doğmuş demektir. 
Kurum bu görevi yerine getirmediği takdirde üçüncü kişi durumunda bulunan sigortalının bun
dan zarar görmesi düşünülemez. Bu çalışma sureleri primleri, ödenmemiş olsa dahi sigortalı
nın hizmet süresi içinde sayılır ve prim ödeme gün sayısına eklenir. Nitekim Yargıtay uygulaması 
da öteden beri bu doğrul tudadır . 

Üçüncü halde, işçi kaçak olarak çalıştırılmıştır. Bu gibi hallerde Kuruma bildirilmemiş 
olan çalışmaların 506 sayılı Yasanın 79/5. maddesine göre iş mahkemesince tesbiti gerekir. 
Suresi içerisinde mahkemeye başvuran sigortalının bu durumda da herhangi bir kaybı söz ko
nusu değildir. 

506 sayılı Yasanın yukarıdan beri açıklanan esaslarına göre sözü edilen muafiyet hük
mü nedeniyle ödenmeyen primlerin sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ve çalışma süre
lerine etkisi bulunmadığı cihetle bu noktalara ilişkin Anayasaya aykırılık savlarının varit 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

4 — Anayasa 'n ın 60. ve 65. Maddeleri Yönünden: 

Yargı Bölümü Sayfa :37 
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İtiraz konusu hükmün Anayasa'mn sosyal güvenlik hakkı ile ilgili 60., sosyal ve ekono
mik hakların stnınnı belli eden 65. maddeleriyle ilişkisi dikkate almamıyacak»derecede dolaylı 
ve uzaktır. Getirilen muafiyet hükmünün kurum olanaklarını azalttığı ve kurumun sağladığı 
sosyal günvenlîği göstermelik hale soktuğu yolundaki iddia ise Anayasa'mn 5. maddesine ay
kırılık nedeniyle yeterince incelenerek red edildiğinden burada yinelenmesine gerek görülme
miş iddia bu nedenlerle varit bulunmamıştır. 

Necdet DARICIOĞLU, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ve Selâhattin METİN yukarıda 
açıklanan görüşlere tümüyle katılmamışlardır, 

VI - SONUÇ : 
24/2/1984 günlü, 2981 sayılı fmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygula

nacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı fmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun'un 19. maddesinin Bu Kanun kapsamına giren ve inşaası tamamlanmış yapı
lara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz " biçimindeki hükmünün Ana
yasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine Necdet DARICIOĞLU, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU 
ve Selâhattin METIN'in karşıoylan ve oyçokluğuyla 21/10/1986 gününde karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye 
Orhan ONAR Mahmut C. CUHRUK Necdet DARICIOĞLU 

Üye 
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU 

Üye 
Mehmet ÇINARLI 

Esas Sayısı: 1986/16 
Karar Sayısı: 1986/25 
Karar Günü : 21.10.1986 
1 — 2981 sayılı Yasa'nın 19. maddesine göre, bu Yasa kapsamına giren ve inşaası ta

mamlanan yapılarda Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim ve cezalan alınmayacak, ancak 
müteahhit ve taşeron vasıtasıyla yaptırılan kamu inşaatları için bu madde hükmü uygulanmı-
yacaktır. Bu durumda, örneğin, bir kamu kuruluşuna yapt yapan müteahhitin, zamanında öde
mediği SSK primlerini daha sonra cezalı ödemesi gerektiği halde; benzeri yapıyı aynı zamanda 
ticari amaçla bitiren ve zamanında SSK primlerini ödemiyen müteahhit ise, bu Yasa kapsamı
na gimekte olması nedeniyle, yalnız cezayı değil, borcu olan SSK primlerini «le ödemek zorun
da kalmıyacaktır. 

ö te yandan bu Yasa, yasa dışı yollarla (yapı ruhsatı alınmadan ya da ruhsata aykırı 
olarak) inşaası tamamlanmış yapıların prim borçlarının ve cezalarının tahsilini önlerken; ruh
satlı ve ruhsata uygun olarak yapılan yapılarda prim ve cezalar m tahsiline imkân tanımakta
dır. Hatta, yapının bir bölümünün ruhsatlı, öteki bölümünün ruhsatsız ya da ruhsata aykırı 
yapılmış olması durumunda; bu madde hükmüne göre, sadece, binanın yasa dışı yolla yapılan 
kısmı için prim borcu ve ceza ödenmiyecek, yasalara uygun yapılan kısma ait prim borcu ce
zalı olarak ödenecektir. 

Ayrıca, durumu bu maddedeki koşullara uymakla beraber, prim ve cezalarını bu Yasa
nın yayımından önce iyiniyetle ödemiş olanlar, ödediklerini geri alma imkânı bulamazken, çe-
şitli yollarla ödemeden kaçınanlar bu Yasadan yararlanarak ödeme borcundan kurtulacaklar; 
iyiniyet adeta cezalandırılmış olacaktır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle 2981 sayılı Yasa'nın 19. maddesinin kira/ konusu hük
mü, Anayasa'mn 2. maddesindeki sosyal hukuk devlet; üc 10. maddesinde öngörülen yasa 
önünde eşitlik İlkelerine aykırı düşmektedir. 

Üye 
Muammer TURAN 

Üye 
Servet TÜZÜN 

Üye 
Adnan KÜKNER 
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Üye 
Yekta Güngör ÖZDEN 

Üye 
Selâhattin METİN 

Üye 
Mustafa ŞAHİN 

KARŞIOY YAZISI 
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2 — Sosyal Sigortalar Kurumu primi, yasa gereğince, sigortalı ve işveren ile Kurum ara 
sındaki sosyal güvenlik ilişkisinden kaynaklanmaktadır. SSK primi işveren açısından borç, Ku
rum açısından alacak niteliğindedir. Bu borcun ödenmemesi sigortalının sigorta yardımlarından 
yararlanamaması sonucu doğurmaktadır. Sigorta primlerinin önemli bir bölümünün işve
rence ödenmesi sigortalı adına ve hesabınadır. Bu açıdan işverenin primleri ödememesi işçi
yi doğrudan etkittyecek ve sigortalının çalışma gün ve sayısının noksan gözükmesine neden 
olacaktır. İşveren yalnız kendi prim payım değil, sigortalının ücretlerinden kestiği payı da Ku
ruma yatırmakla yükümlüdür. 

Her ne kadar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün VIII-SİGORTA-79 sa-

ilâmlarda belirtilen süreler için tahakkuk eden sigorta primlerinin 2981 sayılı Kanunun 19 un 
cu maddesi hükmü şümulünde mütâlâa edilmemesi, binnetice bu kabil ilâmların sigorta prim
lerinin gecikme zammı ve faizi üe birlikte tahsili kaydiyle işleme konulması, "ndan söz edilmekte 

ise de, bilahare bu tahsilatın yapılabilmesindeki güçlük bir yana, Yasa hükmüne uygun gözük 
meyen bu genelgenin prim ve ceza borçluları yönünden hiçbir etkisi olmıyacağı ve tahsilata 
imkân vermiyeceği açıktır. Böylece 2981 sayılı Yasa uygulaması sonucunda, sigortalılar hizmet 
kaydına uğrayacaklardır. Sigortalıların Hizmet tesbit davasını kazanmaları durumunda ise, Ku 
rum, alacaklı olduğu primleri tahsil edememesine karşın, mahkemece belirlenen hizmet yılı 
üzerinden maaş bağlama zorunda kalarak, güçsüzleşecektir. 

İtiraz konusu hüküm,SSK ile bu madde kapsamına giren işveren (müteahhit) arasında
ki hak ve yüküm doğurucu nitelikteki alacaklı-borçlu ilişkisine doğrudan müdahale etmek su
retiyle, işvereni ödeme borcundan kurtarmakla, Kurumu önemli miktarlara varan alacağını tahsil 
edemez duruma düşürmektedir. Böylece, Kurumun, sosyal güvenlik kuruluşu olarak görevle
rini yerir\e getirmesinin de göreli olarak aksaması doğaldır. Bu nedenle.iptali istenen hüküm, 
Anayasalın 5. maddesinin öngördüğü kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağ
lamakla görevli devlet ilkesine ve; 

Anayasa*nm 60. maddesinde yer alan, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

«Devlet, bu güvenliği sağhyacak gerekli tçdbirleri alır ve teşkilâtı kurar" biçimindeki kurala 
aykırı düşmektedir. 

