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I. V_ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Mehmet Aydar, ağır kış şartlarının hüküm sür
mekte bulunduğu yörelerdeki vatandaşlarımızın du
rumlarını belirtmek ve görevlilerin gerekli önlemleri 
almaları konusunda gündem dışı söz aldı. 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanu
nuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yon Başkanlığının, Komisyonun görev bölümüne 
dair tezkeresi. 

(Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında 6136 sayılı Kanuna İki Ek Geçici.Madde 
Eklenmesine ilişkin Kanun Teklifini geri aldıklarına 
dair, libralhim Barangil ve arkadaşlarının önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

/İspanya'nın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Giri
şine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğu Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri 
onaylandı; tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı 
sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

27 . 5 . 1939 Tarihli ve 3Ö14 sayılı Ticaret Ve
kâleti Teşkilât ve Vazifelerine Dair Kanuna Ek Ka
nun Tasarısının, yeniden redaklte edilmek üzere İk
tisadi İşler Komisyonuna iadesi kabul edildi. 

;16 Şubat 1982 Salı günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.05'te son verildi., 

M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
Başkan 

iBaşkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

, BİRİNCİ OTURUM 

, Açılma Saatöi : 14.0|Q 

.BAŞKAN': Ba$lkaMvdk!fflil Fenmfi ISLİMYELt 

KÂTİP ÜYELER .- îmtfdnı AYKUT, Kamter GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
'55 nci Birleşimi açıyorum. 

İL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
|(Yoklama yapıldı) 

IBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-
rö başlıyoruz, 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'a, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Fahir tikel'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Devlet Başkanlığı tez
keresi. (3/83) 

BAŞKAN — Devlet Başkanlığının tezkeresi var, 
okutuyorum. 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
114 - 17 Şubat 1982 tarihleri arasında Islamabad'da 

yapılacak İslam Ülkeleri Sınai İşbirliği Bakanlar Da

nışma Toplantısına katılmak üzere 12 - 19 Şubat 
1982 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un dönü
şüne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir llkel'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım.' 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 
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İBA'ŞKJAN — Bilgilerinize sunulur. 
2., — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışiş

leri Bakanı İlter Türkmen'e, Devlet Bakanı İlhan 
öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/82) 

^BAŞKAN — Devlet Başkanlığının diğer bir tez
keresi var, okutuyorum, 

Danışma1 Meclisi Başkanlığına 
il Ağustos 1975 tarihinde aktedilen Helsinki Zir-

vesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından 
imzalanan Avrupa Güvenliği ve işbirliği Konferansı 
Nihîai Belgesi'niin Konferans sonuçlarının izlenmesi 
bölümü çerçevesinde 9 - l'l Şubat 1982 tarihleri ara
sında Madrid'le yapılacak Bakanlar düzeyindeki açı
lış oturumlarına katılmak üzere İspanya'ya, 12 - 14 
Şubat 1982 tarihleri arasında Münih'te düzenlenecek' 
«19 ncu Uluslararası Silahsızlanma» toplantısına ka
tılmak üzere de Almanya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı ttter Türkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Prdf. Dr. İlhan Öztrak'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgileriniize sunarım, 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 
/BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan

lığına Hamdi Açan'in seçildiğine dair Komisyon Baş
kanlığının tezkeresi. (3/84) 

/BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanıvekilimiz Sayın Zeki Çakmakçı'nın bir tezke
resi var, okutuyorum. 

/. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
lam Konferansı Örgütü Arasında İslâm Tarihi, Sa
natı ve Kültürü Araştırma Merkezinin İstanbul'da 
Kurulması ^Hakkında Anlaşmanın lOnaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/1) (S. Sayısı : 70) (1) 

IBAŞKA'N — Gündemimizin Kanun tasarısı ve 
teklifleri ile alakalı bölümüne geçiyorum^ 

(1) 70 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna ek-
lldir* 

Yükseki Başkanlığa 
|1'2 Ocak 1982 tarihinde istifa eden Sağlık ve Sos

yal İşler Komisyon Başkanı Sayın Siyam'i Ersek'in 
yerine 16 Şubat 1982 tarihli Birleşimde yapılan Baş
kanlık seçimine 13 sayın üye katılmış ve Sayın Ham
di Açan 11 oy alarak Komisyon Başkanlığına seçil
miştir, 

Saygı ile arz olunur, 
Zeki ÇAKMAKÇI 

Sağlık ve Sosyali İşler Komisyonu 
,Başkan!vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Alkışlar) 
4. — Vehbi Muhlis Dabakoğlu'nun hastalığı ne

deniyle 20 gün müddetle izinli sayılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/85) 

IBAŞKAN — Danışma Meclîsi Başkanı Sayın Sa
di Irmak'ın bir tezkeresi var, okutuyorum, 

(Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi VdbJbi Muhlis Dabakoğ

lu'nun hastalığı nedeniyle 11.2.1İ98& tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 15.2.1982 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi IBaşkanı 

(BAŞKAN — Sayın Üyemiz Vehbi Muhlis Da-
bakbğlu'nun 20 gün müddetle izinli sayılması, Tü
züğümüzün 95 nci maddesi gereğince oylarınızla 
mümkün olacaktır. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜLEN ÎŞLER 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konfe
ransı Örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve Kül
türü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyonun yerini almasını rica ediyorum... 

Hükümet Temsilcisinin temsil belgesini okutuyo
rum^ 

rv. — GÖRÜ! 

1 ' Q / *^^ 
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(Danışma; Meclisi Başkanlığına | 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konfe- I 

ransı Örgütü Arasında islam Tarihi, Sanatı ve Kül- I 
türü Araştırma Merkezinin istanbul'da Kurulması I 
Hakkında Anlaşmanın Yüce Meclisiniz Genel Ku- I 
rulunda 16 Şubat 1982 günü saat 14.0Û'te görüşül- I 
meşinde bulunmak üzere Danışma Meclisi içtüzüğü I 
gereğince aşağıda adı ve soyadı yazılı kişinin yetki- I 
lendiriJmiş bulunduğunu saygıyla arz ederim. I 

Ilter TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı I 

Adı Soyadı : Orhan Aka I 
Görev Unvanı : Kültür İşleri Genel Müdürü I 
BAŞKAN — Sayın üyeler? 
'Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu I 

Raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunu- I 
yorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmiştir, 

/(Komisyon Raporu okundu) I 
IBAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak I 

isteyen sayın üyeler işaret buyursun efendim... 
Sayın Abdullah Pulat Gözübüyük, buyurun efen- I 

dim, I 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh
terem Başkan ve pek değerli arkadaşlar; 

'17 Mayıs 1981 tarihinde Cidde'de imza edilen bu 
Anlaşma metni okunduğu zaman derin Ibir üzüntü, I 
hatta dehşetle karşılaştım. Bunca zamandır Türkiye I 
Cumhuriyeti Hükümetlerinin başka ülke kuruluş ve 
devletlerle yapmış olduğu anlaşma metinleri bu ka
dar zayıf ve bu k'a'dar tutarsız olmamıştır. I 

Burada yüksek tak'dirleriyle pek iyi anlaşılır ki, I 
biz bu tarihi Mecliste 'ferden tarihi vazifemizi yap- I 
mak mecburiyetindeyiz. Benim maruzatım herhangi 
bir 'başka manaya alınmamalıdır. Sırf bu vazifeyi 
yapmak maksadıyla maruzatıma başlıyorum. 

Maalesef metin son derece Türk Dili, Türk Hu-, 
kuk Dili bakımından aksaklıklarla doludur, yanlış
lıklarla doludur. 

ı«Madde 2 : Merkezin hukuki kişiliği vardır...» 
«Hukuki kişilik» diye Türk Hukukunda bir de

yim yoktur, «Tüzelkişilik» vardır. Muhterem Dışiş
leri Bakanlığı mensupları belki bu 'tabirlere yabancı 
olabilir; ama Bakanlığın Baş Hukuk Müşaviri, Mü
şaviri ve diğer yetkilileri vardır. Onlarla istişare ile 
bu düzeltilebilirdi. Bu en basit bir tabirde hataya dü
şülmüş olması, bir hukukçu sıfatıyla dünden beri de
rin Üzüntüme yol açmıştır; özür dilerim. I 
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•«Madde 3 : Direktörün...» 
Her nasılsa memleketimizde bir müddetten beri 

bir Frenkçe hayranlığı, hatta hastalığı vardır. Türk-
çede kullanılan ve asırlardan beri herkesçe bilinen 
ve benimsenen tabirler var iken ve resmen kanunla
rımızda, tüzüklerimizde de kullanılmakta iken «Di
rektör» tabirinin burada yer almasını anlamak müm
kün değildir. 

7 nci maddenin (c) bendinde «ithal ve ihraç ede
ceği yayınlar» tabiri kullanılmıştır. 

İMühterem arkadaşlar; 
Huzurunuzda bu konuşmayı yapmaktan dolayı ay

rıca eza duyduğumu üzülerek arz ederim. Hepinizin 
yüksek malumlarıdır, «Neşir» başkadır «ilan» başka
dır, «Neşretmlek» başkadır «İlan etmek» başkadır. 
«'Neşir» in Türkçe'si «Yayım» dır, sonu «m» ile bu 
ter. «Yayın» ise «'İlan» demektir; yani «Efendim, 
Türkçeleştirelim» derken çok büyük hatalara düşül
mesi asla doğru olmaz ve böyle milletlerarası sayı
labilecek bir dış münasebete ait belgede, anlaşmada 
yer alması da dbğru olimaz. 

Yüksek huzurunuzu fazla işgali doğru bulmadı
ğımdan ve esasen kısa konuşmayı da itiyat edinmiş 
bulunduğumdan; eğer Yüksek Meclisiniz tasvip bu
yururca, bu yanlış ve baştan başa aksaklıklarla dolu 
metin üzerinde, mademki 20 nci maddede, bu An
laşmanın Arapça, Fransızca, İngilizce Ve Türkçe ola
rak düzenlendiği ve bir anlaşmazlık halinde Inigiliz-
cenin geçerli sayıldığı da kabul edilmiş olduğuna gö
re, bu metinlerle karşılaştırıldıktan sonra (görüşülme
sin i (Teklif olarak arz etmiyorum) sadece fikir ola
rak belirtmek istiyorum. 

Derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gözübü

yük. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile islam Konfe
ransı Örgütü arasında imzalanmış bulunan Anlaş
manın, tarihi Türk-İslam Medeniyetinin önderliğini 
sadece İslam ülkeleri açısından değil, bütün dünyada 
o medertiyetf en geniş boyutları içerisinde tutarak ta
nıtmayı amaçlayan böyle bir girişimin fevkalade an
lamlı olduğunu vurgulamak istiyorum. 

İslam tarihi, sanatı ve kültürü sadece Anadolu'da 
değil, Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da kökleşmiş, ge
lişmiş, büyümüş; ancak 20 nci yüzyılın sona ermek 
üzere olduğu şu dönemde, insanlığın malı haline geti-
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rilememiş olmanın ve bir de günümüzde Türkiye Cum
huriyeti Devletinin jeopolitik açıdan, dünya siyaseti 
açısından, kendi bölgesinde aynı 'büyüklükte, aynı aza
mette ibir öncülük ve önderlik yapma bakımından da 
Ibu merkezin kurulması gerçekten büyük mana ve fay
da taşıyacaktır. 

