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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Avukatlık kanunu tasarısının görüşülmesi 
bitirildi ve tasarının kanunlaşması kabul 
edildi. 

20 Mart 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 22,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Tokoğlu Zerin Tüzün 

Kâtip Kâtip 
Mardin Eskişehir 

Abdülkerim Saraçoğlu Ömer Ucuz al 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 
aylarına ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 
1220) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/29) (B~ Sayısı : 1221) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
ra,poru (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se
natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet Se
natosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 
1/965) (S. Sayısı : 1224) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/222; Cumhuriyet Senatosu 
1/963) (S. Sayısı : 1225) 

7. — İstanbul üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969) 
(S. Sayısı : 1226) 

8. — İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasansımn Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) (S. Sa
yısı : 1227) 

9. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı : 
1228) 

10. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/176; Cumhuriyet Senatosu 1/971) S. Sa
yısı : 1229) 

11. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasansımn Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı : 1230) 

12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri-
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S. Sayısı : 1231) 

13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 
1/907) (S. Sayısı : 1232) 

14. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 

KÂTİPLER 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 42 nci 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Suad Hayrı ÜrgüpliVye izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi 
(3/761) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarını arz 
ediyorum, efendim. 

Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 

15. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları
nın 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ye Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) 

16. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütço yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cumhu
riyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) 

17. — 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/964) (S. Sayısı : 1236) 

birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yeter sa
yı vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Suad 

Hayri Ürgüplü'nün hastalığına binaen 3.2.1969 
tarihinden itibaren 60 gün müddetle izinli 
sayılması Başkanlık Divanının 17 . 3 . 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan-'ekili Lûtfi Tokoğlu 
: Hüseyin Atmaca (Denizli) Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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Keyfijret yüce tensiplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü'nün tez elden şifa bulması 
temennisiyle 3 , 2 . 1969 tarihinden başlamak 
üzere iki ay izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Sekizinci toplantı yılı içinde İki aydan 
fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün tahsisatının ve
rilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi (3/762) 

BAŞKAN — Bir sunuş var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Rahatsızlığı doiayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Suad Hayri Ürgüplüye tahsisatının verilebil
mesi, İçtüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun kararma bağlı olduğundan, keyfi
yet yüce tensiplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN" — Muhterem senatörler, Sayın 
Ürgüplü'nün izin müddeti iki ayı tecavüz ha
sebiyle İçtüzük hükümlerine tevfikan kendisine 
tahsisatının verilip verilmemesi konusımu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet 
Meclisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1211) (1) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir takrir var okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemde bulunan 1214 sıra sayılı Arsa 

Ofisi kanun tasarısının bütün işlere takdimen 
ve bu tasarının müzakeresinin bitimine değin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zaten 
sırada, oylandı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, dikkatimiz
den kaçmıyacağınıza emin olmanızı rica ede
rim. Fakat ona takdimen Başkanlık Divanının 
sunuşlarının 3 ncit maddesi Anayasa Mahkeme
sine bir yedek üye seçimini ihtiva etmektedir. 
Cna takaddüm etmesi bakımından önergeyi 
okutmun bulunuyorum. Arı; ederim. 

(1) 1214 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Önerge ürerinde söz istiyen sayın üye .. 
Yok. Önerge iki kısımdan müteşekkildir. Önce
lik ve ivedilik taleplerini kapsamaktadır. Ön
celik talebini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon lütfen yerlerini alsınlar 
efendim... Sayın Hükümet lütfen yerlerini al
sınla:1 efendim... 

Muhterem senatörler, İçtüzüğün 72 nci mad
desi gereğince komisyon raporunun gerekçesi
nin okunup okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum .Raporun okunmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ra
porunun okunmaması kabul edilmiştir. 

Yine İçtüzüğün 72 nci maddesi gereğince 
maddelerinin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Nasıl maddeler 
efendim. 

BAŞKAN — Saym senatörler, 72 nci mad
de bir tasarı veya teklifin müzakeresine bal
lanmadan evvel yapılacak olan muameleleri 
kapsamaktadır. Müzakerelere başladıktan son
ra şüphesiz ki maddeler okunacaktır. Yalnız ra
porun gerekçesinin nasıl okunmaması karara 
bağlanmışsa maddelerin okunmaması da karara 
bağlanacaktır. O sebeple içtüzüğün 72 nci mad
desini tatbik ediyorum. Müsterih olunuz, mua
mele doğrudur efendim. 
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Maddelerin okunup okunmamasını oylarını

za arz ediyorum efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — İlk defa mı 

oluyor?. " 
BAŞKAN — Evet ilk defa oluyor. 
MEHMET HAZER (Kars) — Teamül bu mu 

efendim? 