Sonuç olarak, itiraz konusu hükmün, Anayasa'nın 2., 5., 10. ve 60. maddelerine aykı
rılığı nedeniyle iptali gerektiğinden, "itirazın reddine" ilişkin 21/10/1986 günlü karara katıl
mamaktayız. 

yılı genelgesinin 10. maddesinde, hizmet tesbit davası sonucunda mahkemelerce verilen 

Üye 
Necdet DARICIOĞLU 

Üye 
Selâhattİn METİN 

Üye 
Yılmaz ALlEFENDtOÖLU 
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YARGITAY KARARI 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden : 

E. No. : 1986/12660 

K. No. : 11261 

Karar Mahkemesi : Sarıyer As. Hukuk Hakimliği 

Karar Tarihi : 17/6/1985 

Karar Nosu : 1985/508 - Esas 1985/490 

Davacı : Ferit Ökmen Kızı Gülşen Ökmen'e velayeten Vek. Avukat Hayati Bilecen 

Dâvâlı : Nüfus Müdürlüğü 

Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 17/6/1985 gün ve 1985/508-490 sayılı 
hükmün temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmesi yürürlükteki yasaya aykırı olduğu iddiasiyle 
C. Başsavcılığının 4/12/1986 gün ve 25 sayılı yazılariyle Kanun yararına temyiz edilerek bo 
zulmasının istemesi üzerine gereği düşünüldü : 

YARGİTAY KARARİ 

Gaziosmanpaşa C. Savcılığının 21/5/1985 gün ve 1985/903-324 sayılı iddianamesi ile 
suç tarihinde 15 yaşı içinde bulunan 9/12/1969 doğumlu mağdure Gülşen Ökmen'in rızası ile 
ırzına geçmek suçundan sanık Sadık Emre Çökelez hakkında o yer Asliye Ceza Mahkemesine 
kamu davası açılmıştır. Bu tarihten sonra da mağdurenin babası tarafından 6 Haziran 1985 
tarihli dilekçe ile Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesine mağdurenin yaşının düzeltilmesi için açılan 
yaş tashihi davası, adı geçen Hukuk Mahkemesinin 17 Haziran 1985 gün ve 1985/508-490 sa
yılı kararı ile sonuçlandırılıp, mağdure Gülşen Ökmen'in yaşının 9 Ocak 1967 olarak düzeltil
mesine karar verilmiş, ve karar kesinleştiğinden mağdurenin nüfus kaydında bu şekilde düzeltme 
yapılmıştır. 

CMUK.nun 255. maddesinin son fıkrasında "Ceza Mahkemelerinde son tahkikat es
nasında suçtan zarar görenlerle maznunların yaşlarında Ceza hükümleri bakımından uygun 
görülecek tashihlerin Nüfus Kanunundaki usule göre icrası ceza mahkemesine aittir" denil
mektedir. 

Bu sebeple olayda, Sadık Emre Çökelez hakkında Gülşen Ökmen'in ırzına geçmesi se
bebiyle Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmasından sonra, suçtan zarar gö
ren Gülşen Ökmen'in yaşının Nüfus Kanunundaki usule göre düzeltilmesi görevi o yer Asliye 
Ceza Mahkemesine ait olduğu halde, Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesince Gülşen Ökmen'in 
yaşının düzeltilmesine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı bulunmaktadır. 

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü 
ile hükmün HUMK.nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak koşulu ile Kanun yara
rına Bozulmasına, ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına 
gönderilmesine 29/12/1986 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Yargı Bolumu Sayfa 40 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASıNCA 
31 OCAK.1 VF 2 ŞUBAT 1987 T A R I H L E R I N D E UYGULANACAK KURLAR: 

BÜL T E N N 0 : 1 9 8 7 / 2 1 
DOVıZ novız E F E K T I F E F E K T I F 

D Ö V I Z I N C I N S I AI. I S S A T I S A L I S S A T I S 

1 ART) DOLARı 753.6 5 7 5 7 . 4 2 753.6 5 7 6 4 . 9 5 
1 AVUSTRALYA DOLARı 4 9 8 . 8 4 5 0 1 . 3 3 488.86 5 0 6 . 3 2 
1 AVUSTURYA S I L I N I 5 9 . 2 5 5 9 . 5 5 5 9 . 2 5 6 0 . 1 4 
1 ALMAN MARKı 4 1 1 . 6 0 4 1 3 . 6 6 4 1 1 . 6 0 4 1 7 . 7 7 
1 B E L Ç I K A FRANGı 19.99 2 0 . 0 9 19.59 2 0 . 2 9 
1 DANIMARKA KRONU 10 8 . 7 5 1 0 9 . 2 9 108 . 7 5 110.38 
1 F I N MARKKARI 16 7.11 1 6 7 . 9 5 163.77 169.6 2 
l FRANSıZ FRANGı 123.96 124.58 123.96 125.82 
1 HOLLANDA F L O R I N I 36 3.20 3 6 5 . 0 2 36 3.20 36R.6 5 
1 ıSVF.C KRONU 1 1 5 . 5 0 116.08 1 1 5 . 5 0 1 1 7 . 2 3 
1 I S V I Ç R E FRANGı 4 9 0 . 1 8 4 9 2 . 6 3 4 9 0 . 1 8 4 9 7 . 5 3 
100 ITALYAN L I R E T I 57.97 5 8 . 2 6 56.81 58.84 
100 JAPON YF.Nı 4 9 0 . 3 4 4 9 2 . 7 9 4 8 0 . 5 3 4 9 7 . 7 0 
1 KANADA -J10LAR ı 56 i . 8 0 56 4.6 1 550.56 5 7 0 . 2 3 
1 KUVEYT DINARı 2 7 1 0 . 9 5 2 7 2 4 . 5 0 26 56 .7 3 2751.6 1 
1 NORVEÇ KRONU 107.28 1 0 7 . 8 2 1 0 5 . 1 3 108.89 
1 S T E R L I N 1 146 .68 1152.41 1146 .AR 116 3 . 8 8 
1 SUUDI ARA^.RıYAL ı 201 .03 2 0 2 . 0 4 1 9 7 . 0 1 2 0 4 . 0 5 
1 YUNAN DRAHMISI 4.35 5.27 
1 PORTEKIZ ESKUDOSU 4.39 5 . 3 3 
1 ıRAK DINARı 4 2 2 . 3 7 5 1 1 . 8 1 
1 ıRAN R I Y A L I 0.6 4 0.77 
1 IRLANDA L I R A S ı 9 2 4 . 9 8 1120.86 
1 ISPANYOL PEZETASı 4.98 6 .04 
1 Y E N I I S R A I L SKKELı 4 0 1 . 2 5 486 . 2 2 
1 LURNAN' L I R A S ı 5.28 6.40 
1 LUKSEMBURO FRANGı 16 .64 2 0 . 1 7 
1 MEKSIKA PEZOSU 0.6 4 0.77 
1 SURIYE L I R A S ı 2 2.18 26 . 8 7 
1 URDUN DINARı 1 7 7 3 . 9 3 2 1 4 9 . 5 9 
1 YUGOSLAV DINARı 0.88 1.07 

G.APR A Z 

1 ARD DOLARı 1 2 . 7 1 9 8 
1.831 

3 7 . 7 0 1 3 
fi.9301 
4.5099 
6 .0797 
2.075 

6 . 5 2 5 1 
1.5374 

1 3 0 0 . 0 7 
1 5 3 . 6 9 
1.3415 
7.025 

3.7489 
1 AVUSTRALYA DOLARı .66 19 
1 KUVEYT DINARı 3.5971 
1 STKRLıN 1.5215 
3 0 OCAK 19R7 TARIHINDE UYGULANAN 
A L ı Ş '"ı YATı :TL 1 0 4 5 0 . 0 0 
S A T I S F I Y A T ı :TL 1 0 5 0 0 . 0 0 . 

AVUSTURYA S I L I N I 
ALMAN MARKı 
RELCıKA FRANGı 
DANIMARKA KRONU 
F I N MARKKASı 
FRANSıZ FRANGı 
HOLLANDA F L O R I N I 
ıSVEC KRONU 
I S V I Ç R E FRANGı 
ITA L Y A N L I R E T I 
JAPON Y E N I 
KANADA DOLARı 
NORVEÇ KRONU 
SUUDI ARABISTAN R I Y A L I 
ABD DOLARı 

1 GR, 995.0 A Y A R ALTıNıN: 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA S E N E T 

L E R İ N İ N T İ P V E VADELER İTİBARIYLA 31 OCAK 1987 TARİHİNDEKİ G Ü N L Ü K D E Ğ E R L E R İ : 

1- Üzerinde f a i z kuponu bulunmayıp I s k o n t o l u o l a r a k Hazine İhalesi İle alı
nan D e v l e t İç Borçlanma S e n e t l e r i n i n değerleri aşağıdadır. 
( T : D e v l e t İç Borçlanma T a h v i l i , B: Hazine Bonosu) 

VAOE 
TARİHt TANIM 

VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
GÜN SAYISI (10C.00C.-1 ÜZERİ 