Gecikilmiş olarak düşünülen böyle bir merkezin 
Türk Milletine, İslam Dünyasına hayırlı, uğurlu ol
masını 'diliyor, saygılarımı 'arz ediyorum. (Alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aydar. 
Söz almak isteyen başka üyemiz?.. Yok. 
Komisyon bir açıklama yapacak mı efendim?.. 
MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Karal. 
'MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA
RAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Üye arkadaşlarımızın belirttikleri bir noktayı tav-
züh etmek isterim. Gerçekten «Hukuki kişilik» diye bir 
kavram Türk Hukukunda yoktur; onun yerine (eski 
adıyla) ya «Hükm-i şahsiyet»: denir yahut «Tüzel-
kişilıik» denir ve bu konu Komisyonda tartışılmış, 
düzeltilmiş, dosyadaki m'etne böyle konmuştur. (Buna 
rağmen sık sik burada şu baskı 'hatalarını görmekte
yiz. Ancak, biliyorsunuz 'ki, bu basım işlerinde Ko
misyonun bir sorumluluğu yoktur. Biz doğrusunu dos
yaya düzelterek koyduk. «Hükm-i şahsiyet» yakut
ta «Tüzelkişilik» vardır; hatta İngilizce, Fransızca 
aslında giderek ve burada yaptığı tanımlamadan bu
nun «Hükm-i şahsiyet» olduğu pek açıktır. O ba
kımdan, düzeltilmiş olan bir hususu burada, huzu
runuzda açıklamış bulunuyorum. 

Sayın Gözübüyük'ün işaret ettikleri diğer bir nok
ta «Tüzelkişilik» vardır; hatta İngilizce, Fransızca 
de «Neşriyat» anlamında kullanılmaktadır ve bu yer
leşmiştir; ama biliyorsunuz ki, 'bu terim meselesinde 
yüzde yüz anlaştığımız iddia edilemez. 

IBu dili de biz kullanmadık, Dışişleri Bakanlığının 
kendi dilidir ve «Yayınlar» deyimi de iburada açık
tır. Yayın, «m» ile de ifade edildiği zaman da, o 
neşir veyahut ilan anlamında kullanılabilir. Onun için 
Iburada 'bir yanlışlık yoktur, fakat Türkçe terim mese
lesindeki problemlerimizi biliyorsunuz, burada yüzde 
yüz anlaştığımızı da iddia etmiyoruz. Biz de bunu 
ayrıca düzeltmeye lüzum görmedik. 

Söyleyeceklerim bundan ibaret, eğer başka bir so
ru 'varsa, ayrıca cevaplandırmaya hazırız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Aka, vereceğiniz 'bir izahat var mı efen

dim?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ORHAN 

AKA — Kısaca bir maruzatta bulunmak istiyorumv 
IBAŞKAN — Lütfen. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ORHAN 

AKA — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

112 - 1'5 Mayıs Ü976 tarihlerinde İstanbul'da top
lanan 7 nci İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konfe
ransında; bir İslam tarih sanat ve kültür araştırma 
merkezinin İstanbul'da kurulması, Türkiye tarafın
dan önerilmiştir. Bu öneri, Nisan 1978'dte Dakka'da 
toplanan İslam Dışişleri Bakanları 9 ncu Konferan
sında kabul edilmiştir. 

'İslam Konferansı sek retery asının bir alt kuruluşu 
olan Merkez 1979'da faaliyete geçmiştir. Merkezlin 
esas amacı; İslam ülkeleri arasında kültür alanında 
mevcut yanlış anlamaları, bilimsel araştırmalar yo
luyla gidermek, böylece bu ülkeler arasında dalha iyi 
bir anlayış ve daha sıkı bir işbirliğine zemin 'hazır
lamaktır. Merkezin ve burada görevli memurların hu
kuki statüsü bir anlaşmayla saiptanmıştır. Bu anlaş
ma 17 Mayıs 1981 tarihinde Cidde'de, Büyükelçimiz 
ve İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri tarafın
dan imzalanmıştır. Bu Anlaşma birkaç ıgün önce ten
siplerine mazhar olan İslam İstatistik ve Ekonomik 
Araştırmalar Merkezine ilişkin Anlaşmanın aynıdır. 
İslam Kültür Merkezinin İstanlbul'da kurulması ve 
faaliyet göstermesi milli menfaaltlarımız açısından ya
rarlı 'görülmektedir. 

Terim konusunda bir iki hususu arz etmek isti
yorum : Bilindiği gibi dilimiz çok zengindir ve Cum
huriyet devrinde ortaya konulan yeni kelimelerle da
ha da zenginleşmiştir. Bu durumda ibir manayı ifade 
için çeşitli kelimeler vardır. Bunların birinin veya di
ğerinin kullanılmış olması manayı değiştirmez, fakat 
zengin bir şekilde ifade edilmiş olur. Dolayısıyla neş
riyat veya yayın aym şeydir, 'kişilik veya şahsiyet aynı 
şeydir. Bu itibarla, konunun önemine binaen ve bir 
gecikmeye mahal verilmemesi için Türkiye bakımın
dan bunun taşıdığı önlem gözönünde tutularak, bu 
gibi ayrıntı üzerinde durulmayarak, anlaşmanın onay
lanmasını saygıyla tasviplerinize sunarım efendim^ 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aka. 
İSayın üyeler; Tasarının tümü üzerindeki görüş

meler sona ermiş/tir. 
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Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
kül edenler... Etmeyenler... Maddelere (geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konfe

ransı Örgütü Arasında İslam Tarihi, Sanatı ve Kültü
rü Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Hak
kında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı; 

MADDE ,1. — 1İ6.5J198U tarihinde Cidde'de im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile îslam 
Konferansı Örgütü Arasında îslam Tarihi, Sanatı ve 
Kültürü Araştırma Merkezinin istanbul'da Kurulması 
Hakkında Anlaşma» nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — 1 nci Madde üzerinde söz almak is
teyen Sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Komisyonun bir açıklaması da bahis konusu de
ğil, yeni (bir açıklama yapılmayacak? 

Sayın üyeler; 1 nci Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(BAŞKAN — 3 ncü Maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünün oylanmasından önce Tasarı
nın îeh ve aleyhinde konuşmak isteyen sayın üyemiz 
var mı efendim?.. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKÎF ERGÎNAY — Hukuki kişilik bakımından 
Sayın Gökçe'nin söylediği nokta açıklandı, ama dü
zeltilecek mi düzeltilmeyece'k mi, madde böyle mi 
kalbul edilecek, yoksa Komisyonun Taşandaki deği
şikliğiyle mi kalbul edilecektir?.. Bunun lütfen açık
lığa kavuşmrulmasını rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Esas itibariyle metnin düzeltilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Anlaşılan Komisyondan geliş 
şeklinde bir İhata var, onu tashih etmek kaydıyla il nci 
maddeyi oyunuza sunacağım. 

HAMZA EROĞLÜ — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın EroğlUv 
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HAMZA EROĞLU — Efendim anlaşma metnin
de bir tashih, bir düzeltme yapılamaz. Ancak, Kanun 
tasarısında düzeltime yapılabilir. Çünkü, söz konusu 
olan Kanun Tasarısıdır burada münakaşa, edilen. An
laşma metni İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça 
olarak hazırlanmıştır. Onun düzeltilmesi söz konusu 
değildir^ 

»Bunun açıklığa kavuşması için Söz aldım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim Komisyonun izahatına gö

re bahis konusu terim bir tercüme baltası olarak görül
müş ve o 'şekilde tasihih edilmiştir. Böyle mi ifade edi
yorsunuz Sayın Karal?...., 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Biz Raporumuzda bu şekilde arz etltik efen
dim, yalnız düzeltme hususunda anlaşmanın metnin
deki düzelUtmelerlin yapılması ıtaralfıtmıızdan değil, ilgili 
Dışişleri 'Bakanlığı tarafından gereğinin yapılacağını 
anlıyoruz. Biz bundan öncede o şekilde hareket etltik. 
Prosedürüne göre gerekli düzeltme ilgili Bakanlık (ta
rafından- yapılacaktır yahut yapılabilir. 

Teşekkür ederdim. 
BAŞKAN — Efendiim Raporunuzda buna rastlamı

yoruz. Siz herhalde Hükümete huisusi olarak söylemiş 
olacaksınız. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
R AL — Hayır efendim hususi değil. 

'BAŞKAN — Mevcut Raporunuzda böyle bir iba
re araştırıyorum, Raporunuzda böyle bir ibare gör
medim. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALİL İBRAHİM KA-
RAL — Efendim geçen sefer de böyle bir yanlışlık 
oldu. Zabıtlardan Raporun yazılması sırasında bir ha
ta olmuş, bu zabMarda meMcutltur, çünkü bu konu 1 
saate yakın 'tartışıldı efendim ve düzeltmeler yapıldı, 
İngilizce ve Fransızca metinlere gidildi, böylesine (tar
tışılmış, zabıtlara geçmiş bir konunun, burada gözük
memesi talihsizlik olmuştun 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aka. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ORHAN 
AKA — Efendim bu Anlaşmada, esas metin İngliz-
cedir, Fransızca ve Türkçe metinler tercümedir. İn
gilizce «Judiciary» tabiri yer almaktadır, doğrudur. 
Türlkçede bunun hukuki kişilik veya tüzelkişilik ollma-
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sı esasımda büyük bir önem arz etmemektedir. Ancak, 
eğer Yüce Meclîs bunda ısrar ediyorlarsa nota teatisi 
ısuretlfyle bunu küçük bir işlemle düzeltmemiz müm
kündür. Ancak, dediğim gibi uygu'lamada bunun ne de
mek olduğu açı'ktır. Tüzelkişilik veya hukuki kişilik 
olması aslında bundan ibaretitir ve bunu yapmamız 
mümkündür. Eğer arzu buyuruluyorsa nota teatisi 
yoluyla bunu yaparız. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Koran buyurun efendim, 

MEHMET VELİD 1KÖRAN — Komisyon Genel 
Kurulda her ne kadar konuşmayla bu meselenin halli 
yoluna gitmiş ise de, bazı kelimeler üzerinde, İngilizce 
metinden tercüme edenlerin kifayetsizliği veyahutlta di
li soysuzlaştırmak bakımından mühiım hataları var-
dıır. Bir Mam Konferansı Topluluğudur; buna «Ör
güt» denemez. «Türkiye Cumhuriyeti topluluk ör
gütü» denmez buna, «Devleti» denir. Bunları ayırtmak 
lazımdır. «Bağışıklık» deniyor, ileride yeri geldiği za
man arz edeceğim, yani bir devleti bir örgüt olarak 
görmek mümkün müdür?... Dışişleri Bakanlığı niçin 
bu hassasiyeti göstermiyor?... iBunun elbetteki tashihi 
lazımdır ve onun tashihi burada yapılacaktır. 