BAŞKAN — Teamül ile muamele icra etmi
yorum efendim, içtüzük hükümleriyle kendi
mi bağlı addediyorum. 

Maddelerin okunup okunmamasını oylarını
za arz ediyorum: Maddelerin okunmasını oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
lej... Maddelerin okunmaması... (Okunması ka
rarlaştırıldı sesleri) Tekrar oylarınıza arz edi
yorum : 

MEHMET HAZER (Kars) — Böyle bir ka
rar alamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Muhterem efendim tekrar arz 
ediyorum (Gürültüler) Muhterem senatörler, 
72 nci maddeyi okuyorum: «Bir tasarı veya tek
lifin görüşülmesine sıra gelince Başkan gerek
çe ile maddelerin tümünün okunmasına lüzum 
olup olmadığını Genel Kurulun oyuna ayrı ay
rı sunar. «Hemen ifade edeyim ki maddelerin 
ve gerekçenin okunup okunmaması hususu 
müzakereye sari ve şâmil değildir. Müzakereye 
ışık tutması bakımından okunup okunmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. 

Tümü üzerindeki müzakereler bittikten ve 
maddelere geçtikten sonra şüphesiz ki madde
ler teker teker okunacak ve karara bağlana
caktır. Ben 72 nci maddeye bağlı olarak bu 
muameleyi icra ediyorum müsterih olunuz efen
dim. 

Şimdi bu izahatımdan sonra maddelerin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum: 
Maddelerin okunmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelerin okunmaması kabul edil
miştir efendim. 

Muhterem senatörler gündemde 1214 Sıra 
numarasını taşıyan Arsa Ofisi kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz 
efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üyeleri oku
yorum: Sayın Mehmet Hazer, Sayın Sadık Ar-
tukmaç, Sayın Gündoğan, Sayın Ucuzal, Sayın 
Öztürkçine, Sayın Gündoğan Grup adına söz is

temiş olması hasebiyle zatiâlinize öncelikle 
söz veriyorum. Buyurun efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, kanımızca Türk ekonomik vo sos
yal hayatının önemli kanunlarından birini mü
zakereye başlamak üzereyiz. Filhakika Arsa 
Ofisi Kanunu adı altında tedvin edilmek iste
nen bu kanun ile Türkiye'de 3 önemli konu; 
şehirleşme ve konut, sanayileşme ve turizm ko
nuları, arsa ve arazi bakımından Devletçe ele 
alınmakta ve bu 3 önemli sektörde Devlete gö
rev verilmek istenmektedir. Bu kanun öyle 
anlaşılıyor ki bu amaçlan tahakkuka yeterli 
bir teknik olarak getirilmek istenmiştir. Ama 
hemen belirtelim ki bu kanun bu 3 önemli saha
da Devlete görev veren bu kanun A. P. iktida
rı tarafından sunulmuş bir tasarı olması hase
biyle amacını tahakkuk ettirmekten ziyade 
amaçlar dışında amaçları siper ederek pek muh
temelen bâzı sınıflara ve zümrelere imtiyazlar 
ve imkânlar sağlıyan kanun haline gelebilme 
tehlikesini içinde taşıyan bir kanundur. 

Arsa Ofisi Kanunu adiyle düzenlenen bu ka 
nun tasarısı ne gariptir ki 1968 malî bütçe yılı 
başında grup adına yaptığımız bir konuşma sı
rasında sayın Maliye Bakanının bizim konuşma
larımızda ısrarla üzerinde durduğumuz düzen 
değişikliğinden maksadımızın ne olduğunu sor
duğunda; ona cevaben ve onun suali üzerine 
«mülkiyet üzerinde gerektiğinde toplum yararı
na kayıtlar koymak ve mülkiyet hakkını top
lum yarariyle sınırlı bir hale getirmek» bizim 
görüşümüzdür dediğimiz zaman bizi pek sol 
görüşlü ve mülkiyet hakkını tehdit eden bir 
parti olarak nitelemek suretiyle kamuoyu gö
zünden düşürmek çabasına girişmişti. Şimdi 
Arsa ofisi Kanunu namı altında huzurunuza 
getirilen bu kanımda A,P. iktidarı bize isnadet-
tiği sol temayülden çok daha ileride mülkiyet. 
hakkını adeta ve tamamen indi kmter'e.T. da
yanarak tahdit, bâzı yerlerde de o hakkın isti
malinden sahibini mahrum edici bir tutum ve 
davranış içine girmiştir. 