0 4 / 0 2 / 1 9 8 7 0 6 8 4 99 . 229 
1 1 / 0 2 / 1 9 8 7 12T 11 98 . 227 
1 1 / 0 2 / 1 9 8 7 06B 11 98 .227 
1 8 / 0 2 / 1 9 8 7 12T 18 97 . 313 
1 8 / 0 2 / 1 9 8 7 06B 18 97 . 3 13 
2 5 / 0 2 / 1 9 8 7 12T 25 96 . 456 
2 5 / 0 2 / 1 9 8 7 06B 25 96 .456 
0 4 / 0 3 / 1 9 8 7 06B 32 95 .642 
U / 0 3 / 1 9 8 7 12T 39 94. . 8 6 2 
1 8 / 0 3 / 1 9 8 7 12T 46 94 .110 
2 5 / 0 3 / 1 9 8 7 12T 53 93. . 381 
2 5 / 0 3 / 1 9 8 7 03B 53 93 . 381 
0 1 / 0 4 / 1 9 8 7 12T 60 92. . 672 
1 5 / 0 4 / 1 9 8 7 12T 74 91 . 305 
2 1 / 0 4 / 1 9 8 7 12T 80 90. . 737 
2 2 / 0 4 / 1 9 8 7 03B 81 90 .643 
2 9 / 0 4 / 1 9 8 7 12T 88 89. . 9 93 
0 6 / 0 5 / 1 9 8 7 12T 95 89 . 355 
1 3 / 0 5 / 1 9 8 7 12T 102 98. . '27 
2 0 / 0 5 / 1 9 8 7 12T 109 88 . 108 
2 7 / 0 5 / 1 9 8 7 12T 116 87. 4 9 9 
0 3 / 0 6 / 1 9 8 7 12T 123 86 . 3 9 ' 
1 0 / 0 6 / 1 9 8 7 09B 130 86. 304 
1 2 / 0 6 / 1 9 8 7 12T 132 86 . 135 
1 7 / 0 6 / 1 9 8 7 12T 137 35 . 717 
1 7 / 0 6 / 1 9 8 7 06B 137 85. . 717 
2 3 / 0 6 / W 8 7 12T 143 85 . 2 1 9 
2 4 / 0 6 / 1 9 8 7 0 9 B 144 85. . 137 
0 1 / 0 7 / 1 9 8 7 12T 151 84. 5 6 3 
0 8 / 0 7 / 1 9 8 7 12T 158 8 3 . .996 
1 5 / 0 7 / 1 9 8 7 12T 165 8 3 . 434 
1 5 / 0 7 / 1 9 8 7 06B 165 3 3 . 434 
0 9 / 0 9 / 1 9 8 7 09B 221 79. 116 
1 6 / 0 9 / 1 9 8 7 12T 228 78. 5 95 
0 7 / 1 0 / 1 9 8 7 12T 249 77. 057 
0 7 / 1 0 / 1 9 8 7 09B 249 77. 057 
1 4 / 1 0 / 1 9 8 7 12T 256 76 . 551 
2 1 / 1 0 / 1 9 8 7 12T 263 76. 0 4 8 
2 8 / 1 0 / 1 9 8 7 12T 2 7 0 75. 549 
0 4 / 1 1 / 1 9 8 7 12T 277 75. 054 
1 1 / 1 1 / 1 9 8 7 12T 264 74. 561 
1 8 / 1 1 / 1 9 8 7 12T 291 74 . 071 
2 5 / 1 1 / 1 9 8 7 12T 298 7 3 . 5 85 
0 2 / 1 2 / 1 9 8 7 12T 305 73. 101 
3 0 / 1 2 / 1 9 8 7 12T 333 71 . 196 
2 7 / 0 1 / 1 9 8 8 1 2T 361 6 9 . 334 
2- V a d e l e r i yukarıdaki t a r i h l e r l e aynı almayan f a k a t yukarıdaki t a r i h l e r 

arasında g e l e n , üzerinde f a i z kuponu bulunmayıp İskontolu o l a r a k alınan 
De v l e t İç Borçlanma S e n e t l e r i n d e vade t a r i h i a l a r a k L i s t e d e y e r a l a n B i r 
s o n r a k i t a r i h esas alınır. 

3- Üzerinde f a i z kuponu taşıyan Hazine İhalesi i l e alınan D e v l e t İç Borçlanma 
S e n e t l e r i n i n değerleri aşağıdadır. 

VADE 
TARİHİ TANIM 

Y I L L I K KUPON 
ratz O R A N I 

K U P O N DOHÎL B U G Ü N K Ü D E Ğ E R 

C O C . O O O . - H Ü Z E R İ N D E N ) 

1 4 / 0 7 / 1 9 8 8 1 8 T 4 0 . 5 0 1 0 , 7 „ n 
21/01 / 1 9 8 9 2«T 4 0 . 0 0 ' 
2 6 / 0 1 / 1 9 9 0 36T 4 0 . 0 0 {Zili 
U- YUkar:dakı maddelerde b e l i r t i l e n l e r dışında k a l a n D e v l e t İç Borçlanma Se 

n e t l e r i nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 

ILAN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
9. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden 

E R Z U R U M 

E. No : 1986/918 
K. No : 1986/723 
Suç : Yoklama kaçağı 
Sanık : Fatih Oğuz, Aziz oğlu 1964 doğumlu Kayseri Pınarbaşı Nüf. kayıtlı 51. P.Tüm. 

2.TB. 4. Bl.'den terhisli er. 
Karar Özeti : Sanık Fatih Oğuz hakkında 9. Kolurdu Komutanlığı As. Mahkemesince 

As. C.K.nun 63/A, T.C.K.nun 59. mad., 647 S.K.nun 4. maddeleri gereğince; Otuzbin lira 
ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, sanığın kendisi ve konutunun bulun
maması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın sanığa Ha
nen tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın ya
pılmış sayılmasına ilanen tebliğ olunur. 1081 / 1-1 

E. No : 1986/631 
K. No : 1986/946 
Suç : Üste fiilen taarruz 
Sanık : Al i Demir, Isa oğlu 1963 doğumlu Gaziantep Merkez Sarkıyan Mah. Nüf. Kyt. 

202 Mknz.A.Tnk. Tb. Kh. Bl.'den terhisli er. 
Karar Özeti : Sanık Al i Demir hakkında 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesin

ce As.C.K.nun 91/1. Mad. TCK.nun 51/1. Mad.TCK.nun 59. maddeleri gereğince neticeten; 
Üç ay yirmi iki gün hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir. 

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, sanığın kendisi ve konutunun bulun
maması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın sanığa ila
nen tebliğini, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca; ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapıl
mış sayılması ilanen tebliğ olunur. 1082 / 1-1 

» 
58. Tümen Askeri Savcılığından : 

İSPARTA 
Suç : Asta müessir fiil 
Sanık : Kenan Demirbaş, Necip oğlu 1964 Elazığ ili Palu ilçesi Dükkanönü Mah. Nüf 

kayıtlı. 
Hüküm Veren Mahkeme : 58. Tümen Askeri Mahkemesi 
Tarih ve Sayısı : 14/10/1986 gün ve esas 1986/217-518 sayılı gerekçeli hüküm. 
K.Mad. ve C. Miktarı : As. C.K. 117/1 As.C.K.nun 117/1 maddeleri ve 647 S.Kanu-

nun 4/1 maddesi uyarınca 4200 T L . ağTr para cezası ile mahkumiyetine. 
Yukarda özeti yazılı gerekçeli hüküm sanık aramalara rağmen bulunamadığından ila

nen tebliğ olunur. 1042 / 1-1 

3 1 O c a k 1 9 8 7 CUMARTESİ Sayı : 1 9 3 5 8 



TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı 

A K T İ F 
Altın Mevcudu (Uluslara, standartta) 

Serbest : San K f . 115.109.983 
Merhun : Safi Kg. — .— 

Döviz Borçluları (Konverrlbl) 

Ufaklık Para 

Dahildeki Muhabirler : 
Resmi Bankalar 
Diğer Bankalar 

Krediler : 

Kamu KuruaıL ve Ört. Dev. Test Hı III 
A - Hazineye K m Vattan Aran» .. 
B - Hazine Kefaletini Haiz Bonolar: 

a) Kamu İktisadi Kuruluşları .. 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri . 

C - T a h v i l Czertae Avans fDYB) .. 
D - Ticari Senetler 

E • Altın ve Döviz tjzerine Avans .. 

F - Mevduat Kaısılddarmdan Özel 
Finansman (1789 S.K. Mad. 11 
ve 1823 S.K. Mad. 70) 

A - T i c a r i Senetler : 
a) Özel Sektör 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

B - T a r a n Senetleri 

C - Tahvil Özerine Avans ..." 

D - O r t a Vadeli Krediler : 
a) Sınai 
b) Tarımsal 

E - Dlger 

Tarım Koon. (T .C Ziraat Bankası) : 

A - Taran Sataj Koop. Birlikleri : 
a) Destekleme 
b) Üreticiyi Güçlendirme 

B - T a r ı m Kredi Kooperatifleri 

23 Ocak 1987 Vaziyeti 
Tilrk Lirası Türk Lirası Turk U r a n P A S İ F 

767.892.136.591 
Todavuldekt B a n s ı — I » 

— 767.892.136.591 

1.109.210.888.181 Dovlz Alacaklıları (KonverUbl) 

504.506.606 

22.600.71» 
Mevduat : 

451.217 23.051.936 
A - Resmi : 

1.178.400.600.000 
a) Hazine, Genel ve Katma 

Bütçeli idareler 

b) Kamu İktisadi Kurulu» lan . 

181.643 000.000 181.643.000.000 
c) İktisadi Devlet TeeekkOBeri 

d) Dlger Kamu Kuruluşları .... 