Saygılar 'sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 

Bir noktayı anıklamakta fayda mülahaza ediyo
rum. Tasarının tümü ve maddeleri üzerindeki görüş
meler sona ermiştir. Anlaşmanın bir methi bahis ko
nusudur. Müsaade ederseniz bu temennimizi Dışişle
ri Bakanlığına böylece duyurmuş oluyoruz. Dışişleri 
Bakanlığı gereğini bu duyuru 'içinde yerine getirirler. 

'Bu itibarla, Tasarının 'tümü üzerinde leh ve aleyh
te konuşmak isteyen 'sayın üyelerimizle söz vermek İs
tedim. 'Bir başka görüş yoksa, Tasarının tümünü açık 
oya sunacağıım. 

Bir başka görüş var mı efendim?... Yok. 
Tasarı açık oyunuza sunulacaktır. 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üyemiz 

var mı efendim?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir., 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

'BAŞKAN — Oylama sonucu gelmiştir, okuyorum. 
Kanun tasarısının açık oylamasına 136 üyemiz iş

tirak etmiş ve bu Kanun tasarısı 4 ret, 132 kabul oyu 
ile Danışma Meclisince kabul edilmi'ş bulunmaktadır. 
Hayırlı ve uğurlu ol&un. (Alkışlar) 

5 16 . I . 1982 O : 1 

2. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları., 
(1124) (S. Sayısı 71) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin Kanun tasarısı bölü
münün ikinci maddesinde yer alan 775 sayılı Gece
kondu Kanununun BÜr Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna iBir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 'İskân, Turizm ve 
Tanıltma Komisyonu yerini alsın efendim. 

iSayıın Bakan, buyurun efendim. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Okunmasını kabul eden-( 
ler... Etmeyenler.. Komisyon raporunun okunması fca^-
bul edilmiştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz almak 
isteyen Sayın üyemiz?... Yok. 

Komisyon bir başka açıklama yapacak mı efen
dim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKİ YILDIRIM — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir açıklamada buluna
caklar mı ...ı 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Hayır efendim. 

'BAŞKAN — Maddelere geçinmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madddere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin De-
ğîştirilrn'esi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 775 saydı Gecekondu Kanununun 

26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'«Madde 26. — 25 nci maddede (Sözü geçen arsa

lar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dairesinde 
ve tespit 'olunacak bedellerle, kendilerine arsa veril
mesi gerekenlere dağıtılır. 

Bu bedellerin tespitinde : 
Arsaların tahsis veya satış yılındaki emsal bedeli, 

harita ve plan harcamaları, yol, meydan, park, çocuk 

(1) 71 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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balhçesi, otopark yeşil saha, okul, mabet ve benzeri | 
gibi genel hizmetlere ayrılan saha 'kaybı; yol, kaldı
rım, kanalizasyon ve su, elelkltrilk gibi kamu hizmet ve 
tesisleri işin yapılan Ve yaipı'laoak harcamalar dikkate 
alınur. 

İmar ve İskân Bakanlığınca bilfiil yapılan veya 
yaptırılan kamu hizmetleri veya bu maksatla beledi
yelere yapılan yardımlar dolaylısıyla, bu huzmeliler için 
hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürülebilir. 

'Bina satışları hainde de yukarıdaki hükümler uy
gulanmakla beraber, Itespit ©ditecek arsa bedelin©, 
binanın satış yıllındaki birim fiyatlara gör© tespit edi
lecek; bedeli de eklenir. 

Ancak bina satış bedeli 'içinde altyapı harcamaları 
da dikkate alınmak isuretüyl© bulunmuş arsa bedelinin 
payı'% 20 yi geçemez-

Binanın bitltiği tarih ile Satış tarihi arasımda bir 
yıldan fazla süre geçmişse her tam yıl İçin devire esas 
olan bedelin % 2 nispeti yıpranma payı olarak satış 
bedelinden düşülür.-

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Söz almak is
teyen üyemiz?... 

AYDEMİR AŞKIN — Söz 'istiyorum efendim, 
'BAŞKAN — Sayın Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayım Biaş'kan, değerli Mec

lis üyeleri; 

Arsa sahiplerine verilecek olan binaların değeri
nin hesaplanmasında, bu hesabın mümkün olduğu ka
dar harcanılan miktarları kapsaması; ikindisi, bu he
sap sislteminin mümkün olduğu kadar sade ve kolay 
olması gerekir. (Halbuki, burada getirilen öneride, «Bi
nanın bitiş tarihinde İmar ve İskân Bakanlığının birini 
fiyatları alınır» demek suretiyle, bina 3 senede, 4 se
neden tamamlanmuş fee, 3 fsene, 4 sene önceki harca
mayı, 3-4 sene sonraki birim fiyatıyla hesap etımek gi
bi, sosyal yardımı kapsamına giren kimselere verile
cek binalardan ayrıca bir çeşit kâr alınma yöntemine 
(gidilmektedir ki, bu herhalde getirilen Tasarının te
mel ilkesiyle çelişmektedir. 

Sanıyorum ki, bu konuda da bir önerge vardır; 
önergenin bu açıdan dikkate alınmasını rica ediyo
rum, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Aşkın. 
Söz almak isteyen başka üyemiz?... Yok. 
Komisyon 1 nci maddede bir açıklama yapacak 

mı efendim?...' 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKİ YILDIRIM — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuda önergeler 
de var, onları da okuduktan sonra, bir mütalaa verile
cekse tümüne mütalaa vermek daha isabetllli olacak. 

Sayın Tosyalı'nın bir önergesi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
71 S. Sayılı olup, 775 (sayılı Gecekondu Kanunu

nun 26 nci maddesiriin değişikliği ile ilgili metinde 
«iBina satışları» diye başlayan dördüncü paragrafın 
aşağıda yazılı 'olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim; 

Saygılarımla. 
LüflfuHah TOSYALI 

«Bina satışları halinde de yukarıdaki hükümler 
uygulanmakla beraber, tespit edilecek arsa bedeline, 
binanın satış yılındaki Maliye Bakanlığınca Emlliak 
Vergisi uygulaması için yayınlanan ortalama metreka
re maliyet fiyatlarına göre tespit edilecek bedeli de ek-
len'ir.» 

GEREKÇESİ': Bürokrasiden büyük ölçüde şikâyet 
ektiğimiz bir devrede işi uzatacak işlemleri azaltmak 
için, binanın kesinleşecek metraja göre, inşaat, elektrik, 
tesisat kalemleri için ayrı ayrı birim fiyatlarla % 25 
kârlı değer bulunacağına, o yıl için Bayındırlık Ba
kanlığının görüşüne göre Maliye Bakanlığınca yayın
lanan ortalama metrekare maliyet fiyatlarıyla değer
lendirilmesi gibi çok kolay ve pratik bir yol uygulamak 
gereklidir. 

IBAŞKAN — Sayın Genc'in bir önergesi var, oku
tuyorum. 

Danışma 'Meclîsi Başkanlığına 
Gündemimizin (Sıra Sayısı 71) 2 nici maddesinde 

yer alan 775 sayılı Yasanın bir maddesinin değiştiril
mesine 'ilişkin Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkra
sına, «emsal bedeli, maliyet bedellinden düşük ola
maz» ibaresinin eklenmesini arz ederim. 

IKamer GENÇ 

BASK AN — 1 nci madde ile ilgili ik'i önerge üze
rinde fKomısyonun mütalaasını rica ediyorum. 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKİ YILDIRIM — Efendim kaffcıtouyo-
ruz. 'Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Kbımisypnu-
nun Raporunda da belirtildiği gibi, 3 ncü paragrafta
ki «benzeri» kelimesinden ısbnra gelen «gibi») kelimesi 
fazladır, onu kaldırabiliriz. 
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BAŞKAN — 3 ncü fıkrada «benzeri» 'kelimesin
den sonra gelen «'gibi» fazladır diyorsunuz. Her iki 
önergeye... 

(BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOM'tSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKt YILDIRIM — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Önergeler üzerinde Hükümetin .görü
şünü rica edebilir miyim?.., 

ılM AR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkan, uygulamada, değerli Tosyah'nın teklif 
öütiği bir gecikmenin uzun süre olacağı kanısında de
ğiliz. Hükümet olarak. O bakımdan biz de katılmıyo
ruz Sayın IBaşkamm. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; 
Öncelikte Sayın Toisyalı'nın önergesini oylarınıza 

sunacağım. Görüldüğü gibi Hükümet ve aynı zaman
da Komisyon bu önergeye katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... Etme
yenler..; önerge kabul edilmemiştir efendüm. 

ISayın Genc'in önergesini oylayacağım. 
IHatırlanmasmı temin için Sayın Genc'in önergesini 

bir daha okutuyorum efendim. 
'(Kamer Gençlin önergesi tekrar okundu.) 
(BAŞKAN — Bu önergeye de Komisyon ve Hü-

klümet katılmamaktadır. 
önergenin dikkate alınıp alınmama'sını oylarınıza 

sunuyorum. Önerlgeyİ kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemliışitir. 

Tasarının 1 nci maddesini Komisyonumuzun tek
lif ettiği şekilde; ancak üçüncü fıkradaki «ıgibij» Söz
cüğünün çıkartılması kaydıyla bu maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 775 sayılı Gecekondu Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştik". 
«SEK MADDE — 7 rici madde gereğince konut 

yapımına ayrılan sahalarda ucuz konut yapılması uy
gun görülmeyenler 26 nci madde uyarınca tespit edi
lecek bedelin altında olmamak şartıyla öncelikle ko
nut kooperatiflerine, Sosyal konut yapmak üzere uzun 
vade ile kiraya verilebilir, satılabilir, veya bu maksatla 
kullanılmak üzere Arsa Ofisi ve T. Emlak Kredi Ban
kası Genel Müdürlüğüne ve kamu kuruluşlarına dev
redilebilir.» 

BAŞKAN — 2 ne'i madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üyemiz?... 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın 'Başkan, demin de 

işaret elitiğim gibi şekli anlamda bir açıklama yap
mak istiyorum, 

Bilindiği üzere yurdumuzda birçok kanunlar, baş
ta 5434 sayılı EmeklÜ 'Sandığı Kanunu ötaıak üzere ya
malı bohça mahiyetindedir. Ek madde, ek geçici mad
de, bir madde daha, bu sistem bu itibarla karma ka
rışık bir vaziyettedir. 

Şimdi ben, bu ek maddenin ilgili 7 nci maddeye 
eklenmek suretiyle tedvinimi daha uygun bulurum; 
çünkü «7 nci madde gereğince» denilecek yere, «iBu 
madde gereğince» diye aynı maddenin altına - f ılkra ila
ve etmekle yeknesak bir hale getirmiş oluruz. 

ıflilmiyorum; Sayın Konisyon, veya Sayın Bakan 
ne mütalaada bulunurlar? Uzun uzun maddeleri, ay
rı ayrı ek madde, geçici madde denmektense, böyle uy
gun düşen bir 'şekilde asli maddeyi değiştirmek sureti 
ile yapmakta fayda var.' 