Hemen belirteyim ki A.P. daima devlet 
eliylo düzenleme yöntemlerine karşı çıkmış fa
kat en çok istifade ettiği Hükümet şekli olarak 
da devletin eliyle ekonomiye ve sosyal hayata 
müdahale olmuştur. Bu A.P nin halkın gözün
den kaçırdığı ve fakat bir türlü kendisinin iddia-
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smda bulunduğu o özel girişmecilikte muvaffak 
olamadığı gidişin ve yürüyüşün bir örneği bu 
kanundur. Hem mülkiyet hakkını mukaddes 
farzedeceksiniz, hem de Arsa Ofisi Kanunu 
gibi biraz evvel arz ettiğim üzere plânlarda 
öngörülen 3 önemli sektörde mülkiyet hakkını 
zorunlu olarak ve sosyal fayda ile tahdit krite
rine dayanmaksızın bâzı çıkarlar teminine ya-
rıyan bir kanun getireceksiniz. İşte bu uyuş 
mazlıktır daha doğrusu uyumsuzluktur. Bunu 
belirtmek isterim. Filhakika bu kanun, neresin
den bakılırsa bakılsın arkasına gizlendiği ma
sum, mucip sebeplerin ve amaçların hiçbirini 
yerine gctirmiyecek bir kanun olarak kanunla
şacaktır. O bakımdan maruzatımızı birer birer 
arz etmeye bağlıyacağım. 

Arsa Ofisi Kanunu Birnici Beş Yıllık Plân
da birçok tedbirlerden sonra alınması öngörü
len bir tedbir olarak yazılıdır. Türkiye'de hızlı 
nüfus artışını ve artan nüfusun şehirlere gö
çüşünü gören Birinci Beş Yıllık Plân hazırla
yıcıları ve o plânı uygulıyan Hükümetler Tür
kiye'de şehirleşmeyi düzene tabi tutmak için 
bir konut politikası, bir yerleşme politikası dü
zenlemeyi öngörmüşlerdir ve düzensiz şehirleş
meyi önlemeyi, binnetice düzenli yerleşmeye 
kavuşmayı öngörmüşlerdir. Bunun için birçok 
tedbirler yanında arsaların konut yapımı, sa
nayi tesisleri ve turizm tesisleri için devlet mü
dahalesi ile belli sektörlere tahsisi öngörülmüş
tür. ikinci Beş Yıllık Plân dahi hızlı şehirleşmeyi, 
düzensiz şehirleşmeyi, bölgelerarası dengesiz
liği ve sanayileşmeyi ve turizmi plânda öngö
rülen hedeflere vardırmak maksadiyle arsa ve 
arazi problemine eğilmiştir ve bâzı tedbirleri 
öngörmüştür. Bilhassa Birinci Beş Yıllık Plân
da arsa ve arazi şehirleşme açısından önemle 
üzerinde durulmuştur ve Birinci Beş Yıllık 
Plânda arsaların ve arazilerin spekülatif ka
zançlara konu olmasını önliyeeek tedbirlerin 
alınması, plânda öngörülmüş ve Hükümetlere 
görev olarak verilmiştir. Ama Birinci Beş Yıl
lık Plân döneminde ve bugüne kadar ve İkinci 
Beş Yıllık Plânın bugüne kadar spekülatif ar
sa kazançlarını önleyici hiçbir tedbir alınama
mıştır. Bugün Arsa Ofisi Kanunu adı ile dü
zenlenmek istenen bu kanunla spekülatif arsa 
kazançlarını önleme amacı güdülmekte ise de 
sureta fakat bu kanunla bu amaca varüamıya-
caktır. Denebilir ki Birinci ve üçüncü beş yıl-

| lık plânlarda düzenli şehirleşmeyi, plân ge
reğince yerleşmeyi öngören mütehassısların 

I ve bu öngörmeyi zorunlu bulan şartların ye
rine getirilmesine uygun bir kanunla Hükümet 
karşımıza gelmiş değildir. Teker teker sebep
lerini anlatacağım. O zaman bana hak vereceği
nizi umarım. Önce; bu kanunda biraz evvel 
arz ettiğim şehirleşme ve düzenli yerleş
me maksadını temin isteği açık değildir. 
Kanunun hemen birinci maddesinde konut, sa
nayi ve turizm için arsa alım satımını ve 

I arsa stoku yapmayı ve arsaların ve arazi
lerin bu sektörlere belli şartlarla verilmesini 
öngören bir kanundur. Kanunun maksadı, 
amacı birinci maddesinde ortaya konmuştur. 