51.393.190.000 
e) Sair » 

B - Bankalar : 

35.000.000 1.411.471.790.000 

55954.187.586 
55954.187.586 

c) Yurt Dışındaki Bankalar .... 

d) Tasarruf Mevduatı 
ciDortü P M I U 

4.805.855.000 

4.466.800.000 
e) Mevduat kargılıkları (1211 

S.K. Madde 40) 

351.234 284.564 
351.234.284.564 

C • Muhtelif : 

14 080.000.000 430.541.127.150 

z D - Uluslararası Kuruluşlar 

12.013.248.000 12 013.248.000 

Türk Lirası Türk U r a n Türk Lirası 

1.947 106.641 7 6 5 

213 859 832 109 

84.143.820.157 

8.361.330.479 

12 997.914.101 

37.711.231.198 

168.144.753 143.382.440.781 

27.271.795.765 

55.587 723.042 

42.431.731 

12.507.083.005 

1 539.302.662.718 1.634.711.696.261 

4.807.597.189 

5 5 756.144.512 60.563.741.701 

832.882.657 1.S39 490 761 4 0 0 
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Diğer : 

Altın ve Döviz Özerine Avans ... 
Menkul Kıymetler Tanzim Fonu 

Tasarrufları Koruma Fonu 
27.997.132.000 27.997.132O00 

Tahviller CUadanı : 

59.804.100 
— 

— 

S9.804.100 

Gayrimenkullar ve Demirbaşlar 19 595.436.867 

İtfaya tabi hesaplar ve Aktlflesthilen 
Alacaklar : | 

Tasfiyeye Tabi Tutulan Alacak-| 
lanınız (I2ıı S K. Geçici M . 5) f 1S.7G7 695 
1211 S K. 61 Maddesi gereğincej 

2.0ı9.3ı6.I63 912 
2974 Sayılı Tahkim Kanunu Uya-
rtnca Aktlflestirilen Atacaklar ...1 2 417.062.533.194 4.436.397.464.801 

Muhtelif : 

a) Altın : (Uluslara, standartta 
olmayan) Safı Kg. 3.646.575 24.326.091.701 

b) Döviz : ' 
Hariçteki Muhabirler 117 221.543 753 
Dlger Döviz Hesaplan 1 3")4 434 839 954 1 471.656.383 707 

c) Dahildeki fizel bankalarla 
yapılan Röpor İşlemleri — 

3.810.307^553.785 5 306.290.029.193 

j T O P L A M 13.521.996.615.425 

Altm Alaeaklılan : 

Hazine Safi Kg. 331,420] 
Diğer Safi Kg 1.035.714 

İhtiyat Akçesi : 
Adi ve Fevkalade 

Hususi (Bankamız Kan. M. 59) ... 

İlerde Vukuu Muhtemel Zar. kar-| 
Silıgı (3182 S. Bank. K. Mad. 32), 
Değer Artış fonu (2791 ve 3094 
Sayılı Kanunlar) 

Provizyonlar 

Muhtelif : 
a) ödenecek Senet ve Havaleler 

b) Muhtelif Karşılıklar (Akredi
tif ve İç İstikraz Karşılıkları) 

c) Muhtelif Mahiyette 
Depozitolar 

d) Döviz : 

Hariçteki Muhabirler ... 
Diğer Döviz Hesapları 

e) Sair Hesaplar 

158 216 502.827 
8 878.059.372 401 

2.210.383.129 
6.909.185.722 

11.894 270.775 

38 967 066 

25.000 000 

12 043.761.091 

2 604 486.778 

541 556.766 

139.176 983.446 

9 036.275.875.228 
295 767 168 738 

9 120.068.851 

25 000 000 

24 001.998 932 

14 026.241 412 

9.474.366.070 936 
T O P L A M ' 13321.996.615.425 

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faı? oranlan : 

I — Kısa vadeli kredilerde : 

1 — Lrenel olarak 
2 — İhtisas kredileri : 

a) T. C Ziraat Bankasınca kutlandırılan tarım kredileri ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri 
b) T. C. Ziraat Bankasınca kullandınlan Tanm Satış Kooperatifleri Birlikleri kredileri 
c) T. Halk Bankasınca ktlçük sanayici, sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekküllerine kullandınlan mesleki 

krediler 
- İhracat kredileri 

ı rde ( fesvik Belsfcl'.l - Ona v.iüclı kreaıl 
1 — Goiel ol.ır.iK . . . 
2 — Yat ı r ım kredileri 

'i — lanın kredileri 

. Tahvil ve attın üzerme avans işlemlerinde 

% 48,00 

% 28,00 
% 46.50 

% 27,00 
% 38,00 

% 50.50 

% 33.00 

% 28,0» 

% 50,00 
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Konya Ereğlisi Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 982/173 
Karar No : 985/1678 
Hırsızlık suçundan sanık Mustafa \e Ayşe oğlu 1956 D.lu, Aslen Konya tli Ereğli ilçesi 

Kutören köyü nüfusuna kayıtlı olup halen İçel İlinde bulunan ve adresi meçhul olan Mustafa 
Yalman hakkında mahkememizce 26/11/1985 tarih ve 1986/173 esas, 1985/1678 karar sayılı 
ilamı TCK 491 /ilk, 62, 522, 525, 647/4 maddeleri gereğince 4000 lira ağır para cezası ile mah
kumiyetine karar verilmiş, 647/6 maddesi gereğince sanığın işbu cezası tecil olunmuş, sanığın 
gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen bulunamadığından sanığa tebliğ edileme
miştir. 

7201 sayılı tebligat kanunu gereğince ilânen tebliğine ve aynı kanunun 28, 29. maddele
ri gereğince ilân tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

898 

Adana 3 Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1986/49 
Karar No : 1986/906 
Geceleyin hırsızlığa teşebbüs suçundan sanık Cemal ve Hatice'den olma 1969 D.lu Yoz

gat Çayıralan çandır koyu nüfusuna kayıtlı Bekir Özgüleşir hakkında mahkememizin 20/11/1986 
tarihinde 1986/49-906 karar sayılı ilamı ile TCK.492/1,61,522,55/3, 647 S.K.nun maddeleri uya
rınca 15.900 lira ağır para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği sanığın gıyabında verilen 
işbu hükmün sanığın bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediği \e adresinin meçhul kaldığı 
anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün res
mî gazete ile ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılmasına bir sureti
nin mahkeme ilân tahtasına asılmasına karar verildi. 

899 

Balıkesir 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1986/365 
Karar No : 1986/443 
Sanık : Al i Asgar Aykaç, İsmail ve Ayşe Dudu oğlu 1962 D.lu Çorum Merkez Evcior-

takışla köyü nüfusunda kayıtlı İstanbul G.Osmanpaşa Yıldız Tayba mah. Sayır Sok. No: 18 
Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 14/11/1986 tarih ve 1986/365-443 sa

yılı ilamı ile TCK.nunun 492/7. 62. 523/1, 525 maddesi gereğince 5 ay 10 gün 
hp. 5 ay 10 gün gözetim cezasıyla tecziyesine 647 Sayılı kanunun 6. Maddesi gereğince cezası
nın ertelenmesine karar verilmiş sanık bunca aramalara rağmen hükmün kendisine tebliği müm
kün olmamıştır. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 \ e 31. Maddelerine göre ilânen tebliğine ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

900 
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Bursa 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1985/235 
Karar No : 1986/87 
Hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan sanıklar Mustafa Keskin, Meh

met Lüzum, Cevat Toklu ve Süleyman Toplu haklarında mahkememizde yapılan yargılama 
sonunda dava Abdullah ve Sultandan 1969 yılında olma Şanlıurfa ili Yeni Mahalle nüfusun
da kayıtlı Mehmet Lüzüm'un gıyabında verilmiş olup tüm aramalara rağmen 5/2/1986 tarih 
ve 1985/235 esas 1986/87 karar sayılı 1 yıl 10 ay 40 gün hapis ile 24.900 lira ağır para cezasına 
havi hüküm sanığa tebliğ edilememiştir. 

İş bu ilân tarihinden itibaren sanık tarafından 15 gün içerisinde temyiz yoluna baş vu
rulmadığı takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1004 

• 
Bartın Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1986/1276 
Karar No : 1986/1264 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan mahkememizin 15/10/1986 tarihli ilâmı ile 2918 

sayılı Kanunun değişik 48/4. maddesi gereğince takdiren 15 gün hafif hapis ve 2000 liura hafif 
para cezası ve hapsin 647 S.K.nun değişik 4. maddesi gereğince günlüğü 150 liradan 2250 lira 
hafif para cezasına çevrilmesi sonucu toplam Dörtbinikiyüzelli lira hafif para cezası ile hü
kümlü Afyon ili Hacıeyüp Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara ili Demetevler 
78/40'da mukim Zeki oğlu, Hatice Nasip'ten olma, 1961 D.lu Zeki Abdullah Tiryakioğlu hakkın
daki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın 
ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince hüküm fıkrasının neşir tarihinden iti
baren 15 gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 1005 

Esas No : 1986/1275 
Karar No : 1986/1212 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan mahkememizin 9/10/1986 tarihli ilâmı ile 2918 

Sayılı Kanunun değişik 36/3. maddesi gereğince takdiren 15 gün hafif hapis ve 5000 lira hafif 
para cezası ve hapsin 647 S.K nun değişik 4. maddesi gereğince günlüğü 150 liradan 2250 lira 
hafif para cezasına çevrilmesi sonucu toplam Yedibinikiyüzellilira hafif para cezası ile hükümlü, 
Afyon ili Hacıeyüp Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara ili Demetevler 78/40 da 
mukim Zeki oğlu, Hatice Nasipten olma, 1961 D.lu, Zeki Abdullah Tiryakioğlu hakkındaki 
gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen 
tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 1006 