Teşekkür ederini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Erginay. 
Söz almak isteyen başka üyemiz?... Yok. 
HAYRI SEÇKİN — Önergem var Sayın Başka

nım.. 
BAŞKAN — Eve* efendim, onu okutacağım efen

dim. 
ISayın Enginay'ın göıüşü üzerinde bir mütalaanız 

var mı efendim?... 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKt YILDIRIM — Efendim, ayrı olma
sında mahzur yok; ama bu, Sayın Hocanın dediği şe
kilde de olsa, bu madde yerindedir efendim. Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Yani teklif ettiğiniz madde Üzerinde 
ıisrar ediyorsunuz. 

'BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS-
'KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKt YILDIRIM — Israr ediyoruz efen
dim. Katılımıyoruz. 

'BAŞKAN — Peki efendim., 
A. ASIM İĞNECİLER — Anlatılmadı. 
'BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir daha rica edi

yorum efendim. Teklifimii yerinde buluyorsunuz, ken
di teklifinizi mi?. Bir vuzuh verin lütfen. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR V1E Î'S-
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKÎ YILDIRIM — Teklife kaltılmıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Teklife katıllmııyorsumuz efendim. 
2 nci ımadde ile alakalı bir önerge var, okutuyo

rum efendim., 

Danışıma Meclisi Başkanlığınla 
775 sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesli-

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen-
mıeisi Hakkındaki Kanun Tasarısında 2 nci madde ile 
yapılan ök maddede bahSi geçen, kiraya, satıma muha
tap kılınacak kuruluşlarım içinden toplu komult kuru
luklarının, Kornlisyonca Toplu Konut Kanununa altılf 
yapılarak çıkarılmaktadır.' 

Oysa ki; Toplu Konut Kanununun geçici 3 ncü 
maddesi ile toplu konut kuruluş ve şirketlerini belir
leyerek ellerindeki arsalar üzerinde yapacakları bazı 
çalışmaları düşünerek, kamulaştırma dışında tutanak
ta ve bu 'suretle bu kabil kurulukların varlığını kabul 
etmektedir., 

Diğer taraftan, Tasarıdaki metin «Sosyal kOnult 
yapmak üzere» demek sureti .ile konut üretiminde, 
amaçlanan vasıftak'i kbnut adedinin artırılmasına ya
rayacak yöndedir. 

Bu sebeple Tasarının 2 nci maddesi ile teklif edi
len ek maddenin Hükümetten geldiği şekli ile kabulünü 
arz ve teklif etmekteyim. 

Hayrı SEÇKİN 

(BAŞKAN — Önerge üzerinde bir açıklama yapa
cak mısınız Sayın Seçkin?... 

HAYRI SEÇKİN — Evet 
ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan, sayın üye

ler; • ' 
775 sayılı Kanunum Toplu Komut Kamunu ille iliş

kisi oHmadığı şeklindeki bir anlayıştan hareket et
mek de mümkündür. Bu tasarıyı müzekere ederken. 
Ancak, Hükümetltien gelen tasamda, Toplu Konut Ka
mununum geçici 3 ncü maıdldöslinıde toplu konut şir
ketlerimden bahsetmek sureti il/e bir toplu komut ya
pımcısı tanınmış durumdadır. O kadar tanımmıştır 
k!i; Toplu Konut Kanununun geçici 3 ncü maddecin
de, bu kabil şirketler, ellerimdeki arsallara o Kamu
mun gereğince altyapılarını yaptıkları ve üstlerine de 
% 30 nispetimde inşaata başladıkları takdirde, Ka-
nıunum nosyonu olan kamulaştırmıamım dışımda bıra-
kıllimııışitır. 
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;Demek ki, bir Toplu Konut Kanunu, amacı iti-
bariylie Devlet yönü 'ille komut yapma şeklindeki an
layıştan hareket ederken daihli özel sektörüm elinde
ki ansalların o Kanuna uygum olarak konut yapımın
da kulllamıİacağımı kabullenmiştik; fakat Kbmıisyonu-
muada karşı oy olarak mütalaa ettiğim hususlar, da
yanılan mOkta, «Toplu konut kuruluşlarımın tamum-
lianmadığı» şeklindeki bir ifadeye dayandırılmakta
dır. 

Ben, herhangi bir müessesemin tarif edilnnesiiriden 
ziyade, o mlüösseseniin mevcut kanunlarla kabulı ddi-
lıip edıilımemesii noktasından hareket etmekteyim:. Bu
gün mevcut olan bir Toplu Konut Kanunu ille biraz 
evvel arz ettiğim şekilde geçici 3 ncü maddesi ile 
«Toplu konut şirketleri.» diye bir mefhum Kanunda 
kabul edilmiştir. Bu sebeple tarifimin aranıp aranma
ması, şirketim varlığının kalbul edilmesi karşısında 
fazla bir dayamak olmaktan uzaklaşmaktadır. 

Kaldı ki; İmar ve İskân Bakamtığımın Bütçesi sı-
rasımda da yapmış bulunduğum görlüşmıe esnaisınlda 
rakamlara dayanmak sureti ile belirlediğim gibi 1 
milyon 600 bin aldet komut açığı olam bir (memleket
te ve her yıl 300 - 350 bin olacağı: belirtilen bir ihti
yaç düzeyinde toplu konut kuruluşlarınım, toplu ko
nut yapan özel sektörün, özel şahısların (ki, Toplu 
Konut Kanununun geçici 1 nci maddesimde omlardan 
da bahsedilmiştir.) Adetleri ve rakamlıarı ne olursa 
olsun, konut yapımına katkıda bulunabilecek, faali
yette bulunmalarına imkân veren bir Hükümet tasa
rısında mevcut olan toplu klonult kuruluşu tarifimin 
çıkarılmasına karşı bulanmaktayım, Çalışaıbiirilery 
çalışamazlar; ileride Toplu Komut Kanunu değişebi
lir, toplu komut kuruluşlarına bu Kamumun çerçevesi 
içerisinde vazifeler verilebilir. Bu takdirde tekrar bu 
Kamuma dönmek süratliyle toplu konut kuruluşlarımı 
da dahil edelim şeklindeki bir anlayışa dönmek za
rureti hâsıl! olabilir. O sebeple ileriye muzaf ihtiyacı 
bugünden karşılamamum faydalı olacağı kanaatlinde-
yim ve önergemi de bu sebeple vermiş bulunuyoıruım.. 

ıSaygılar sunarımı. (Alkışlar) 

iBAŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın Seçildin. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
IKomıisiyonun mütalaasını rica ediyorum. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZEKİ YILDIRIM — Sayım Başkan, de
ğerli üyeler; Toplu Konut Kamunu hazırlanırken, ilk 
hazırlanış safhasında toplu konut kuruluşlarına yer 
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verilmiş ve tanımı yapıllmıştı. Ancak, Toplu Konut 
Kanununda, sonradan yapılan değişiklikte, toplu ko
mut kuruluşları Yasa kapsamımdan çıkarılmış, diolaı-
yısjiytla tanımı yapılamamıştı. Biz, bu hususu Komis
yonumuzda görüşürken, bu Kanunun da Toplu Ko-

, mut Kanununun hazırlandığı sırada düzenlenmelsiin-
dıe bu hususa yer verilmiş. Simidi, çalışmalarımız sı
rasında bakıyoruz ki, Toplu Konut Kanunumda top
lu konut kuruluşlarına yer verilmiyor. Toplu konut 
kuruluşlarına yer vermeyen bir kanuna dayanarak 
(biz bu kapsama alamazdık. Çünkü Hükümıetin görüşü 
ide bizlim görüşümüz doğrultusundaydı, Hükümetle 
multalbafcata varıp, bunu çıkardık. Katılmıyoruz. 

JBAŞKAN — Teşekkür ediyoruz efendim. 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Sayın Baş
kanım.., 

IBAŞKAN — Buyurunuz efendim., 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İ1S 

KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
/BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Bir husu
su mıüsaıafde ederseniz ilave etmek işitiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurumuz Sayım Kuzuoğlu. 

jBAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, ÎMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
ıBAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Astada, 
Toplu Konut Kanunu çok daiha şümuldü bir Kanun
dur. Bizim, burada simidi tizlerinde değişiklik yap
mak istediğimiz çok basit; 775 sayılı Gecekondu Ka-
nunuldurj 

Yani, Toplu Konut Kanununda esasen toplu ko
mut kuruluşlıarına (Ki, talbiri doğru kabul edersek bi
le) zaten yer gösterilecektir ve Bakanlık bunun üze
rinde çalışma yapmaktadır. Toplu konut kuruluşları 
için sahalar ayrılmıştır. Binaenaleyh, gecekondu sa
hasında da ayrıca toplu konu/t biriliklerine veyahultta 
kuruluşlarına yer vermek lüzumsuzdur. 

Arz ederim. 
.'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Hükümetin bu önerge üzerindeki mütalaasını ri

ca edeyim efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

/Bu, 775 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştiril
mesi ve bir ek madde getirlmjesi hakkındaıki teklifi-
miz hazırlanırken, aynı zamanda ondan daha önce 
kanunlaşmış olta Toplu Konut Kanunu da Milli Gü
venlik Konseyine takdim edilmişti. Bugün, Milli Gü

venlik Konseyimden geçen şekli ile o Kanun tasarısın
da bazı değişiklikler yapılmış ve orada Devletin, doğ
rudan doğruya yapacağı toplu konutların yanında 
kooperatiflere de yaptırabileceği malumunuzdur, bir 
de, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi güvenlik kurulu
şuna ancak yaptırma imkânı hâsıl olmuş ve toplu ko
nut kuruluşlarımın bu Kanundan istifade ile fcredi-
lendirillmesi imkânı kaHmanııştır. Ancak, bu Kanun, 
omdan daha önce 'teklif edildiği için, Kanunun o şek
liyle çıkacağı düşünülerek «Toplu konut kuruluşu-» 
ttabiri de aynı şekilde sosyal konut yapmak şartı ile 
nasıl ki, kooperatiflere veriliyor veya diğer kamu ku
ruluşlarına veriliyorsa, bu gibi toplu komut kuruluş
ları da sosyali konut yapmak şartıyla bundan yarar
lanması öngörülmüştü. 

Ancak, Kanunda, «Toplu konut kuruluşu» talbiri 
, çıkarılarak Toplu Komut Kanunu çıkmış olduğu içlin 
bugün bu alskıda kalmıştır. Bugünkü haliyle Hükü
met teklifi şekillinde çıksa dahi, toplu konut kurulu
şu mevcut olmadığı için uygulamada işlemıeyecekftlir. 
Onun için, Komisyonda Bakanlığımızı temsil eden 
arkadaşımız bu gerçeği belirtmiş olduğumdan; yani 
bugünkü haliyle esasen işlemeyen bir mefhum ha
line gelımliş olduğumdan, kendisi Komisyonda bizim 
görüşümüze katılmış oluyordu. Bu balkımdan biz, 
Yüksek Meclisin takdirine bırakıyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Sayın üyeler; 

iSayın Seçkin'im önergesi, bilindiği veçhile Hükü
metin gönderdiği şekliyle 2 nci maddenin kabulünü 
öngörmektedir. Komisyon bu teklife katılmamakta
dır, Hükümet ise sizin takdirinize bırakmaktadır. 

iBu itibarla, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge, Danışma Meclisince kabul edilmemiştir. 

