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Ülkemizde Anayasa Mahkemesinin üç kez iptal
etti¤i Yabanc�lara taß�nmaz sat�ß�n� yeniden düzenle-
yen yasan�n ayn� özde ve biçimde yeniden ç�kar�lma-
s�nda siyasi iktidarlar neden israr ederler? Bu de¤i-
ßiklikten yana olanlar yaz�l� ve görsel bas�n�yla, ser-
maye tabanl� kurulußlar�yla, siyasal örgütleriyle bu
de¤ißikliklere karß� ç�kan bizleri, kamu kurulußu nite-
li¤indeki demokratik kitle örgütlerini, ayd�n ve bilim
insanlar�n� neden ça¤d�ß�l�kla suçlarlar? 

Neden �yabanc�lar�n ald�klar� taß�nmazlar� s�rtlar�-
na yüklenip kendi ülkelerine mi götürecekler?� soru-
sunu sorarlar? �Bir yabanc�n�n bir sahilde, bir kentte,
bir ev, bir arsa almas�na bu ça¤da neden karß� ç�k�yor-
sunuz? Bizimkiler de Almanya�da, Amerika�da taß�n-
maz edinebildiklerine göre onlar�n da bizim ülkemizde
taß�nmaz edinmesi son derece do¤al de¤il mi?� diye-
rek neden direnirler, dayat�rlar?

Asl�nda tüm eleßtirilere halk�m�z�n �zenginin mal�
zü¤ürdün çenesini yorarm�ß� deyimindeki uya-

r�s� do¤rultusunda yan�t vermeyip
susmak m� gerekir? Hay�r;

konu ülkemizi,

halk�m�z�, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik
ve yurttaßl�k haklar�m�z� do¤rudan ilgilendirdi¤i için
susma hakk�m�z� istesek de kullanamay�z. Çünkü he-
pimizin, özellikle harita ve kadastro mühendislerinin
bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararlar�n� tekrar
tekrar okuyup halk�m�za her zaman her yerde anlat-
mak gibi hem mesleki hem de yurttaßl�k sorumlulu-
¤umuz ve de zorunlulu¤umuz var.

Devletin temel amaç ve görevleri  neden
hat�rlanmaz?

Sorular�n yan�tlar�na geçmeden önce  biz de bir-
kaç soru soral�m:

Yabanc�lara taß�nmaz sat�ß� için bas-bas ba¤�ranlar;
� topraks�z ya da az toprakl� köylünün toprak

sahibi olmas� için,
� ev ve arsa sahibi olmayan kirada sürünen ev-

sizler için,
� ißyeri ve kiras� dükkan sahibinin iki duda¤�

aras�nda olan esnaf ve sanatkarlar için,
arada bir de olsa neden ses
ç�karmazlar?

TURPUN BÜYÜÚÜ HEYBEDE�

Hüseyin ÜLKÜ �� HKMO Genel Başkan›
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� Sorun halk�n mülksüz kesimine, fakirlerine
gelince neden insan haklar�n�, Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin temel amaç ve görevlerini
hat�rlamazlar?

Hat�rlamazlar, çünkü hat�rlarlar ise; �kißinin te-
mel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve ada-
let ilkeleriyle ba¤daßmayacak surette s�n�rlayan, eko-
nomik ve sosyal engelleri kald�rmaya insan�n maddi
ve manevi varl�¤�n�n gelißmesi için gerekli ßartlar� ha-
z�rlamaya çal�ßmak� Anayasada Devletin temel
amaç ve görevleri aras�nda say�ld�¤�; Ayr�ca Devletin
�topraks�z olan veya yeter topra¤� bulunmayan çiftiçi-
likle u¤raßan köylüye toprak sa¤lamak amac�yla ge-
rekli tedbirleri al� makla da görevlendirildi¤i; Siyasal
iktidarlar�n Anayasal görevlerini yerine getirmedikle-
ri gündeme gelir. (1) 

Gümrük Birli¤i öncesi Meral Gezgin Eriß�i
an�msayal�m      

Gümrük Birli¤ine girmeden önce,gümrük birli¤ine
girince tekstilde ihracat�n patlayaca¤�n�, Türkiye�nin
ça¤ atlayaca¤�n� televizyon televizyon gezerek anla-
tanlar gümrük birli¤ine girdi¤imizden bu yana kar m�
ettik zarar m� ettik neden aç�klamazlar?