Sungurlu Tapulama Hakimliğinden : 

Sayı : 1979/288 
Davacıları İnegazili köyünden Emine Kabak, Kamer Savaş davalısı aynı köyden Meh

met Öneme olan tapulama tesbitine itiraz davasının mahkememizce yapılan açık yargılaması 
sırasında verilen ara kararı uyarınca; 

Davacılar duruşmaya gelerek murislerinin adı, soyadı, baba adı ve hangi yer ve hanede 
kayıtlı olduğunu bildirmediğinden nüfus kaydı şimdiye kadar celbedilmediğinden adı geçen 
şahısların duruşma günü olan 29/4/1987 tarihine kadar murislerinin baba adı, soyadı ve nü
fusta kayıtlı olduğu yer ve hane numaralarını bildirmesi aksi halde davalarının reddedileceği 
hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1009 
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izmir Sekiz Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Kumar oynatmak suçundan sanıklar Abdulah Duran ve Ahmet Pamukçu hakkında 
10/4/1986 tarihinde verilen gıyabi karar bu sanıklara tüm aramalara rağmen tebliğ edileme
miş olduğundan : 

Gereği Düşünüldü : Al i oğlu, 1958 D.lu Afyon, Mr. Demirçevre Köyü hane 44'de nü
fusa kayıtlı Abdullah Duran ile Mahmut oğlu, 1965 doğumlu, Mardin, Derik, Küçükpınar 
Mahallesi Hane 108/5'te nüfusa kayıtlı Ahmet Pamukçu haklarında TCK. 567/1, 647 S.K.4. 
maddeleri gereğince 12.000,— TL. hafif para cezası verildiği, Ancak gıyapta verilen bu ka

rarın tüm aramalara rağmen sanıklara tebliği yapılamamış olmakla 7201 S.K.nım 28 ve müte
akip maddeleri gereğince Resmî Gazete İle Tebliğine, 

Resmî Gazete'de ilânından itibaren 15. gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ 
olunur. !074 / 3 

Hırsızlık suçundan sanık Yaşar Cantürk hakkında 1/5/1986 tarihinde verilen gıyabi karar 
sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan: 

Gereği Düşünüldü : Kadir oğlu, 1950 D. lu Çarşamba, Kahyalı Köyü hane 93'de nüfusa 
kayıtlı Yaşar Canturk hakkında T C K . 491/3, 62, 522, 525 maddeleri gereğince ik i ay yirmi 
gün hapis, ik i ay yirmi gün Emniyeti gözetim cezası verildiği ancak gıyapta verilen bu kararın 
tüm aramalara rağmen sanığa tebliği yapılamamış olduğundan 7201 S.K.nım 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince Resmî Gazete ile Tebliğine 

Resmî Gazete'de ilânından itibaren 15. gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ 
olunur. 1074 / 4 

Yozgat Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

E . N o : 1980/303 

K . No : 1985/448 

Davcı Mehmet Çepel Vek. A v . Salih Demirel tarafından davalılar Hazine, Belediye ile 
Alaattin Keser, Mehmet A d i l , Sundüz, A i i , Hamza, Asiye, Mehmet Fatma, Münevver, Boz 
"aş, Meryem, Yusuf Üstüntaş , A yşe Atmaca, Muteber Üstüntaş, Sırma ve Duran aleyhlerine 
açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda; 

\ ozgat İli Merkez Yukarı Nohutlu Mahallesi 235 Ada , 1 parselde kain kargir hanenin 
aı^a olaink Karaca Mehmet adındaki şahsa ait iken olumu ile vereselerinin bu yere sebahat 
etmediğinden Alaatin Gülcaıı 'ın 20 yıldan fazla bir zamandan beri tasarruf edip üzerine bina 
yaptıktan sonra 1957 senesinde satarak zilliyetliğini devir ve teslim ettiğini kadostro tesbiti sı
rasında gayri menkul üzerinde bulunan ve Krokide A harfi ile gösterilen yerin Mehmet Çepel 
adına diğer kısımların Karaca Mehmet mirasçıları adına tesbit yapıldığı iptali istenen bu gayri 
menkulde Alaattin Gülcan, Hazine ve Belediyenin herhangi bir alakalarının bulunmadığı, Dava 
tarihi ifraz tarihinden sonra olduğundan ayrıca dava açılırken tapu malikleri davaya girmedi
ğinden, davadan sonra davalının rızası ile bile davanın tarafları değişmiyeceğinden husumet 
yönünden davanın Reddine karar verildiğinden adresleri tesbit edilemeyen Yakup eşi Sırma 
Üstüntaş, Mehmet Kızı Sünduz, Hacı Ömer eşi Meryem, Ahmet kızı Fatma Cemal kızı Ruki-
ye Üstüntaş, Mehmet A d i l oğlu Duran kızıı Fadiş Üstüntaş ve Ahmet kızı Asliye Üstüntaş 'a 
karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 15113 / 1-1 



31 Ocak 1987 — Sayı : 19358 RESMÎ GAZETE Sayfa: 55 

Yerköy Kadastro Hakimliğinden : 

1986/246 

Davacı Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Ömer Doğan aleyhine açılan Yer
köy, kale Mahallesi tapusunun ada 240, parsel 2'de kayıtlı taşınmazın tesbitinin iptali ve tesi-
cil davasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalı Ömer Doğan'ın adresinin zabıta marifetiyle yaptırılan tahkikat neticesinde bu
lunmadığından ve ilânen tebliğine karar verildiğinden davalının duruşmanın bırakıldığı 
15/4/1987 günü saat 10.00'da Mahkememizde hazır bulunması hususu meşruhatlı davetiye 
ve dava dilekçesine havi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

215 / 1-1 

1986/240 

Davacı Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı H . Lütfi Koçyıldırım aleyhine açı
lan, Yerköy, Kale Mahallesi tapusunun ada 315, parsel 2'de kayıtlı taşınmazın tesbitinin iptali 
ve tesciil davasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalı H . Lütfi Koçyıldırım'ın zabıta marifetiyle yapılan araştırmalar neticesinde ad
resinin tesbit edilemediğinden, davalının duruşmanın bırakıldığı 15/4/1987 günü saat 10.00'da 
Mahkememizde hazır bulunması hususu dava dilekçesine havi meşruhatlı davetiye tebliğ yeri
ne kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

ESFZSFFDF
. 

1986/242 
Davacı Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Sultan Yeşilay aleyhine açılan, Yer

köy, Kale Mahallesi.tapusunun ada 273, parsel 9'da kayıtlı taşınmazın tesbitinin iptali ve tes
cil davasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalı Sultan Yeşilay'ın zabıta marifetiyle yapılan araştırmalar neticesinde davalının 
adresinin bulunamadığından, bu davaya katılması için Mahkememizce tesbit edilen duruşma 
günü olan 15/4/1987 günü saat 10.00'da Mahkememizde hazır bulunması hususu dava dilek
çesine havi meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

218 / 1-1 

1986/227 

Davacı Belediye vekili tarafından davalı Fazlı Şerf aleyhine Yerköy, İlçesi Kale Mahal
lesinde tapunun ada 312, parsel 4'de kayıtlı davalı adına olan teshilin iptali ve tescil davasında 
Mahkememizce verilen ara kararı uyarınca : 

Davalı Fazlı Şen'in yaptırılan zabıta araştırmalarına rağmen adresi tesbit edilemediğin
den. Mahkememizde devam etmekte olan bu davanın duruşması olan 22/4/1987 günü saat 
9.00'da Mahkememizde hazır bulunması hususu dava dilekçesi ve meşruhatlı davetiye tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 220 / 1-1 
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Derik Tapulama Hakimliğinden : 

1983/111 
Davacı A . Kadir Acar, Müdahiller Sirac Esen, Sultan Karavaş, Mahmut Esen, Fatma 

Azlağ, Zübeyde Alas, Ahmet Alas, M . Burhan Abukan, Beyyo Ablak, Halime Çaçu, vekilleri 
Avukat M . Günşat Aksu ve Avukat M . Selim Karaçam Ramazan Abukan, Zübeyir Abukan 
vekilleri Av. Etem Niyazi Budar ve O. Haluk Ocak, Mehmet Alas, Recep Çaçu, Mehmet Alas, 
Salahattin Alas, Al i Alas, vekilleri Av. M . Günşat Aksu ve Av. M . Selim Karaçam, Şeyhmus 
Alas, Salih Alas, Mehmet Alas, Keziban Aktaş, Sinan Alas, Zini Sönmez, vekilleri Sinan Alas, 
Haydar Acar, A . Rahman Acar, Felemez Acar, Semile Acar, Emine Acar, Aysan Esen, Sultan 
Esen, Adul Esen, Mehmet Esen, M.Rauf Esen, Bahattin Esen, Güli Esen, Bekir Esen, İhsan 
Esen ve Osman Esen davalılar A . Hamit Ektiren ve Osman Ektiren vekilleri Av. Halit Güllü-
oğlu arasındaki Tapulama tesbitinden doğan davadan dolayı; 