,2 nci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 

Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
Burada zannediyorum ki bir «n» harfi eksikliği var, 
eğer mahzur görülmezse, «7 nci madde gereğince ko
nut yapımına ayrılan sahalarda» denmiş, «sahalar
dan» olarak yazmak gerekir gibi geliyor. Arkasında 
bir Virgülle. Böylie olunca fail daha kesin olarak mey
dana çıkmış oluyor. Takdirlerinize arz ediyorum. 

iBAŞKAN — İkinci satırda bulunan «Sahalarda» 
kelimesi yerine «Sahalardan» yazılması hususunda 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS
KÂN, TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — EAi sek
iyle de anılanı çılkıyor. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz? 
BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İS

KÂN, TURİZM VE TANITMA KlOMjSYONU 
BAŞKANI A. FEHMİ KUZUOĞLU — Kakmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Komisyondan gelen 
metnin aynen kabulünü istemektedir.. 

İİMAR VE İSKÂN BAKANI ŞERİF TÜTEN — 
O zaman teklifimi geriye alıyorum Saıyın Başkanım. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi Komisyondan geldi
ği şekillide oylarımıza sunuyorum. 'Kabul edenfer.. Bt-
meyenilıer... 2 nci madde Komisyondan geJJdiği şekliy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylaranıiza sumuıyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul, edilmiştir, 

jKanunun leh ve aleyhinde söz almak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kanun Tasarısı Danışma Medlilsince 
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu okun. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. (Alkışlar) 
Sayın üyeler; 

Oünidemimizde başka bir madde bulunmadığı için, 
17 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 

-«•»» 
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Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile İslâm Konferatnsı Örgütü Arasında tslâan TariM, Sanatı ve Kültürü Araş
tırma Merkezinin istanbul'da Kurulması Hajkjkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısının (S. S. : 70) Oylama Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Halil Akaydın 
Malhmut Akkılıç . 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 

• 

Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Mlk|m|e|t Afllfiuığ 

Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
E'tlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 

B 
Remzi Banaz 
Şükrü Başbuğ 
Rıadaffl Batamlp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık', 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M, Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canova 
A'bdüibaki Cebeci 
Orhan Civelek 

Üye sayısı : 
Oy verenler : ] 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çdkliimjsidrleır i 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

60 
36 
!3ı2 

4 
—' 
24 
— 

(Kabul Edenler) 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğtü, 
Sffy)ajm)i Er/seHü 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Ft 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Necdet Geiboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 

Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 

ihsan Göksel 
İbrahim Gökttepe 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtanı 
Vahap Güvenç 

H 
Beşiir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet lbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhimji KJar&haısaöioğli] 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
İM. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
M. Utlkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 

A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adta|aW OrfeH 

0 
Nazma Önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdı* Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özikaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

fl 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 
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A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak, 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartanı 

A 
Hamdi Açan 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı, 
Şener Akyol 
İsmail Arar 
Fuat Azgur 

B 
ibrahim (Baraınigil (İz.) 

d 
Ender Ciner (Rapor) 

M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

.Hidayet Uğur. 
M. Fevzi Uyguner 
BaMyar Uzunoğlu 

G 
Abdullah Pulat Gözubüyük 
Turhan Güven 

V 
İsa Vardal 

(Reddedenler) 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ök'te 

Tandoğan Tokgöz 

(Oya Katılmayanlar) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
(TRia|plo)r) 
Bekir Sami Daçe (Raıpor) 
Fikri Devrimisel (İz.) 

G 
Halil Erdoğan Gürel 
(İzinli) 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Nihat Kubilay 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 

Atalayt Peköz (Rapor) 

Zeki Yıldırım 
Z 

Halk Zarbun 
X 

Şerafettin Yarfeın 
Osman Yavuz 
Muammeri Yazan 

fil 
Dündar; Soyer (İz.) 

% 
Türe Tunçbay (İz.) 

Yi 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Nalmık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel (Rapor) 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

55 NCİ BİRLEŞİM 

16 Şubat 1982 Salı 

Saat : 14.00 

1. — BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 
3. — OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

İLE KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
X (l) —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs

lam Konferansı Örgütü Arasında İslâm Tarihi, Sa
natı ve Kültürü Araştırma Merkezinin tsitanlbul'da 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/1) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1982) 

(2) —• 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmeisl ve Bu Kanuna Bir Madde Ek-
lemmeisi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Saivunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(1/24) (S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.2.1982) 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 70 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm Konferansı Örgütü Ara
sında İslâm Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezinin 
İstanbul'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. ( 1 / 1 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 4 Kasım 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.DJ 101 -984/06371 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dıştöşlerî Balfcanlığınca hazırlaman <Ve Başkanlığınıza arza Baklanlar Kurulunca 30/10/1981 tartfhlnde ka-
narlaştınllan «TÜıMye Cunilıuı̂ îyefli HüMhneti İle islam Konferansı örgü'tü Arasında Islalın Tarihi, Sanatı Ve 
KüÜtüar AraŞtanna Merkezimin IstoaribuTda Kurulması Hakikında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun 
duğuna Dalir Kamum Tasarısı» Sle gerekmesi deli olarak gönderümiştör. 

Gereğini emirlerinle airz edebim. 

Bülend ULUSU 
BaşbaVdan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm Konferansı Örgütü arasında imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile İslâm Konlferansı Arasında tslâm Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi'nin istanbul'da 
Kurulması Hakkında Anlaşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Yasa Tasarısı ve Gerekçesi 

1) GENEL GEREKÇE : 

Billilnldiği giübü, îsilâm Konferansı Örgütünce, tarih, sanat ve 'kültür alanında çalışmalar Ve araştırmalar 
yapmak, Ibu konularda ülkeler arasında bir işbirliği or'tamı meydana götürmek amacıyla, btir tslâm Tarih, Sa
nat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin İstanbul'da kurulması, 12 - 15 Mayıs 1976 tarihleri arasında istan
bul'da toplanan Yedinci tslâm Üllkeleri Dışişleri Bakanları Konferansında Delegasyonumuz tarafından 
önerilmiş ve 24 - 28 Nisan 1978 tarihleri arasında Dakar'da toplanan Dokuzuncu tslâm Ülkeleri Dışişleri 
Bakanları Konferansında 1/9 - C sayılı kararla kabul edilmiş ve daha sonra TJC. Bakanlar Kurulu'nun 
7/12/1979 tarih ve 7/18465 sayılı kararı ile Merkez faaliyete geçmiştir. 

Anılan Merkezin amacı tslâm Kültür değerlerimi tespit ederek, konferansa üye ülkeler arasında bu ko
nularda karşılıklı işbirliği imkânlarını geliştirmek, tarih ve kültür alanlarında mevcut yanlış anlamaları or
tadan kaldırmak ve İslâm medeniyetinin diğer medeniyetlere olan katkısını 'bilimsel yöntemlerle araştır
maktır. Merkez bu işlevini yerine getirirken, İstanbul'un tslâm Tarih ve Sanatımda işgal ettiği müstesna ye
rin 'bir kez daha vurgulanacağı kuşkusuzdur. 

İslâm Tarih, Sanatı ve Kültürünü Araştırma Merkezi bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere, çeşitli tslâm 
ülkelerine mensup bilim adamlarını, aydınlan ve yazarları bir araya getirecek; İslâm ülkelerinin üniversi
teleri ile araştırma merkezileri arasındaki bağları güçlendirecek ve konıgre ve seminerler düzenleyecektir. 
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Bu çok yönlü çalışmanın başarı ile yürütülmesi için, İslâm Konferansı Sekretaryası'nın bir alt kuruluyu 
olan Merkez'e uluslararası bir hüviyet kazandırılması gerekli olmuştur. Merkezlin çalışmalarını islâm Kon-
feransı'na üye ülkelerden) aralarımda Türkiye'nin de bulunduğu 'dokuz ülke temsilcilerinden oluşan bir Yöne
tim Kurulu yöneltmektedir. Merkez'de icradan sorumlu bir Gene! Direktör 'ile Direktör Yardımcıları, Uz
manlar ve Uzman Yardımcıları ile idarî personelden oluşan uluslararası bir kadro görev yapmaktadır. 

Merkez kurulduktan sonra, CBMTO ve benzeri örgütler İçin olduğu gibi, bu Merkezde çalışanların hu
kuki durumlarını saptayacak bir Anlaşmanın hazırlanması için de ilgili Bakanlık ve Kuruluşların katılma
sıyla yürütülen çalışmaların sonucunda son şeklinii bulan ve ekli olarak sunulan Anlaşma 17 Mayıs 1981 gü
nü Cidde'de, Cidde Büyükelçiimlizle, islâm Konferansı Genel Sekreteri arasında imzalanmıştır. 

2) ANLAŞMANIN MADDELERİNİN 'GEREKÇESİ : 

Anlaşmanın ana yapısjhı aşağıda özetlenen ana konular içinde toplayabiliriz : 

1. İMerkezin hukuki kişiliği, sahip olduğu ayrıcalık ve dokunulmazlıklar; 

2. Merkez adına hareket eden ve uluslararası memur sıfatını taşıyan personelin faydalanacağı ayrıcalık 
ve dokunulmazlıklar; 

3. İMerkezin Veya Merkez personelinin taraf olacağı anlaşmazlıkların çözümü, Anlaşmanın birinci mad
desi Anlaşma metninde kısaltılmış olarak kullanılan deyimleri açıklamaktadır. Anlaşmanın ikinci maddesi 
Merkezin hukuki kişiliğini tanımlamaktadır. Üçüncü ile sekizineıi maddeler, Merkezin malları, binaları, bel
geleri, fonları ve gelirlerine sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıkları belirlemektedir. Bu maddelerle Merke
ze 'sağlanan kolaylıklar ülkemizde görev yapan diğer yabancı misyonlara, genellikle, tanınan ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklar düzeyindedir. 

Anlaşmanın dokuzuncu ile ondördüncü maddeleri Merkez'de görev yapan uluslararası memurlara sağla
nan ayrıcalık ve dokunulmazlıkları saptamaktadır. Merkezin Türk uyruklu olmayan direktör, direktör yar
dımcıları ve uzmanlarına onbirinci maddede sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ülkemizdeki yabancı mis
yonlarda görev yapan diplomatlara tanınanlara eşittir. Merkezde bu görevlere getirilecek olanlar kendi ül
kelerinde, Dışişleri Bakanlıkları veya dışarıya diplomatik unvanı haiz memur gönderen, bakanlıklar mensup
larıdır ve böylece Merkezde görevlendirilen bu kişilerin durumları, temsilciliklerinde çalışan meslekdaşla-
rıyla aynı olmaktadır. Merkezde görev yapacak uzman: yardımcılarıyla, idari ve teknik personele tanınan 
sınırlı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar yabancı misyonlardakİ diplomat olmayan görevlilerin' düzeyindedir. 