Aç�klayamazlar çünkü gümrük birli¤ine girdi¤imiz
günden beri Türkiye�nin zarar� 80 milyar dolar� geçti-
¤i belirtiliyor. 

Ayr�ca ac� olan gerçek Gümrük Birli¤i�ne sokul-
muß gösterilen Türkiye�nin, �AB�nin gümrük sistemi-
ne de sokulmuyor olmas�.� Çünkü Türkiye mal ihraç
ederken gümrük sistemi d�ß�nda; mal ithal ederken
gümrük sistemi içinde tutuluyor. �Örne¤in Türki-
ye�den ABD�ye ihraç edilen sanayi ürününe Amerika
yüzde 33�e kadar varan yüksek vergi uyguluyor. Buna
karß�l�k bizim ABD�den ithal etti¤imiz sanayi ürünlerine
yüzde 0 ile yüzde 11 oran�nda düßük vergi uygulan�-
yor... Biz ABD�ye mal satarken, herhangi bir üçüncü
ülke muamelesi görüyoruz. Ama biz ABD�den mal ithal
ederken üçüncü ülke olmaktan ç�k�yoruz ve AB üyesi
gibi ißlem görüyoruz.� (2) 

Türkiye�nin yabanc�lara taß�nmaz sat�ß�n�n sonu-
cu Gümrük Birli¤i�nden de ac� olacak. Çünkü gümrük
birli¤i�nden ç�kabilirsiniz ama satt�¤�n�z taß�nmazlar�
geri alman�z ise imkans�z gibidir.  

Gündemdeki as�l sorun ne ?

Bugün gündemde olan sorun bir yabanc� kißinin
Türkiye�de bir ev ya da bir evlik arsa sahibi olup, ol-
mamas� sorunu de¤ildir. Çünkü Türkiye�de 22 Kas�m
1934 tarihinden beri yabanc� gerçek kißiler 2644 sa-
y�l� Tapu kanununun 35�inci maddesi gere¤ince kent-
lerde ve kasabalarda ev de, arsa da  edinebiliyordu.
Ayr�ca Tapu Kanununun 36��nc� maddesi uyar�nca da
köy s�n�rlar� d�ß�nda kalan 30 hektara kadar araziyi
edinmesi aç�s�ndan da yabanc� gerçek kißiler için
hiçbir engel yoktu. Tek koßul yabanc� uyruklu kißinin
ülkesinde Türk vatandaß�n�n da taß�nmaz edinebilme
hakk�n�n olmas�yd�. 

Peki yabanc�lar�n taß�nmaz ediniminde 1934 y�-
l�ndan  beri  sorun yokken neden 1984 y�l�nda Ta-
pu ve Köy Kanunlar�na birer f�kra eklenme gere¤i
duyulmußtur? Demek ki yabanc�lara yukar�da k�sa-
ca belirtti¤im haklar yetmemiß ki 12 Eylül sonras�
Özal iktidar�ndan yeni haklar istemißler ve elde et-
mißlerdir. 

Bu isteklerin yan�t�n� 3029 ve 3278 say�l� kanun-
lara (3) bakt�¤�m�zda aç�kça görürüz: 

� 3029 say�l� yasayla Tapu kanunun 35 inci,
Köy Kanununun 87�inci maddelerine birer f�k-
ra eklenmißti. Bu yeni düzenlemelerle Tapu
Kanununda karß�l�kl�l�k koßulu uygulan-
mayacak ülkeleri belirlemeye, Köy Kanu-
nu gere¤ince de k�s�tlamalardan hangi
bölge ve illerde hangi ülkelere istisna ta-
n�naca¤� Bakanlar Kurulu�nun yetkisine
b�rak�lm�ßt�.