Mahkemece verilen 27/6/1986 gün ve 1983/111 esas ve 1986/15 sayılı karar Müdahil-
lerden Bekir Esen, Aysan Esen, Mehmet Esen, Bahattin Esen, M . Rauf Esen ve Osman Esen'e 
karar tebligatı çıkarılmış gösterilen adreste iade edildiği C. Savcılığınca yaptırılan tahkikat so
nucu tesbit edilmediğinden adı geçenlere kararın ilânen tebligat yapılması gerekmiştir, 

Resmî Gazete'de ilânın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağını ilân olunur. 272 / 1-1 

Adana 6 ncı Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim 1 Nolu Askeri Hakimliğinden : 

E . No : 1986/88 
K. No : 1986/134 
Suç : Yasadışı TDKP/Halkın Kurtuluşu örgütüne girmek, faaliyetlerde bulunmak. 
Sanıklar : Fatma Sayılır : A l i kızı 1960 D.lu Pazarcık İlçesi Karahasan Köyü nüfusuna 

kayıtlı aynı yerde mukim. 
Al i Suna : İsmail ve Elif oğlu 1951 D.lu Pazarcık İlçesi nüfusuna kayıtlı, Pazarcık Fa

tih Mah. bila noda mukim. 
Karar Özeti : Sanıklar Fatma Sayılır ile Al i Suna haklarında mahkememizde açılan ka

mu davaları nedeniyle yapılan tüm aramalara ve araştırmalara rağmen sarih ikamet adresleri
nin tesbit edilememesi ve haklarında verilen gıyabi tevkif kararlarının vicahiye çevrilememesi 
nedeniyle sorgu ve î-avunmalarının tesbit edilemediği, haklarında açılan kamu davalarının ana 
dava dosyasından tefriki ile muvakkaten tatiline karar verildiği anlaşlakla; 

1402 S.K.nun 23/son maddesi uyarınca "Duruşmanın tatiline karar verilmiş davalar 
durumlarına, mahiyetlerine ve Kanun hükümlerine göre, görevli ve yetkili mercilere 
gönderileceği" belirtildiğinden Diyarbakır 1 Nolu As. Mahkemesinin 23/9/1986 gün ve 
1986/79-370 esas ve karar sayılı görevsizlik kararı ile mahkememize intikal eden dosyanın mah
kememizin kurulu bulunduğu yetki alanı içerisinde sıkıyönetimin kaldırılmış olması nedeniy
le, sanıklar Fatma Sayılır ve Al i Suna hakkında açılan kamu davasına bakma görevinin genel 
adliye mahkemelerinin görevine girdiği kanısına varılmakla Mahkememizin Görevsizliğine, 

Sanıklardan Fatma Sayılır'ın TCK.nun 141/5, 188/1, 260, 271/1, 456/2 maddeleri 
uyarınca, 

Sanık Al i Suna'nın TCK.nun 141/5, 271/1, 456/2, 65/3, 258/2, 6136 S.K. nun 13/1 
maddeleri uyarınca yargılanmaları için dava dosyasının suç yeri itibariyle K. Maraş Ağır Ce
za Mahkemesine Gönderilmesine, 

Sanıkların anılan mahkemeye bulundukları hal üzere şevklerine, 
Temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir. 
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizce tesis olunan ve özeti yu

karıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar aramalara rağmen sanıkların bulu
namaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu suretle gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı tebligat 
Kanunun 28 nci ve 29 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı Kanu
nun 31 nci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş" ola
cağı ilânen tebliğ olunur. 1043 / 1-1 
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Sarıkamış 9 ncu Tümen K.lığı Askeri Hakimliğinden : 

E . No : 1985/1697 
K. No : 1985/1736 
Hırsızlık suçundan sanık Adana îli Kozan ilçesi Daracalı Köyünden Himmet oğ. 1960 

D.lu ismet Dikmen hakkında As. C.K.nun 132 nci maddesi ve 647 Sayılı K.nun 4 ncü madde
si uyarınca verilmiş bulunan 2100 Tl . ağır para cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bu
lunmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat K.nun 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm 
özetinin Resmî Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş 
gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 877 / 1-1 

E. No : 1986/1663 
K. No : 1986/1317 
Yoklama kaçağı suçundan sanık Konya/Seydişehir Ilç. Mesudiye Köy. Nüf. kayıtlı ve 

Konya/Saracaoğlu Mah. Altınyüzük Sok. No : 18'de oturur Osman oğ. 1964 D.lu Al i Çekil
mez hakkında As. C.K.nun 63/1-A, TCK.nun 59 ncu ve 647 CS.lı K.nun 4 ncü maddeleri 
gereğince verilmiş bulunan Otuz Bin Türk Lirası Ağır Para Cezası ile Cezalandırılmasına dair 
hükmün sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
K.nun 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm özetinin Resmî Gazete'de bir defa ilâ
nen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına 
ilânen karar verilip açıklandı. 878 / 1-1 

E. No : 1986/691 
K. No : 1986/1586 
Firar suçundan sanık İstanbul/Yalova Ilç. Burhaniye Köy 47/A'da oturur Salim oğ. 

1965 D.lu Rafet Kansız hakkında As. C.K.nun 66/1-A, 73 ve TCK.nun 59 ncu maddeleri uya
rınca verilmiş bulunan İki Ay On Beş Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına dair hükmün 
sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K.nun 
28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün özetinin Resmî Gazete'de bir defa ilânen teb
liğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen 
karar verilip açıklandı. 879 / 1-1 

Kocaeli Asliye 3 ncü Hukuk Hakimliğinden : 

1986/26 
Davacı Leman Sak tarafından davalı Tümerkan Sak aleyhine açılan boşanma davasında : 
Ankara İli Elmadağ İlçesi İstasyon Mahallesi Cilt 001/01, sayfa 15, Kütük 21'de karı 

koca olarak nüfusa kayıtlı bulunan Halil ve Saniye'den olma 22/6/1946 doğ. Tümerkan Sak 
ile H . Hüseyin ve Hediye'den olma 15/8/1952 doğ. Leman Sak'ın M.K.nun 134 ncü maddesi 
gereğince Boşanmalarına peşin alınan harca göre ayrıca harç alınmasına mahal olmadığına, 
davacı tarafından sarfedilen 11.500 lira mahkeme masrafının davalıdan alınıp davacıya veril
mesine, davacı nafaka talebinden vaz geçmiş bulunduğundan bu hususta karar ittihazına ma
hal olmadığına, tarafların müşterek çocukları 4/6/1973 doğumlu Halil Rasim Sak ile 24/7/1977 
doğumlu Erkan Rasim Sak halen anneleri davacı yanında oldukları ve onun tarafından bakıl
dıkları anlaşılmış bulunduğundan çocukların velayetlerinin davacı annaye verilmesine, çocuklar 
her ayın onbeş ve son günleri ile dini başkanların son günleri sabah saat 9.00'dan akşam 17.00'ye 
kadar ve ayrıca çocuklar okul çağında oldukları müddet zarfında her yılın okul tatil mevsimi
ne rastlayan Temmuz ayı ki bir ay müddetle baba nezdinde olmalarına ve çocukların baba ile 
şahsi münasebetlerinin bu şekilde tesis ve devamına ve görüşmelerinin sağlanmasına 3/12/1986 
tarihinde davacının yüzüne karşı, davalının gıyabında Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen 
işbu karar açıkça okunup usulen tefhim edildi. 

İşbu karar davalı Sümerkan Sak'a ilânen tebliğ olunur. 17232 / 1-1 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilatımız Cebeci Stadı ve Ostim Sitesindeki depolara bir yıl süreyle kâğıt nak
lettirilecek tir. 

2 — Şartname Spor Toto Teşkilât Müdürlüğü Süleyman Sırrı Sokak No: 3 Zafer Mey
danı Ankara adresinden sağlanabilir. 

3 — İhale 16/2/1987 tarihinde saat 15.00 de açık teklif alma usulüyle yapılacaktır. 
4 — işin muhammen bedeli 10.000.000,— (Onmilyon) TL.sı olup, geçici teminatı % 

3 tür. 300.000 (Üçyüzbin) TL.sı. 
5 — İsteklilerin Ticaret Odasına üye olduklarını belgelemeleri şarttır. 
6 — Teşkilâtımız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen ser

besttir. 
927 / 2-2 

Türkiye Şeker Fabrikaları A .Ş . Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabriakmız ihtiyacı muhtelif cins ve ebatta 492 ton profil ve sac levha kapalı zarf
ta teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 

2 — İhale 11/2/1987 günü saat 14.30 da Fabrikamızın Etimesgut'taki ofis binasında 
yapılacak olup isteklilerin teklif mektuplarını aynı gün en geç saat 14.00'e kadar Fabrikamız 
Muhaberat Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeye
cektir. 

3 — Şartname ve profil listesi mesai saatleri dahilinde Ticaret Servisimizden bedelsiz 
olarak temin edilir. 

4 — İşin geçici teminatı teklif tutarının % 5'i olup nakit, banka teminat mektubu veya 
devlet tahvili şeklinde olabilir. 

5 — Şirketimiz 2886 savılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği
ne dilediği miktarda yapmakta serbesttir. 