Bu arada, Anlaşmanın on üçüncü maddesinde, Merkezde çalışan görevlilerin vergiden bağışık tutulmala
rı hususundaki hüküm uyarınca, Merkezde görev yapan Türk personeli de vergi dışında tutulmaktadır. 
Türk vatandaşı memurların vergi ödemek durumunda kalmaları : (1) Merkez 'giderlerinin üye ülkeler ara
sında önceden saptanmış oranlara göre paylaşılması, (2) aynı görevdeki uluslararası memurların eşit maaş 
almaları ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. Böyle bir durum, üye ülkelerin Merkeze yaptıkları ödemelerini har
canmasından vergi alınması gibi uluslararası taahhütlere ters düşen bir durum! yaratacaktır. Bu bakımdan, 
daha önce CENTO teşkilatının kuruluşunda olduğu gibi, Merkezde çalışan Türk vatandaşı personelin de 
gelir vergisinden! bağışık tutulmaları öngörülmüştür. 

incelenmesinden de görüleceği üzere, Anlaşma, uluslararası niteliği olan Merkez ile, bu kuruluşun per
sonelinin görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacını gütmeikte ve tanınan hak, dokunulmazlıklar 
ve kolaylıklar da Türk Hükümeti'nin CENTO Sekretaryası ve personeline tanındığından farklı bulunma
maktadır. 

Danışma, Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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MiHi Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/1 
Karar No. : 3 

16 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile islâm Konferansı Örgütü Arasında telâm Tarihi, Sanatı ve Kültürü 
Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Halkkmda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 16.12.1981 günlü toplantısında Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle 
görüşülmüş ve üç maddeden oluşan Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulundan gelen şekliyle benimsenerek ay
nen kabul edilmiştir. 4 

Adı geçen Kanun Tasarısının ilgili Komisyonlara havalesini saygıyla arz ederiz. 

Et hem AYAN 
Başkan 

Mermin ÖZTUS 
Kâtip 

Mahir CANOVA 
Üye 

Doğan KARAN 
Üyo 
Var 

Evliya PARLAK 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Başkanvekili 

Halil AKAYDIN 
Üye 

Hamza EROĞLU 
Üye 

Kemal KARHAN 
Üyq 
Var 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Bulunamadı. 

M. Ut kan KOCAT ÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zekai ÖKTE 
Üye 

Bulunamadı 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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Milli Savunmâ  İçişleri vfc Dışişta^ Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1 jl 
Karar No. : 25 

8 Şubat 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm Konferansı Örgütü Arasında İslâm Tarihi, Sanatı ve Kültürü 
Araştırma Merkezinin İstanbul'da Kurulması Haikkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla 
Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

II. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışma, Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti file 
Isffiâm Konferansı örgütü Arasın
da lalanı Tarihi, Sanata ve Kültü
rü Araştırma Merkezinin İstanbul' 
da Kurulması Hakkında Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygpn Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16.5.1981 tari
hinde Cidde'de imzalanan «Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
lam Konferansı Örgütü Arasında 
İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü 
Araştırma Merkezinin İstanbul'da 
Kurulması Hakkında Anlaşma» 
nın onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini! Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

B. ULUSU 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Özgür 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

§. Kocatopçu 
İmar ve İskân Bakam 

Dr. Ş. Tüten 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İslâm Konferansı Örgütü Arasın
da tslâm Tarihi, Sanatı ve Kültü
rü Arattırma Merkezinin İstanbul' 
da Kurulması Hakkında Anlaşma
nın OnaylanıMasımn Uygun Butun» 

doğuna Daîr Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
tslâm Konferansa örgütü Arasın
da tslâm Tarihi, Sanatı ve Kültü
rü Araştırma Merkezinin İstanbul' 
da Kurulması Hakkında Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulun* 

duğuroa Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
İçişleri Bakanı 

S. Çe tiner 
Milli Eğitim Bakanı 

H. Sağlam 
JSağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

S. Bingöl 
Köy İşleri ve Koop. Bakanı 

M. R. Güney 

30/10/1981 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Adalet Balkanı 
C. Menteş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
î. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 70) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ! İLE 
İSLAM KONFERANSI 'ÖRGÜTÜ ARASINDA 

İSLAM TARİHÎ, SANATI VE KÜLTÜRÜ 
ARAjŞTIRİMA 

IMERIKEZİINİN İSTANBUL'DA KURULMASI 
HAMINDA ANLAŞMA 

IBu Anlaşmayı imza eden Taraflar aşağıdaki maddeler üzeninde rnuta'bık kalmışlaırdır : 

TANIMLAR 

Madde r 1 

Bu Anlaşmada :' 
a) ı̂ KoriferaoB» deyimiyle, Krallar, Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı, veya Dışişleri 'Bakanları 

veya onların ıresmi temsildilıerâniin Konferansı; 
h) l«Üye Devletler» deyimiyle, İslaım Konferansı Öngütü'nün Üye Devle tiler i; 
e) «<ıGenel 'Sekreter» 'deyimiyle, İslam Konferansı Öırgütü'nün - Genel Sekreteri; 
d) ı«Genel Sekretorya» deyiımliyle, 'islam Konferansı Öırtgütü'nlüm Genel Setoretaırya&ı; 
e) ı«!Yardımcı Organlar» deyimiyle, islam Konferansı Örgütü "taraflından kurulan ve İslam Konferansı 

törgütü'nün Genel ISek re tıaır yasına bağlı olan organlar; 
f) ı«IMıerikez» deyimiyle, İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırma Merkezli IfllTiSKIAM); 
'g) ı«tdare Meclisi» deyimiyle, İslam Tarihli:, Sanatı ve Kültürü Araştırıma Merkezi İdare Meclisi; 
Ih) ı«Icra Bürosu» ıdeyimıîyle, Iskimı Tarihi, Saınatı ve (Kültürü Araştırma Merkezi lora Bürosu; 
iı) k<Direkitiör» deyimiyle, İslam Tarihi, iSan'atıı ve Kültürü Araştırma Merkezi Direktörü; 
j) «Anlaşma» deyimiyle, islam Konferansı örgütü ile TC Hükümeti arasında yaıpı'laın bu Anlaşma amaç-

lıanımışıtır., 

HUKUKİ KİŞİLİK 

Madde •: '2 

'Menkezlim huıkulki kişiliği Vardır; bağıt yapmaya, taşınır ve taşınmaz mallar edinmeye, onları kuliamımaya 
ve mahkemelerde dava açmaya ehildir, 

MALLAR, FONLAR VE ALACAKLAR 

Madde : 3 

Merkez adına hareket ©den Direktörün 'bağışıklıktan vazgeçmesi hali haricinde, Merkezin malları ve alacak
ları, yerleri nerede olursa olsun ve kimin elinde .'bulunursa 'bulunsun, Anlaşma ille tanıınaını bağışıMıık ve ayrıca
lıklardan yararlanırlar. 'Burnunla beraber, bağışııklıiktan vazgeçme Merkeze ikaırşı zodayıcıı önlemlere yol aç
maz. 

Madde : 4 

Merkez (binalarının, Merkezin amaçlarına uygun alarak kullanılmak şartıyla dokunulmazlığı vardır. Bu 
çerçevede, Merkezlin mailları ve alacakları, yerleri nerede olursa olsun ve kimin elinde bulunursa bulunsunîıar 
arama, el koyma, hlaciz, istimlak ve her çeşit idari, adli * veya teşrii uygulamaliara tabi tutulamazlar. 

Maidde : 5 

1. Merkezlin amaçlarına uylguın olmaları kaydıyla, arşivlerimin ve belgelerimin, nerede bulunurlaırsia bulun
sunlar, dokunulmazlığı vardır. 

2, Merkezin resmi haberleşme ve yazışmaliaıruna sansür konamaz. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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Madde : 6 

1< Merkez, herhangi bir sınırlamaya veya herhangi bir maili kontrol, düzenleme ve moratoryuma tabi 
tutulmaksızın, 

a) 'alinde her çeşit para bulundurabilir ve herhangi bir para birimli üzeninden hesap açabilir, 
b) IForalari'nı serbestçe Türkiye'ye getirip çıkarabilir ve bunllan bir dövizden diğer bir para birimine çe

virebilir, 
e) (Ayrıca elinde 'bulundurduğu herhangi bir dövizi yürürlükteki resmi karnlbiyo kuru üzerinden diğe

rine çevirebilir. 
2< (Bununla bera'ber, yukarıda 'belirtilen imtiyazları kullanırken, Merkez, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'-

nin tavsiyelerine uyacak ve 'bunları kendi amaçlarının gerçekleşmesine uygun oldukları ölçüde dikkate ala
caktır. 

Madde : 7 

Merkezin kendisi, varlığı, gelirleri ve diğer mallar, 
a) Bütün dolaysız vergilerden bağışıktır. Bununla beraber, Merkez, kamu görevi yükümlülüklerinden olan 

vergilerden bağışık tutulmayı isteyemez. 
b) Resmi işlerinde kullanılmak: üzere Merkezin ithal ve ihraç edeceği mallar gümrük vergi, resim ve harç-

larıyla ıtlhalat ve ihracat üzerindeki yasaklama ve kısıtlamalardan ve ayrıca damga resimlerinden bağışıktır. 
Bununla beralber, !bu 'bağışıklıktan yararlanılarak ithal edilen mallar ne satış, ne hibe yoluyla, Türk Hüküme
tince onaylanan 'koşullar dışında elden çıkarılamaz. 

c) İthal ve ihraç edeceği yayınlar bakımından da her türlü gümrük vefgi ve resimlerinden 'bağışıktır. 

Madde : '8 
Merkez, ilke olarak, taşınır ve taşınmazların satışı üzerinden alınan ve satış fiyatı içinde bulunan tüketim 

ve intikal vergilerinden bağışıklık isteyemez. 
bununla beraber Merkez, resmi işlerinde kullanılmak üzere, bu vergilere 'konu mallardan önemli ölçüde 

alım yaparsa, T.C. Hükümeti, Ibu vergilerin alınmaması veya 'geri verilmesi için, olanakları oranında gerekli 
idari önlemleri alır. 

'MERKEZ GÖREVLİLERİ 

Madde : 91 

Merkez personeli Üye Devletlerin vatandaşlarından -oluşacak ve uluslararası görevli olarak kabul edilecek
tir. Merkez personeli, görevleri süresince, Merkezin amaçlarına ve yararlarına uygun hareket edecek ve gö
revlerinin gerektirdiği dürüstlük ve doğruluğu kanıtlayacaklardır. 

Madde : 10 

Merkezde çalışan görevliler ayrıcalıklar ve 'bağışıklıklar 'bakımından aşağıda 'belirlenen üç kategoriye ay
rılırlar : 

'Birinci kategori : Direktör, Direktör Yardımcıları, Uzmanlar; 
İkinci kategori : Uzman Yardımcıları, idari ve Teknik 'Personel; 

Üçüncü kategori : Diğer personel ve hizmetliler. 