� 3278 say�l� yasayla yine Tapu ve Köy kanunla-
r�n�n an�lan madddelerine �milli menfaatlere
ve/veya milli ekonomiye faydal� gördü¤ü hal-
lerde Bakanlar Kurulu hangi ülkelerin ve/veya

(1) Anayasa; madde 5, madde 44.
(2) Prof. Dr. Erol Manisal�; Cumhuriyet 30 Aral�k 2005 
(3) 21.06.1984 kabul tarihli 3029 say�l� Kanun; RG: 28 Haziran 1984 gün ve 18445 / 06.05.1986 günlü, 3278 say�l� Kanun; RG: 06.05.1986 gün ve

19099 say�l�.
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hangi ülkeler uyru¤undaki gerçek kißilerin mü-
tekabiliyet ßart�ndan istisna edece¤ine karar
verebilir. Bu hususlarda ilgili usul ve esaslar Ba-
kanlar kurulunca tespit edilir...� f�kralar� eklen-
mißti. 

Görüldü¤ü üzere her iki yasa da bizim yurttaßlar�-
m�z baßka bir ülkede taß�nmaz edinebiliyorsa o ülke-
nin yurttaß� da gelip Türkiye�de ayn� koßullarda taß�n-
maz edinebilsin diye de¤ißtirilmemißtir. Tam tersine
bizim taß�nmaz edinme hakk�m�z olmayan ülkelerin
yurttaßlar�n�n da devletlerinin de bizim ülkemizde ta-
ß�nmaz edinmeleri için de¤ißiklikler yap�lm�ßt�r.

Anayasa Mahkemesi kararlar�
hiçe say�lmaktad�r

Her iki kanun Anayasa Mahkemesince iptal edil-
mißtir. (4) Buna karß�n 4916 say�l� kanunla; Tapu ka-
nununun  35�inci maddesinde tekrar de¤ißiklik yap�l-
m�ß, Tapu kanununun 36��nc�, Köy Kanununun 87 in-
ci maddesi yürürlükten kald�r�lm�ßt�r.Böylece, ya-
banc� uyruklu gerçek kißilere köylerde de ev,
arsa, arazi edinebilme hakk� verilmißtir. Ayr�ca
�yabanc� ülkelerde bu ülkelerin kanunlar�na göre kuru-
lan tüzel kißili¤e sahip ticaret ßirketleri, Türkiye Cum-
huriyeti s�n�rlar� içinde taß�nmaz edinebilir� konuma
getirilmißlerdir.

4916 say�l� yasa tasar�s�n�n Türkiye Büyük Millet
Meclisi komisyonlar�nda görüßülmesi öncesi tasar�-
n�n 4785 say�l� Do¤rudan Yabanc� Yat�r�mlar yasas�y-
lada ilißkilendirilerek de¤erlendirilmasinde yarar ola-
ca¤� odam�z taraf�ndan TBMM� de özellikle dile geti-
rilmißtir. Ayr�ca 4916 say�l� yasan�n 19. maddesinin
Anayasa�ya ayk�r�l�klar� Cumhurbaßkanl�¤� makam�na
da arz edilmißtir.

Sonuçta bu yasa de¤ißikli¤i de Anayasa Mahke-
mesi taraf�ndan iptal edildi. (5) Þimdi de �5444 say�-
l� Tapu Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun�
Anayasa Mahkemesi kararlar�nda belirtilen sak�nca-
lar� ortadan kald�rmayan içerikte, tekrar 29.12.2005
tarihinde TBMM�de kabul edildi.

Yabanc� isterse Türkiye�de mahalle
sahibi de olabilir  kent sahibi de

Bu yasan�n 1 inci maddesiyle düzenlenen tapu
Kanununun 35 inci maddesinin birinci f�kras�na bir
bakal�m. Bizlere soruldu¤u ve halka anlat�ld�¤� gibi
yabanc� uyruklu gerçek kißilerin bir ev, bir evlik arsa
edinmeleri için mi düzenlenmiß? Yoksa bir mahalle,
bir kent olußturabilecek s�n�rlara varan haklar m� ge-
tirilmiß yabanc� uyruklu gerçek kißilere?

35/1�e bakt�¤�m�zda yabanc� uyruklu gerçek kißi-
ler �ißyeri ve mesken olmak üzere, uygulama imar pla-
n� veya mevzi imar plan� içinde bu amaçlarla ayr�l�p
tescil edilen taß�nmazlar� edinebilir...Toplam yüzölçü-
mü ikibuçuk hektar� geçemez .... yüzölçümü miktar�n�
otuz hektara kadar art�rmaya Bakanlar Kurulu yetkili-
dir.� hükümlerini içermektedir. 