Şimdi kanunun birinci maddesinde konut ta
biri ile hangi çeşit konutların öngörüldüğü ve 
devletin büyük paralarla satmalacağı veya dev
letin hazineden devir alacağı, daha doğrusu ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğünün hazineden devir 
alacağı, belediyeden intikal edecek vesair mües
seselerden intikal edecek arsaların konut ya
pımı için tahsisi yoluna gidildiğinde yapılacak 
konutun ne konutu olduğu belli değildir. Konut 
genel bir tabir olarak konulmuş kanuna, fakat 
bu konut tâbiri ile neyin kasdedildiği kanunun 
hiçbir maddesinde hiçbir suretle anlatılmamış
tır. Konut tâbiri genel olunca kanunun Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık plânda öngörülen şehirleş
me ve yerleşme problemini çözmek değil, ama 
nevlet eliyle elde edilmiş hazine, belediye ve 
sair arsaların Arsa Ofisi Umum Müdürlüğünce 
konut yapıyorum diyene hangi çeşit konut ya
parsa yapsın verilmesi tekniğini getiren bir ka
nundur. Oysa Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân
da ve bütün hükümet programlarında Türkiye'
de konuta yatırılan sermayenin heba olduğu 
iddia edilmekte ve belirtilmektedir. Özellikle 
lüks konut yapımının Türkiye'de sermaye biri
kimini önemli derecede etkilediğini ve Türki
ye'de verimli yatırımlar yerine konuta yapılan 
yatırımların kalkınmayı gecüctirdiği iddia edil
mesine rağmen bu kanunda devlet eliyle ve bi
raz sonra izah edeceğim şartlarla alacağınız 
arsaları mücerret konut tâbiri ile teclvin ettiği
niz bu kanunla konut yapacağı iddiasında bulu
nan kişiye devretmeye kalktığınız zaman as
lında istemediğiniz konut yapımını teşvik et-

I rniş olursunuz devlet eliyle ve devlet kesesiyle. 
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Ama şayet maddelerin müzakeresine başladığı
mız zaman sunacağım tadil teklifinde de belir
tildiği gibi konut tâbiri yerine halk konutları 
veya halk tipi konut standartlarına uygun ko
nutlar veya Gecekondu Kanunlarında tarif edi
len konutlar veya sosyal meskenler, ya da bir
likte oturmayı gerektiren şehirleşmenin icap
larına uygun blok konutlar, yani her halükâr
da yerleşmede ve şehirleşmede büyük kütleyi 
konut yapımı için arsaya mâlik kılacak bir ka
nun maddesi haline getirdiğiniz takdirdedir ki 
bu kanun Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar
da öngörülen yerleşme ve şehirleşme amacına 
uygun olur. Böyle kaldığı takdirde Arsa Ofisi 
Gsnsl Müdürlüğü veya onun bağlı olduğu İmar 
ve îskân Bakanlığının indî kriterleri ile devle
tin milyonlarını vererek ve bir çok da ziyaa uğ
ratmak şartiyle devleti elde edeceğiniz arsaları 
ve araziyi bir çok kapkaççının eline veya bu 
uğurda para kazanmayı, büyük dâva kazanma
yı şiar edinenlerin eline geçirmiş olursunuz ve 
buna hiçbir mâni yoktur. 