860 / 2-2 

DÜZELTME 
30 Ocak 1987 tarih ve 19357 sayılı Resmî Gazete'nin 22. sayfasında yayımlanan İstanbul Tek

nik Üniversitesi Rektörlüğüne ait ihale ilânlarının aşağıdaki paragrafı yayımlanmamıştır. 
e) Aşağıda belirtilen miktarda keşif bedelinin % 3 oranında geçici teminat mektubu

nu (limit içi) veya fon Saymanlığına yatırdıklarına dair makbuzun aslını dış zarla, teklif mek
tuplarını içi zarfa koyup ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına teslim 
edeceklerdir. 

f) Yeterlik Belgesinin eklenmesi gereklidir. 
g) Posta ve Telgrafla müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. 
h) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitle serbesttir. 
İşin Adı : t.T.Ü. Ayazağa Kampusu Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı (1987)., 1. Keşif 

Bedeli : 320.OOO.OOO,— T L . , Karne Gurubu : B., Teminatı : 9.600.000,— TL. , Son. Başvu
ru : 9.2.1987., İhale gün-Saat : 12/2/1987 - 11.00 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 941 / 1-1 
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TKİ. Marmara Linyitleri İşletmesi Müesese Müdürüğünden : 

D U Y U R U 
Müessesemiz ihtiyacı olarak aşağıda cinsi miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı malzeme 

kapalı zarf usulü ihale yolu. ile satınalınacaktır. 
İhale Konusu : Çelik Tel Halat (38 0 mm, 6x41 hoist halatı)., Miktarı : 1752 mt., İhale Ta

rihi ve Saati : 12/2/1987 - 14.00., Şartname Bedeli : Bedelsiz 
İhale ile ilgili şartname TKİ Genel Müdürlüğü Satmalma Daire Başkanlığı (Oda No : 

1116), TKİ İstanbul Satınalma Müdürlüğü (Merkezefendi Balıklı Yolu Atatürk Öğrenci Sitesi 
Karşısı) ve Müessesemiz (Mudanya Yolu Bursa) Ticaret Şube Müdürlüğünden bedelsiz tçmin 
edilir. 

Teklif mektupları belirtilen tarihte engeç saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat 
Servisine verilmesi gerekmektedir. 

Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada meydana gelecek gecikmeler, telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate 

alınmaz. 
934 / 2-2 • 

Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 
BURSA 

İhtiyaç fazlası makinalar, lanolin, hurda malzemeler ve tali hasılatlar açık artırma su
retiyle 12/2/1987 Perşembe günü saat 10.00 da Müessesemizde satışa çıkarılacaktır. 

Şartnamesi : 
— Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 
— Sb. Genel Müdürlük Bağlantılı ve Toptan Satışlar Müdürlüğü/Ankara 
— Sb. Pazarlama Müessesesi Haberleşme Servisinden Bahçekapı/İstanbul 
— Sb. İzmir Basma Sanayii Müessesesi/İzmir 
adresinden temin edilebilir. 
Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir. 

1126 / 1-1 

Petrol Ofisi A .Ş . Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan Dişli pompalar şartnameleri esasları dahilinde iç ve dış piyasa
dan kapalı teklif ihale usulüyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 85.000.000,— T L . olup geçici teminatı 2.550.000,— 
T L . dır. 

3 — Şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilin
de ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 2/3/1987 tarih ve saat 
14.00'e kadar dış zaıf üzerine "Dişli Pompa'ya ait tekliftir." İbaresini yazarak Petrol Ofisi 
A .Ş . Genel Müdürlüğü Bestekar Sokak N o : 8 Bakanl ık lar /Ankara adresine posta ile gönde
recek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İhale 2/3/1987 günü saat 15.00 de Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacak
tır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz Deviet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiat 
ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

1032 / ? : 
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Ankara PTT Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden : 

1 — Ünitemiz araçları için bir yıl müddetle ihtiyaç hasıl oldukça yıl içinde çıkacak mik
tarda (takriben 1500 Adet) değişik volt ve amperde 14 cins akü İdari ve Teknik Şartname esas
larına uygun olarak satın alınacaktır. (Araçlardan çıkan eski aküler ihale üzerinde kalan fir
maya verilecektir. Firmalar eski aküleri alabilecekleri fiatı tekliflerinde belirteceklerdir.) 

2 — Bu ihaleye ait İdari ve teknik Şartname Müdürlüğümüz veznesinden KDV dahil 
1.120,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 

4 — İhale 24/2/1987 Salı günü saat 15.00'de Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Bu ihale
ye iştirak edecek firmalar tekliflerini aynı gün saat 14.00'e kadar Personel Müdürlüğümüze 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postada ve her türlü gecikme kabul edilmez. 

5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir. 835 / 2-1 

Gerkonsan A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
G E R E D E / B O L U 

İMALAT İŞLERİNDE K U L L A N I L M A K ÜZERE MUHTELİF EBAT VE 
MİKTARDA 2600 TON PROFİL M A L Z E M E SATİN ALINACAKTIR. 

Muhtelif imalat işlerinde kullanılmak üzere aşağıda ebat ve miktarları belirtilen profil 
malzemeler kapalı zarf teklif almak usulüyle satın alınacaktır. 

Malzeme 
Sıra No Cinsi Ebat (mm) Miktarı (ton) 

1 U Profili 28,5x30x3 1240 
2 U Profili 34,5x30x3 90 
3 Kutu Profil 30x30x2 1140 
4 Dilme 40x3 ¡30 

2600 Ton 

1 — Teklif verecek firmaların imalatçı veya imalatçının pazarlama ile ilgili aeenta ve tem
silcileri olmaları gereklidir. 

2 — Sipariş tarihinden itibaren her ay en az 650 ton (her kalem malzemeden yaklaşık 
1/4 oranında) teslim edilmek kaydıyla isin suresi toplam 4 aydır. 

3 — Bu işe ait teknik ve ticari şarınanıelcı, mesai saatleri içerisinde Gerede'deki Genel 
Mudıırluğumu/den ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4 — Teklif tutarı üzerinden "/o 3 geçici teminat alınacaktıı. 

5 — Tekli11er en gec 17 Şubat 1987 Sah gıınıı saat 15.00'e kadar tıenel Müdürlüğümüz 
evrakına ulaşmış olacaktır. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı K a ı i H i ı u ı ı a tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen veya tamamen dilediğine ve/inektc s e ı l v s t t i ı . J()8"< ! 1 2-1 
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Gerkonsan A . Ş . Genel Müdürlüğünden : 
G E R E D E / B O L U 

M U H T E L İ F B O Y U T L A R D A 3000 M ' 3. SİNİF ÇAM T A H T A SATIN ALINACAKTIR. 
Aşağıda ebat ve miktarları bildirilen çam tahta malzemeler teknik ve idari şartname

mi/deki özelliklerde olmak kaydıyla kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

Sıra No Kalınlık (mm) Genişlik (mm) Boy (mm) Miktarı (m") 

1 19 100 + 200 490 2200 
2 19 100 4 200 590 800 

3000 
1 — Teklif verecek firmaların konuyla iştigal ettiklerini gösteren ticaret sicil kayıtlarını 

ibra' eîmeitrı gcıeklidıt. 
2 — Sipaıiş '.aııhinden itibaren her a> en az 500 M " , olmak üzere bütün malzeme 6 ay 

içinde 1 arnikamıza tealim edilmiş olacaktır. 
3 — Bu ise f i l .c-knik ve ticari şartnameler, mesai saatleri içerisinde Gerede'deki Ge

nel Mudüılueumıızdcn ücretsiz olarak unun edılebıiiı. 
4 — Teklit tutarı üzerinden "o 3 geçici teminat alınacaktır. 
5 — Malzemeler ince ^erıt testere ile dilinerek prüzsıız bir satıh elde edilmiş olacaktır. 
6 — Teklifler en geç 16 Şubat 1987 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Müdürlü

ğümüz evrakına ulaşmış olacaktır. 
7 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

kısmen veya tamamen dilediğine vetmekte serbesttir. 1083 /2 / 2-1 

Ayancık Müessese Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız tesisleri için 300 ton ffo 66'lık Üre Formaldehit Tutkal kapalı zarf usu
lü teklif mektubu almak suretiyle pazarlıkla satın ahnacaktıı. 

2 — İhale 16/2/1987 Pazartesi günü saat 14.00 de Ayancık Müessese Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

3 — Bu ihaleye ait geçici teminat 1.260.000.— T L . olup şartnameler her gün çalışma 
saatleri içersinde Müessesemizde görülebilir. 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını yatırarak teminat makbuz ve 
diğer gerekli belgelerini ekliyecekleri teklif mektuplarını; belirtilen gun ve saatte Satınalma Ko
misyonuna vermeleri posta gecikmelerinin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

1125 / 1-1 

Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 200 adet 4'luk maşalı anahtar kapalı zarf usulü ile sa-
tına'ıınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu 7. Km. de bulunan Elektrik İşleri Etüd İdaresi 
Genel Müdürlüğü, Makina-İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi Müdürlüğün'den bir 
dilekçe ile temin edilebilir. 