Odam�z, 03-07 Mart 1997�de yap�lan 6. Harita
Kurultay��nda �Belediyelerin Toprak Rantlar�n� Kente
ve Kamuya Kazand�rma� konusunda bir bildiri sunma-
m� istemißti. Bu bildiriyi haz�rlarken yapt�¤�m araßt�r-
mada �mar Yasas�n�n kentsel gelißmeyi yönlendiren
fiziki planlarda gereken sosyal-teknik altyap� normla-
r�na göre; ayr�k nizam 5 kat, yaklaß�k emsal de¤eri
1.90, net yo¤unluk 790 ki/ha bir kentsel alanda, ala-
n�n %67�sinin ortak kullan�m alanlar�na ayr�lmas� ge-
rekti¤i vurgulanmaktayd�. (6) 

Konunun güncellenmesi için �Dubai- Towers �stan-
bul� örne¤ini alal�m. 24 Ekim 2005�te yap�lan bas�n
toplant�s�nda �stanbul Büyükßehir Belediye Baßkan�
Topbaß, �46.000 m2�lik arsada 3 emsal uygulanaca¤�-
n�, yani zemin üstünde 138.000 m2 inßaat yap�labile-
ce¤ini söylüyordu.� �ßte böyle bir yerde yeni yasaya
göre ikiz kulelerin her biri yabanc� uyruklu bir gerçek
kißiye ait olabilecek. Daha do¤rusu 50 bin metrekare-
lik bir imar adas�n� 2 yabanc� sahip olabilecek. Bu ya-
banc� kißilerin her biri 150 bin m2/2 inßaat alan�nda
100 m2�lik, 750�ßer daire sahibi olacaklar. 

E¤er Bakanlar Kurulu bir yabanc� uyruklu gerçek
kißi için arsa yüzölçümünü yeni yasayla getirilen 30

(4) 3029; Anayasa Mahkemesi�nin 13.06.1985 günlü E.1984/14, K.1985/7 say�l� karar�yla iptal. 3278; Anayasa Mahkemesi�nin 09.10.1986 günlü
E.1986/18, K.1986/24 say�l� karar�yla iptal.

(5) 4916/19; Anayasa Mahkemesi�nin 24.03.2005 günlü E.2003/70, K.2005/14 say�l� karar�yla iptal.
(6) Hüseyin ÜLKÜ, Belediyelerini Toprak Rantlar�n� Kente ve Kamuya Kazand�rma Çal�ßmalar�, HKMO 6.Harita Kurultay�, 1997, s.179
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hektar edinme üst s�n�r�na ç�kart�rsa �Dubai-Towers
�stanbul� emsaliyle 900 bin metrekare inßaat yapabi-
lecek demektir. Bu da 9 bin daire demektir. Bu da-
irelerde yaßayan her bir aileyi dört kißi kabul edersek
36 bin nüsufun yerleßti¤i bir yer eder. �ßte Tapu ve
Köy Kanununda yap�lan de¤ißikli¤in nedeni ve �ya-
banc�lar�n bir ev edinmesine neden karß� ç�k�yorsu-
nuz� sorusunun yan�t� budur. 

B�rakal�m �Dubai-Towers �stanbul�
emsalini biz inßaat alan� katsay�s�n�
�2� alal�m

B�rak�n emsal 3�ü. Biz ayr�k nizam 5 kat 2 emsal
alal�m. Kurultay bildirisinden verdi¤im örnekteki gibi.
Bu da 600 bin m2 inßaat alan�, 6 bin adet yüz metre-
karelik daire, 24 bin kißinin yaßad�¤� yer demektir.
Hani bunun sosyal ve teknik altyap�s� demeyin ? Ye-
ni yasa ile yabanc� kißiye kemiksiz et sat�l�yor. Çün-
kü yasada imar uygulamas� yap�lm�ß, ißyeri ve mes-
ken olarak yap� yap�lmak amac�yla tescil edilmiß ta-
ß�nmazdan söz ediliyor. Bu emsaldeki arsan�n üreti-
lebilmesi için de bugünkü sosyol-teknik altyap�
normlar�na göre en az %70 alan�n ayr�lmas� gerekir.
Bu alan ise hesapta yok ama mekanda var olacakt�r. 