Madde : 11; 
Merkezde, Türk uyruklular dışında sürekli görev yapan personel aşağıda belirlenen ayrıcalık ve bağışıklık

lardan yararlanırlar : 
1. Birinci kategoriye girenler : 
a) Görevleri gereği ve yetkileri sınırları içinde yaptıkları yazılı veya sözlü ifade ve eylemlerinden dolayı 

kazai dokunulmazlık;' 

Danışma Meclisi (S. Sayisı : 70) 
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'b) Döviz ve kambiyo kısıtlamaları bakımından benzeri derecedeki diplomatik personele tanınan aynı 
kolaylıklar; 

c) Gerektiği hallerde, kendileri, eşleri ve yakın a'ile üyelerinin yurtlarına dönmelerine ilişkin formalitelerde 
benzer derecedeki diplomatik personele tanınan aynı kolaylıklar; ve 

d) Kişisel ve ev eşyalarını ve 'bir adet özel binek otomobillerini diplomatik bağışıklıklarla ithal edebilir
ler. 'Bu yolla iDhal edilen eşya ve özel otomobillerin bağışıklığı olmayan kimselere satılabilmesi diplomatik 
statülü kimselere uygulanan esaslara tabidir. 

2. d!k!incr kategoriye giren personel (b) ve (c) paraigraflarındakıi kölaylıM'arın yanısıra geçici ithal hakkın
daki yasal hükümlerden de yararlanırlar. 

Madde : V2 
Merkezde geçici olarak 'görevlendirilecek, Türk uyruklular dışındaki danışman ve uzmanlar 11 nci maddenin 

1 nci paragrafının (a), (b) ve (c) alt paragraflarındakü ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 
IMadde : 13 

Merkez tarafından personeline ödenen maaş ve ücretler vergiden bağışıktır. 
Madde : 14 , 

Merkezde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu personel, Merkez adına Türkiye dışına yapacakları 
gezilerde yurt dışına çıkış ve kambiyo sınırlamalarından bağışık tutulurlar. 

AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARA İLİŞKİN 
GENEL 'HÜKÜMLER 

(Madde : 15 

Merkez personeline tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar şahsi ve kişisel nitelik taşımayıp, Merkez tarafından 
kendilerine verilen görevlerin serbestçe yapılmasını güvence altına almak içindir. 

Bunun sonucu olarak, bağışıklığın devamının adaletlin işleyişine engel olacağı kanısına vardığı takdirde 
ve bu bağışıklık tanındığı amaca zarar vermeden kaldırılabildiği ölçüde, Genel Sekreter Merkez personeli üye
sinin bağışıklığını sadece kaldırmak hakkına sahip değil, fakat onu kaldırmakla görevlidir. 

IMadde : 16 

Adli işlerin normal (işleyişini kolaylaştırmak içim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Merkez, polis tüzük
lerine uymayı sağlamak ve Anlaşma ile tanınan ayrıcalık ve bağışıklıkların kötüye kullanılmasını önlemek 
amacıyla işbirliği yapacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Anlaşma ile tanınan bu ayrıcalık ve bağışıklıkların amaçlarından sap
tırıldığı kanısına varırsa, böyle bir kötüye kullanmanın gerçekten olup olmadığını saptayabilmek ve olması ha
linde tekrarını önlemek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Merkez ve Genel Sekratarya arasında gö
rüşmeler yapılacaktır. 

UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULAMA 

Madde : 17 
Direktör, 
Taraif olduğu sözleşmelerden veya özel hukuktan çıkacak uyuşmazlıkların; 
ve 3 ncü ve 15 nci maddeler gereğince dokunulmazlıktan feragat edilmemiş ise, Anlaşmanın kapsamına gi

ren ve resmi sıfatı dolayısıyla dokunulmazlıktan yararlanan bir Merkez personelinin dahil olduğu uyuşmaz-
likların uygun biçimde çözümü için önlem alır. 

Madde : 18 
Direktör, bu Anlaşmanın dtikin bir biçimde uygulanmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile yakın işbirliği içinde bulunacaktır. 
Madde : 19 

îşbu Anlaşma taraflardan birinin bir yıl evvelden tebliğ etmesi şartıyla feshedildbilir. 

Danışma, Meclisi (S. Sayısı : 70) 
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NİHAÎ HÜKlÜMUBR 

Madde : 20 

İşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve İslâm Konferansı Genel Sekreterinin onaylarından 
sonra yürürlüğe girer. 

İşbu Anlaşma Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak duzenlenrriiştir. Bununla birlikte, bir anlaşmaz* 
hk hainde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki hususları teyiden, işbu Anliaşma, aşağıda imzası kayıtlı yetkili temsildiler taraf ıridan bindokuz-
yüzsekseribir yılının Mayıs ayırım On altıncı günü Cidde'de akdolunmuştur. 

T. C. Hükümeti Adına İslâm Konferansı Örgütü Adına 
Hüseyin E, ÇELEM Habib CHATTY 

Büyükelçi Genel Sekreter 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 70) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 71 
775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. ( 1 /24 ) 

TC 
Başbakanlık 7 Eylül 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-437i 04811 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Imnar ve İskân Dakıanlıgınıca haznilianjam ve Başkan lığınıza arzı Bakanlar Kurutanca 31 , 8 > 1981 tedü-' 
binde kararlaştırılan «775 Sayılı Gecekondu Klamuınunun Bir Maddesinin Değ£ştfrllnııesft <ve Bu Kamuna Rfr 
Madde EMenmedi Hakkında Kanun Hasana» İle gerekçesi ekK olarak gooderiknâştlir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

775 SAYILI GECEKONDU KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KA
NUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN mASARISI GEREKÇESİ 

775 sayılı Gecekondu Kanunu Jcatnunun elimdeki arsaların gecekonduların ıislahı ve gecekondu yapımı
nın önlenmesi amacıma dönük, düzenli ve kontrolü bir şeklide kullaoıJlımasını; yoksul ve dar gelirli aileler 
için Imıar ve İskân Bakanlığı ve Belediyelerin ucuz arsa sağlaması, kiraJıık ve mülk komutlar inşa eütitirrrüesdıniî 
önigörtndkıtedir. Ancak bu görevlerim gittikçe yaıygıellaşarak ve etkili bir düzeyde yapılabilmesi, kaynak sağ-
lanmaisımı ve mevcut fonların gittikçe güçlenerek imkânlarını artırmayı gerekli kıtaattadır. Sem yıferdalki 
fiyat artışları ve para değerindeki düşüşler fon kuilanılmalaırın'im bü değişikliklere uydurulması, değer ve 
varlık hesaplamalarımın reel hale getirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Arsamın konut maJıiyeti içindeki pa
yının çok yüksek oluşu ve temimıindeki zorluk kamunun elindeki aıraızi ve arsalların mümkün olanı ölçüde 
sosyal konut amacına kuManılmıasını geû efctirmıekıtıedij-. 

Kanunun 26 ncı maddesünde arsa ve binalarım bedellerJınliın tespitimde devir, satın alma veya maiyet 
değerini esas alması, bu anlayışla tespit edilecek bedellerle arsa ve komıtlano satışı ya da devri halinde, elide 
edilen parayla aym miktarda arsa veya konut sağlan maşımı mümkün kimamaklta, fonların zamıan içlimde 
varlık kaybetmesine, reel değerlerimin küçülmesinle sebep olmaktadır. Bu sebeple değer tespitinde arsalar 
için emsal bedeli, konutlar için binamın satış yılındaki inşaat bedelli esasını getirtmek şart ollmuışıtur. Arsala
rın ihtiyaç sahibi yoksul ve dar gelirli ailelere faizsiz ve 10 yıl Vaide ile kredili olarak verilmesi zaten büyük 
bir kolaylık sağlamakta ve ödemeyi mümkün kılmaktadır. 

Konutlar ise % 5 faiz ve 20 yıl vade gibi çok uygun şartlarla devredildiğimden, bir kâr söz konusu ol
madığımdan dar gelirli ailelerin ödeme güçlerine uymaktadır. Bedellerin tespitimde emsal değerin esas alınışı 
ödemede bir güçlük yaratmayacak, bumıa mukabil fanların eksilmeden hizmetleri aynı düzeyde yürütmesini 
sağlayacaktır. 
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Ayrıca 26 ncı madde altyapı harcamalarının çok yüksek miktarlara çıkması hallinde İmar ve İskân Ba
kanlığımın yaptığı yardımların yanısıra belediyelere, kendi bütçelerine ödenek koymak suretiyle maliyet 
harcatmalarının bir kısmının arsa bedelinden düşürebilme imkânını vermektedir. Tatbikatta belediyelerin 
kendi kısır imkânları içerisinde böyle bir uygulama yapmaları mümkün olmamış, hızlı fiyat ve keşif artışlar 
bir süre önce yapılmış olan harcamaların maliyetten düşürülmesini anlamsız hale getirmiştir. 

Gene 775 sayılı Gecekondu Kanununun 7 nci maddesi belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra 
bu kanuna göre mülkiyetine geçecek arazi ve arsaların' konut yapımına ayrılanlarından 8 noi madde gereğin
ce ucuz konut yapımı için uygun görülmeyenlerinin umumi hükümlere göre satın alima hükrnünü getirmiştir. 
Oysaki uygulama bu arsaların devletin uyguladığı konut politikasına göre gene sosyal konut yapımı amacın
da kulilanıülmak üzere kooperatiflere ve kamu kuruluşlarına itabsisıinin yararlıve uygun olacağı sonucunu ver
miştir. Umumi hükümlere göre satış, bu arsaların belli bir amaca göre kullanılması ve kontrol imkânının 
elden kaçmasına sebep olmaktadır. 

Bütün bu sebeplerle hazırlanmış olan 4 maddelik tasarı 1 nci maddesi ile 775 saym Gecekondu Ka
nununun 26 ncı maddesini değiştirmekte, arsa bedellilerinin tespitlinde tahsis veya satış yıılındaki emsal bede
lin esas alınmasını, kamu hizmet ve tesisleri için yapılımış ve yapılacak harcamaların maliyete dahil edilmesi
ni derpiş etmektedir. Belediye bütçelerine konacak ödeneiklerle bir kısım altyapı harcamafarının hibe edilme
si hükmünü kaldırmaktadır. Bina maliyetlerinin hesabında, satış yılındaiki resmi mıakamillarca belirlenecek 
birim fiyatlara göre bir bedel bulunimıasını öngötımıektedir. 

2 nci maddesi ile 775 sayılı Kanuna bir ek madde ilave edilmektedir. Ek madde kanun gereğince konut 
yapımına ayrılan ancaik ucuz konut yapılması uygun görülmeyen belediyelere ait arazi ve arsaların umu
mi olarak satışa çıkarılması yerine, emsal bedel üzerinden ve sosyal konut yapımı amacında kullianıTmak üzere ön
celikle komut kooperatiflerine, toplu konut kuruluşlarına, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, T. Emlâk Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğü ve kamu kuruluşlarına tahsis edilmesi hükmünü getirmektedir. 

Tasarının 3 ncü ve 4 ncü maddeleri yürürlük ve yürütme yetkisi maddeleridir. 