Burada Sayın Bakan der ki bize cevap ve
rirken, biz, bu kanun eliyle elde ettiğimiz arazi
yi arsayı konut yapıcılara vermeye kalktığı
mız zaman öyle bir kriter kullanacağız ki Sa
yın Gündoğan'm istediği gibi bu kriter halka 
mesken temin edecek kriter olacaktır denecek
tir. Ama kabul buyurunuz ki Bakan sözü yeri
ne kanun maddesi her halde vatandaşın, bir 
milletin daha ziyade teminatı, haklarını temi
nat altına alan bir vasıta olsa gerektir. Kaldı 
ki bir memlekette konut kanunu ismi ile veya 
konut kanunu mefhumunu ifade edici bir dü
zen bulunmadıkça konutların bir memlekette 
tipi, standardı maliyeti, biçimi şekli bir kanun
la düzenlenmemiş oldukça o memlekette konut 
yapımına devlet eliyle arsa veya arazi tahsisi 
yoluna gitmek biraz evvel arz ettiğim mahzuru 
beraberinde getirir. Bize öyle gelirki doğrusu 
da odur ki; bir memlekette devlet eliyle yerleş
me ve mesken politikası sürdürmeyi temin et
mek için önce o meskenlerin niteliği belirmek, 
belirlenmek ortaya konulmak gerekir. Ne ya
pacaksınız Devlet konut yapacaksınız. Nasıl 
yapacaktır, kime yapacaktır ve niçin yapacak
tır? Bu belli olmalıdır. Bu Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Plânlarda Türkiye'nin bir konut kanu
nuna ihtiyacı olduğu fikrinin ve hükmünün ta- ı 
rafımdan ifadesidir. I 

Şimdi A. P. iktidarına soruyorum; siz bir 
kere bir konut politikası ve programına 
mâlikmisiniz siz mâlikseniz bunu kanun
laştırmak için hangi çabadasınız ve ça
banız ne safhadadır? Hattâ o da kâfi 
değildir, siz neden önceden konut politikanızı 
ve programınızı düzenliyen bir kanunu geçir
mek yoluna gitmezsiniz de, ne zaman bir ko
nut kanunu çıkaracağınız belli olmadan, nasıl 
bir konut kanunu çıkaracağınız malûm olma
dan Türkiye'de Devlete milyonlar sarfı ile ara
zi ve arsa aldırırsınız ve kanunun adına da ko
nut yapmak için arsa almaya müsait kanun 
dersiniz? Bu mukadder suali yöneltiyorum, bu 
muclder sual de kanım o ki, bu kanunun can 
»J.ıoı nokralarından biri olsa gerektir. Binaen
aleyh, Adalet Partisi İktidarının bir konut ka
nunu ile beraber gitmediği bu kanunun, ko
nut yapımı için arsa alımına dair olan mad
delerini hiçbir şekilde plâna uygun, memleket 
ihtiyacına yararlı bir davranış olarak kabul 
etmeye imkân bulamadığımı arz etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun ile yalnız 
konut meselesi, konut problemi çözümlenmek 
istense idi, belki uğraşırdık, belki Adalet Par
tisi iktidarı biraz evvel arz ettiğim konut poli
tikasını kapsıyan kanun tasarısını getirir ve 
meseleyi halledebilirdik. Ama, Adalet Partisi 
iktidarının buradan geçirdiğimiz bir kanun 
ile bu kanun arasındaki çatışmayı ve çelişme
yi görmemiş olmasını veya o kanun ile bu ka
nunun sorunlu olarak çatışma istidadı taşıdı
ğını. görmemiş olmasını da kolay kolay be-
rrimsiyemiyoruz, izah edemiyoruz. 