Yabanc�lar de¤il biz p�l�m�z� p�rt�m�z�
sar�n�p gideriz 

Gelelim �yabanc�lar ald�klar� taß�nmazlar� s�rtlar�na
sar�n�p ülkelerine mi götürecekler ?� sorusunun yan�-
t�na. Elbette götürmeyecekler, ancak araban�z�,
eße¤inizi, ine¤inizi, buzdolab�n�z� satt�¤�n�zda, sat�n
alan, sat�n ald�¤� mal�, eßyay� al�r gider. Oysa, evinizi,
tarlan�z� satt�¤�n�zda ise, p�l�n�z� p�rt�n�z� s�rt�n�za sar�-
n�p oradan siz gidersiniz. Kimin s�rt�nda ne götürece-
¤ini nereye gidece¤ini bilerek bu sorunun sorulmas�
gerekir. Yan�t asl�nda bu kadar ac� ve aç�kt�r. 

Ayr�ca, Anayasa Mahkemesi kararlar�nda: �Ülke-
de yabanc�n�n arazi ve emlak edinmesi salt bir mülki-
yet sorunu gibi de¤erlendirilemez. Toprak, devletin
vazgeçilmesi olanaks�z temel unsuru, egemenlik ve
ba¤�ms�zl�¤�n simgesidir.�

�Sat�ß�n yabanc� ülke uyru¤undaki gerçek kißilere
yap�lmas� halinde sat�lan topraklar�n gerekti¤inde geri
al�nabilmesi olana¤�n�n varl�¤�na güvenilemez. Yaban-

c�n�n her an kendi devletinin himayesinde oldu¤u dik-
kate al�nd�¤�nda böyle bir yola baßvurmas�n�n devletle-
raras� çetin sorunlara yol açmas� kaç�n�lmazd�r� de-
¤erlendirmesi yap�lm�ßt�r. 

Bu belirtmelere karß�n yukar�da örnekledi¤im gibi
yabanc� uyruklu gerçek kißilere geniß bir taß�nmaz
edinme hakk� verilmißtir. Bu hak yeni mahalleler, ye-
ni beldeler, yeni kentler kurma hakk�d�r. 

�Biz bir ülkeye gireriz.
Yasalar arkadan gelir� demißlerdi(!)

RE/MAX��n 2000 y�l�nda �zmir fuar�nda düzenle-
di¤i toplant�da bir emlakç�, yabanc� ßirketlerin Türki-
ye�de taß�nmaz ticareti yapmas�n�n mevzuat aç�s�n-
dan mümkün olmad�¤�n� belirtmesi üzerine;
RE/MAX��n Kanada�l� üst düzey yetkilisinin verdi¤i
yan�t aynen ßöyle: �Biz bir ülkeye gireriz. Yasalar ar-
kadan gelir.� Bu toplant�dan yaklaß�k bir ay kadar
sonra RE/MAX �Gayrimenkul sektörü�nün dünya�daki
durumu, Türkiye�deki gelece¤i ve �zmir�de 3�ncü
RE/MAX ofisini açmak isteyenlere �zmir Hilton Ote-
li�nde bir seminer verecektir.�

Bugün gelinen nokta RE/MAX��n Kanada�l� yetkili-
sinin söyledi¤i gibidir; �yasalar arkadan gel� mektedir! 

Bizce daha da önemli olan ve bilinmesi
gereken ise �Türk Hukukunun Avrupa Birli¤i
Hukukuna Uyum� çal�ßmas�n� haz�rlayan ekip
içinde yer alan Prof. Dr. Gülören Tekinalp�in
verdi¤i bilgi, yapt�¤� uyar�d�r. Sabah Gazete-
si�nin Say�n Tekinalp�ten aktard�¤� bilgile-
re göre; �Þu anda (yani 10 Hazi-
ran 2001�de) konußulmas� bile
sak�ncal� say�lan pek çok ya-
sa¤�n, AB yolunda çöpe at�-
laca¤�n� gösteriyor. Örne¤in
askeri yasak bölgeler ile ya-
banc�lar�n gayrimenkul sat�n
almas�n� s�n�rlayan veya ya-
saklayan hükümlerin
AB hukukunda yeri
yokmuß!� De-
mek ki �tur-
pun büyü¤ü
heybede�.