MiHi Savununa, tçüşîeri ve D y-Y'ê i Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Mevlidi 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 9 Şubat 1982 

Komisyonu 
Esas No. : 1/24 
Karar No. : 27 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve IBu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Gerekçesi ile, konuya ilişkin, Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve Mân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun raporu ve kabul ettiği metin, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komis
yonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonun tasarı metninde yaptığı değişiklik

ler Komisyonumuzca da benimsendi. Ancak değiştirilmesi tasarlanan yasanın 26 ncı maddesinin 3 ncü parag
rafında yer alan «ve benzeri» kelimelerinden sonra gelen «gibi» kelimesine gerek olmadığı ve gelecekte ka
rışıklığa yol açacağı kamışına varılarak «gibi» kelimesi tasarıdan çıkarılmak suretiyle tasarının l nci maddesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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Komisyonda benimsenen biçimde ve oy çokluğu ile 2 nci maddesi anılan Komisyonun kabul ettiği, 3 ve 4 
ncü maddeler Hükümetten geldiğü şekilde aynen ve oy birliği ile kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
(Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Aydm TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvöküi 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Adnan ERSÖZ 
, üye 
Fahri ÖZTÜRK 

Üye 

Halli ZARBUN 
Üye 

Bayındırlık, ülaştınma l̂mar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
. Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1124 
Karar No. : 5 

5 Ocak 1982 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKAİNLIĞINA 

«775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 17 Aralık 1981 günlü toplantısında Hükümet temsilcilerinin 
iştirakleriyle tetkik edilmiştir. Tasarının 1 nci maddesi üzerindeki görüşmelerden sonra Komisyonumuzca, ge
cekondu yapımı için ayrılan sahaların Belediye şuurlarından uzak olabileceği 've buralarda altyapı çalışmaları-* 
nın büyük maiyetleri gerektirebileceği, bu külfetin arsa maliyetine eklenmesi halinde bina bedelini aşacak ka
dar arsa beidelini artırabileceği Ve Gecekondu Kanununun hitabefltiği kitlenin idar gelirli olması sdbeibiyle, el
de olmayan nedenlerle arsa bedeline yapılan yüklenmeye mani olunması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca biti
rilmiş yapıların bitim tarihiyle hak sahibine satış tarihleri arasında uzun yıllar geçebileceği hatta kiracı işga
linde olabileceği de düşünülerek, konutun oturulsa da oturulmasa da bir yıpranmaya maruz kalabileceği; bi
naların 50 sene itibarı ömrü olduğu, satış tarihi bedel'inden her tam yıl için % 2 amortisman düşürülmesi
nin âdil olacağı kanaatine varılmış ve madde sonuna İki fıkra eklenmesi uygun görülmüş ve oylanarak mad
denin bu şekliyle kabulüne karar verilmiştir. 

Aynı tasarının 2 nci maddesi gereğince kanuna eklenmek istenen ek madde içinde yer alan ( veya 
toplu konut kuruluşlarına ) ibaresi; bu tanımın son Toplu Konut Kanununda dahi kullanılmaımaş ol-
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ması ve bu tanımdan hangi kunüuşlıarın kastedildiğimin anlaşılmaması nedeniyle maddeden çıkarılmış ve mad
de bu haliyle ve ittifakla kabul edilmiştir. 

ilgili KomüsyonJaira havalesi gereğince Yüksek Başkanlığa saygılanmızla arz olunur. 

A, Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A, Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÛZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Ayrışık oyum ekilidir 

Üya 

Ayhan FIRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AY D AR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Z&ki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
(Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Karşı Oyum eklidir 
Hayri SEÇKİN 

Üye 

Mustafa YÜCEL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 71) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Değiştirilecek 26 ncı maddenin son fıkrasındaki! ( binanın satış yılındaki birim fiyatlara göre ) 
'bedelinin tespiti gerekecektir. Bürokrasiden büyük ölçüde şikayet ettiğimiz bir 'devrede tisi uzatacak bürokratik 
işlemleri azaltmak görevimizdir. Binanın kesinleşecek metrajına göre inşaat, elektrik, tesisat kalemleri için ay
rı ayrı birim fiyatlarla c/0 25 kârlı değer bulunacağına, o yıl için Bayındırlık Bakanlığının görüşüne göre Maliye 
Bakanlığınca yayınlanan ortalama m2 maliyet fiyatlarıyla değerlendirilmesi çok kolay ve pratik bir yoldur. Zi
ra kesin metrajı çıkarılamadığı için yıllarca bekleyip, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayan binaların mevcut ol
duğu bilinmektedir. 

Lûtfuîlah TOSYALI 

KARŞI OY ŞERHİ 

Tasarının 2 nci maddesiyle Gecekondu Kanununa eklenen 7 nci maddeye; görevlerinin çoğunluğu sosyal 
konuit yapımı olan Toplu Konut Kuruluşlarına mevzubahis sahalardan yer verilmemesi sonucunu veren de
ğişik şekli sebebiyle karşıyım. 

Hayrı SEÇKİN 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

775 Say ıh Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin Deâ ^i"i. ınesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdatoi şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — 25 nci maddede sözü geçen arsalar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dairesinde ve 

tespit olunacak bedellerle, kendilerine arsa verilmes'i gerekenlere dağıtılır. 
Bu bedellerin tespitinde : 
Arsalarım tahsis veya satış yılındaki emsal bedeli, harita ve plan harcamaları, yol, meydan, park, çocuk 

bahçesi, otopark, yeşil saba, okul, mabet ve benzeri gibi genel hizmetlere ayrılan saha kaybı; yol, kaldırım, 
kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri için yapılan ve yapılacak harcamalar dikkate alınır. 

İmar ve İskân Bakanlığınca bilfiil yapılan veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu maksatla belediyelere 
yapılan yardımlar dolayısıyla, bu hizmetler için hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürülebilir. 

Bina satışları halinde de yukarıdaki hükümler uygulanmakla beraber, tespit edilecek arsa bedelin©, bina
nın satış yılındaki birim fiyatlara göre tespit edilecek 'bedeli de eklenir. 

MADDE 2. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — 7 nci madde gereğince komut yapımına ayrılan sahalarda ucuz konut yapılması uygun 
görülmeyenler 26 ncı madde uyarınca tespit edilecek bedelin altında olmamak şartıyla öncelikle konut koo
peratiflerine veya toplu konut kuruluşlarına sosyal konut yapmak üzere uzun vade ile kiraya verilebilir, satılabi
lir veya bu maksatla kullanılmak üzere Arsa Ofisi ve T. Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne ve kamu 
kuruluşlarına devredilebilir.» 
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MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU'NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 

Halikında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 775 Sayüt Gecekondu Kanununun 
26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — 25 nci maddede sözü geçen arsa
lar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dairesinde 
ve tespit ^olunacak bedellerle, kendilerine arsa 'veril
mesi gerekenlere dağıtılır. 

IBu bedellerin tespitinde : 
Arsaların tahsis veya satış yılındaki emsal bedeli, 

harita ve plan harcamaları, yol, meydan, park, çocuk 
bahçesi, otopark yeşil saha, okul, mabet ve 'benzeri ge
nel hizmetlere ayrılan saha kaybı; yol, kaldırım, ka
nalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve te
sisleri için yapılan ve yapılacak harcamalar di'kkate 
alınır. 

îmar ve ts'kan Bakanlığınca 'bilfiil yapılan veya 
yaptırılan kamu hizmetleri veya hu maksatla beledi
yelere yapılan yardımlar dolayısiyla, bu hizmetler için 
hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürülebilir. 

Bina satışları halinde de yukarıdaki hükümler uy
gulanmakla beraber, tespit edilecek arsa bedeline, bi-

: nanın satış yılındaki 'birim fiyatlara göre tespit edi
lecek bedeli de eklenir. 

Ancak bina satış 'bedeli içinde altyapı harcamaları 
da dikkate alınmak suretiyle bulunmuş arsa bedelinin 
payı l% 20 yi geçemez. 

'Binanın bittiği tarih ile satış tarihi arasında bir 
yıldan fazla süre geçmişse her tam yıl için devire 
esas olan bedelin 1% 2 nispeti yıpranma payı olarak 
satış bedelinden düşülür. 

MADDE 2. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«BK MADDE — 7 nci madde gereğince konut 
yapımına ayrılan sahalarda ucuz konut yapılması 
uygun görülmeyenler 26 ncı madde uyarınca tespit 
edilecek bedelin altında olmamak şartıyla öncelikle 
konut kooperatiflerine, sosyal konut yapmak üzere 
uzun vade ile kiraya verilebilir, satılabilir, veya bu 
maksatla kullanılmak üzere Arsa Ofisi ve T. Emlak 
Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne ve kamu kuruluş
larına devredilebilir.» 
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I BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, İMAR VE İSKAN, 
TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

I 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bir Maddesinin 
I Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
I Hakkında Kanun Tasarısı 

I MADDE 1. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 
I 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
I «Madde 26. — 25 nci maddede sözü geçen arsa-
j 1ar, yönetmelikte belirtilen şekil ve esaslar dairesinde 
I ve tespit olunacak 'bedellerle, kendilerine arsa veril-
I mesi gerekenlere dağıtılır. 
I 'Bu bedellerin tespitinde : 
I Arsaların tahsis veya satış yılındaki emsal bedeli, 
I harita ve plan harcamaları, yol, meydan, park, çocuk 
I bahçesi, otopark yeşil saha, okul, mabet ve benzeri 
I gibi genel hizmetlere ayrılan saha 'kaybı; yol, kaldı-
I rım, kanalizasyon ve su, elektrik gilbi kamu hizmet ve 
I tesisleri için yapılan ve yapılacak harcamalar dikkate 
I alınır., 
I lîmar ve İskan Bakanlığınca bilfiil yapılan veya 
I yaptırılan kamu hizmetleri veya bu maksatla 'beledi-
I yelere yapılan yardımlar dolayısıyla, bu hizmetler için 
I hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürülebilir. 
1 'Bina satışları halinde de yukarıdaki hükümler uy-
I gulan'makla beraber, tespit edilecek arsa bedeline, 
I binanın satış yılındaki birim 'fiyatlara göre tespit edi-
I lecek bedeli de eklenir. 
I Ancak bina satış bedeli içinde altyapı harcamaları 
I da dikkate alınmak suretiyle bulunmuş arsa bedelinin 
I payı \% 20 yi geçemez. 
I 'Binanın bittiği tarih ile satış tarihi arasında bir 
I yıldan fazla süre geçmişse her tam yıl için devire esas 
I olan bedelin % 2 nispeti yıpranma payı olarak satış 
I bedelinden düşülür. 

I MADDE 2. — 775 Sayılı Gecekondu Kanununa 
I aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE — 7 nci madde gereğince klonut 
I yapımına ayrılan sahalarda, ucuz konut yapılması uy

gun görülmeyenler 26 ncı madde uyarınca tespit edi-
I lecek bedelin altında olmamak şartıyla öncelikle ko-
I nut kooperatiflerine, sosyal konut yapmak üzere uzun 
I vade ile kiraya verilebilir, satılabilir, veya bu maksatla 

kullanılmak üzere Arsa Ofisi ve T. Emlak Kredi Ban-
I kası Genel Müdürlüğüne ve kamu kuruluşlarına dev-
I redüebilir.»' 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 

3İ.8.198! 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devkıt Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Öz duş 

Dışişleri Balkanı 
İ. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mettteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Es ener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milü Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Bûturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy iş. ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Balkanı 
M. Özgür 

Enerji ve Taibii Kay. Bak. V. 
Ş. Kocatopçu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 
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(Mili Savunma, İçişleri, ve Dışişleri Komisyonu'nun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü Maddesi Komis
yonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Tasarının 4 ncü Maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

>>©<< 
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