3 — Enson teklif verme tarihi 19/2/1987 günü saat 11.00 dir. 
4 — Teklifler 19/2/1987 günü saat 15.00 de Makina-İkmal Dairesi Başkanlığı Saıınal-

ııuı Şubesi Müdürlüğünde Komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 1130 2-1 
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Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Sivil Depolar Akaryakıtının geri pompaj işler için yapılacak işler sabit birim fiat 
teklif alınarak kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İşin tahmini bedeli 59.327.282,— T L . ' d i r . 
3 — Teklif alma şartnamesi, Özel İdari Şar tname, proje ve keşifler mesai saatleri içer

sinde Etüd-Proje İnş.ve Tes.Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Baş vuracak isteklilerin ihaleye girebilmeleri; 
a) Yeterlik belgesi almaları: (yeterlik belgesi almak için): 
1 — Mal i durum bildirimi: 
Kullanılmamış nakit kredisi olarak en az 20.000.000,— T L . 
Kullanılmış teminat kredisi olarak en az 40.000.000,— T L . 
tutar ında yetkili imzalan taşıyan banka mektuplarını; 
2 — Teklif alma şartnamesinde belirtilen yapım ve hizmet araçlaıı bildirimi; 
3 — Devam eden işlere ait taahhüt durumu bildirimi, 
4 — Müteahhit firma olarak daha önce yapmış olduğu işlere ait iş bitirme belgelerini, 
5 — Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair ta-

ahhud bildirimi. 
6 — Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış enaz keşif bedelinin iki katı tutarında 

Cı grubu müteahhitlik karnesini veya noterden tasdikli suretini (ilân tarihinden sonraki tarihi 
içerecektir.) vermeleri gerekmektedir. 

b) ilân tarihinden sonra alınmış halen laaliyette olduğuna dair ticaret odası belgesi, 
vi İstekli şirket olduğu takdirde noterden tasdikli (ilân tarihinden sonraki tarihi içere-

v-ı. !.:ır ) ın ı /a sirkülerini, 
d) P .O A.Ş . adına işle ilgili 1.800.000,— T L . tutarındaki geçici teminatı vermeleri ile 

" , u : n k u n olabilecektir. 
~ — İhaleye iştirak edecekler yeterlik belgesi için engeç 16/2/1987 gunu saat 14.00"e 

kadar P .O .A .Ş . Genel Mudurluğu Haberleşme Şube Mudur luğü 'ne müracaat edeceklerdir. 
Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . 

* - •» eterlık Belgesi P .O.A.Ş . Genel Mudurluğu Etud Proje inşaat ve tesisat Şube Mü-
d ı r h ı â ı m c e 20-2 1987 gunu saat 14.00'den itibaren isteklilerin kendisine veya kanuni vekiline 
veı i lecekti! 

'> - ihale P.O A . Ş . Genel Mudurluğu İhale ve Satmalına Komisyonu Başkanlığında 
4 3'198" gunu saat 15.00'de yapılacaktır. Teklif zarfları aynı gun saat 14.00'e kadar Haber
l e ş m e Ş u b e Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müra
caatlar kabul edilmeyecektir. 

10 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine verip vermemekte serbesttir. 1129 / 2-1 

Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — İdaremizin ihtiyacı bulunan 5300 mt. 50 ve 60 mm.lik manşonlu çelik tij, 6000 mt. 
84, s)8 ve 113 mm lik muhafaza borusu ile 60 adet K-3 tipi 76, 86 ve 101 mm'lik komple karoli 
yeı kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şar tname Eskişehir Yolu 7. Km.de bulunan Elektrik İşleri Etud İdaresi 
Şenel Müdürlüğü Makina-İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Şubesi Müdürlüğünden bir di
lekçe ile temin edilebilir. 

3 — Emon teklif verme tarihi 18/2/1987 gunu saat 11.00 d'r. 
4 — Teklifler 18/2/1987 gunu saat 15.00 de Makina-İkmal Dairesi Başkanlığı Satınal

ma Şubesi Müdürlüğünde Komisyon huzurunda açılacaktır. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 1128 / 2-1 
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Çeşitli İlânlar 
İçişleri Bakanlığı J.Gn.K.lığından : 

DEVLET İHALELERİNE K A T I L M A K T A N GEÇİCİ Y A S A K L A M A K A R A R I 
1 — Aşağıda kimlikleri, adresleri, Ticaret ve Oda Sicil numaraları yazılı müteahhitler, 

2886 sayılı Kanunun 84. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, karşılarında belirtilen müddet
le Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklanmışlardır. 

a) Selâhattin Atasoy (Çağdaş Otomotiv Sanayii Yıba Çarşısı Giriş Kat No: 150-151 -152 
Ankara) Ankara Ticaret Odasına; 49253 Ticaret Sicil ve 27/1597 Oda Sicil No ile kayıtlı: Bir yıl, 

b) Fikret Gemiz (Kalenderhane Mahallesi Badem Sokak No: 5 Konya) Konya'Ticaret 
Odasına; 15192 Ticaret Sicil ve 21871 Oda Sicil No ile kayıtlı: Sekiz ay, 

c) Rıza Akdağ (Yeni Sanayi Çarşısı Tunç Caddesi No: 16/2 Ankara) Ankara Ticaret 
Odasına; 56416 Ticaret Sicil ve 6/559 Oda Sicil No ile kayıtlı: Dört ay, 

d) Ahmet Anıkaydın (Gazlıgöl Caddesi Vakıf İş Hanı No: 2 Afyon) Afyon Ticaret 
ve Sanayi Odasına; 3990 Ticaret Sicil ve 4255 Oda Sicil No ile kayıtlı: Bir yıl, 

e) Abdullah Yılmaz (Oruçoğlu İş Hanı Kat: 1 No: 51 Afyon) Afyon Giyim Eşyası İmalat 
ve Satıcılar Derneği Başkanlığına; 570 Sıra ve 1828 Sicil No ile kayıtlı: Bir yıl, 

0 Hasan Aral (Oto Aral Sirkeci Ebussuud Caddesi No: 12/14 İstanbul) İstanbul Ti
caret Odasına; 120537/067618 Sicil No ile kayıtlı: Bir yıl, 

2 — Bu ilân yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer. Duyurulur. 
1044 A 1-1 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunu ve bu Kanuna göre hazırlanmış yönetmelikler uya
rınca daimi statüde Doçent alınacaktır. Kanuni şartlan taşıyan adayların 2547 sayılı Kanunun 
25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma yönetmeliğinin 14. maddesi uyarın
ca başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini bilimsel çalışma ve ya
yınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik belgeleri ile birlikte 20/2/1987 
tarihine kadar Rektörlük Makamına başvurmaları gerekmektedir. 

Duyurulur. 

HUKUK FAKÜLTESİ Kadro 
ANABİLİM DALI Unvanı Der. Adet 

Medeni Hukuk Doçent 2 1 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Adet Aıanan Nitelik Anasanat Dalı 
Kadro 
Unvanı Der 

Resim Doçent i 

Heykel Doçent 3 

Tiyatro Doçent 3 

Sinema-Tv.Fotoğraiçı Doçent 3 

Tekstil Doçent i 
Grafik Doçent 1 

I Kesini veya Heykel Pal ında Doçent 
olmak 

I Resim veya Heykel Dalında Doçent 
olmak 

I Tiyatro Anasanat Dalında Doçent 
olmak. 

i Sinema I V-I-otoğrafçılık Doçenti 
ol ul ak 

! Tekstil Sanat Dalında Doçent olmak. 
I Grafik veya Resim Dalında Doycnt 

olmak. 
1127 / 1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye tşletmesi Müdürlüğünden : 

Resmî Gazete Aboneleri ile İşletme Müdürlüğümüzle temasta bulunan
ların bilgilerine sunulur. 

İşletme Müdürlüğümüzle iş ilişkisi bulunan tüzel ve özel kişilerin Resmî 
Gazete abone ve ilân ücretleri ile kitap havalelerinde meydana gelecek karışık
lıkları önlemek için : 

1 — Resmî Gazete'de çıkacak ilân ücretlerinin Ziraat Bankası Dışkapı 
Şubesi - Ankara 30400 - 64 sayılı hesaba. 

2 — İşletmemizin yayınladığı veyahut İşletmemizde satılan her türlü ki
tap ve yayın ücretinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 30400 - 65 sa
yılı hesaba. 

3 — Resmî Gazete abone ücretinin abone parası ise eskiden olduğu gibi 
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - Ankara 30400 - 37 hesaba. 

Makbuzların yatırılması ve bu yatırmalara ait birer nüshası veyahut fo
tokopisinin istek belirtilen bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderil
mesi halinde abone işlemi yapılır, veyahut talep edilen kitaplar gönderilir. 

Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete'de 2/9/1985 ile 13/6/1986 tarihleri arasında yayımlanan 
mevzuatın Resmî Gazete tarih ve sayısı ile Düstur, Tertip ve Cilt'ini belirten 
FİHRİST °!o 5 KDV dahil 550,— TL. karşılığında Resmî Gazete satış büro
muzdan temin edilebilir. 

İlgililere Duyurulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Milletlerarası Andlaşma 

87/11398 Hükümetimizle Nijerya Federal Cumhuriyeti Arasında Yapılan 
Ekonomik, Bilimsel ve Teknik işbirliği Andlaşması 1 

Tebliğ 

— Yurdışı Tebliğ işlemleri Hakkında Tebliğ 6 

Yargı Bölümü 

— İki Adet Anayasa Mahkemesi Kararı 7 

— Bir Adet Yargıtay Kararı 46 

— İlânlar 49 
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