Biliyorsunuz, meclislerimizden bu konut me
selesine müteallik olarak bugüne kadar çık
mış en ileri, en mütekâmil kanun 775 sayılı 
Gecekondu Kanunudur. O Gecekondu Kanunu
nu baştan aşağı bilirsiniz, okumuşsunuzdur. Ora
da bu memlekette şehirleşmenin türü, ve şehir
leşme sırasında şehre gelen kimselerin kendi 
başlarını sokacak meskeni ne biçimde yaptık
ları, yirmi yıla yakın bir zamandan beri ya-
pılagelen, olagelen bu meskenleşme, bu konut 
yapımı işlemlerinin, faaliyetinin o kanunla bir 
düzene sokulduğunu belli ve malûmdur. Öyle 
iken, demek ki bu memlekette şehirleşme ve 
yerleşme memleketin gerçekleri yüzünden, ta-
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rihî oluşumu yüzünden, ekonomik gücü yü
zünden, şehirleşmenin hızı yüzünden, önceden 
bir plâna bağlı bir şehirleşme mümkün olama
ması yüzünden; tabiî bir şehirleşme yerine köy
de her türlü geçim imkânlarından mahrum 
olanların hiçbir teminat ve hiçbir imkân sa
hibi olmaksızın kapalı gözle şehirlere gelmesi 
sonucu şehirleşmeye başladığımızdan ve de
vam ettiğimizden yani, bu realiteler yüzünden 
Gecekondu Kanunu adı altında aslında şehir
leşmemizi ve yerleşmemizi realize eden, telkin 
eden, düzenliyen bir kanun çıkarmıştır. Ve o 
kanunda tıpkı bu kanun maddelerinde oldu
ğu gibi Devleti bu şehirleşme biçimimize uy
gun hareket etsin diye Hazine arsalarının, be
lediye arsalarının ve diğer kamu tüzel kişi ar
salarının nasıl bu gecekondu yapımı için tahsis 
edileceği yolunda maddelerle o kanunu dol
durmuştuk. Şimdi soruyorum sayın iktidardan; 
Gecekondu Kanunu çok teferruatlı bir ka
nundur. Şehirleşmemizi ve yerleşmemizi iyice 
düzenliyen bir kanundur. Ve orada o kanunun 
yürütülmesi için birtakım teknikler de konul
muştur. Şimdi Gecekondu Kanunu var, duru
yor. Bir de bu Arsa Ofisi Kanunu geliyor. Bu 
Arsa Ofisi Kanunu ile konut yapacağınıza gö
re, - öyle iddia ediyorsunuz- gecekondu biçi
minde yapılan konutlar dışında konutlar mı 
yapacaksınız? Gecekondu biçiminde konutlar 
yapılagelen Türkiye'de, öylesine bir konut biçi
mi olagelen Türkiye'de o kanunla birtakım kay
naklar bu oluşuma hazır ve tahsis edilmişken, 
şimdi getirdiğiniz bir kanunla yine aynı kay
naklardan yararlanmak istiyorsunuz. Nasıl bir 
konut yapacaksınız ve nasıl bir yerleşme po
litikası güdeceksiniz.? Köyden geleni yerleş
tirmek için gecekondu ile karşılamaya evet. 
Peki onun dışında kimler nereden gelecek, 
kimlerin nasıl bir konut ihtiyacı olacak ve siz 
bu kanunla kimlere ve nasıl bir konut temin 
edeceksiniz veya yerleşme politikası güdecek
siniz? Bunu öğrenmek lâzımdır, iki tane ayrı 
yerleşme düzeni oluyor. Birisi gecekondu bi
çiminde tezahür ediyor, diğeri de şimdi bu ar
sa ofisinin aldığı arsalarla veya resmî daire
lerden iktisabettiği arsalarla uygulanacak olan 
bir konut yapımı sistemi. Bu iki sistem herhal
de bir yerde muhakkak çatışma halindedir. 
Çünkü, o gecekondu ise bu gecekondu olmı-
yacak demektir. Öyle ise, Türkiye'de gecekon-

1 dular için ayrı bir kanunla imkân bulacak
tır Devlet. Gecekondu dışındaki konutlar için 
de Devlet ayrı bir imkân bulacaktır. Bu o de
mektir. Ama gelin görün M, bu iki kanunun 
da Türkiye'de böyle iki tip konutlaşma ve mes-
kenleşme yaratacağı bir tarafa - onun sosyal 
dengesizlik yaratacağını ifade etmek ister, lü
zumunda edeceğiz - fakat, bu iki kanunda bes
lendiği kaynaklar aynı. Hazine arsaları, beledi
ye arsaları veyahut diğer kamu tüzel kişileri 
arsaları... Velev belediye arsalarının bir hizme
te tahsis edilmiş olmıyanlarının 775 sayılı Ka
nunda gösterilen fona bedelleri yatırılmak su
retiyle alınması öngörülmüş olsa dahi, kay
nakların beraberliği bellidir. Şimdi bu önemli 
sorunun çok açık bir şekilde halledilmesi ge-
ı?kir. Böyle olmadığı takdirde Türkiye'de ta
bii bir gecekondu, bir de bu kanun ile, bir de 
hususi şahısların kendi serbest teşebbüsleri ile 
yaptıkları, imar Kanunu ile yaptıkları bir yer
leşme, bir konutlaşma olacaktır. Yani, üç tip 
bir yerleşme ve mesken yapma Türkiye'de ya-
şıyacaktır; üçü bir arada. Yaşıyabilir. Hiçbir 
yerde, hiçbir sahada Devlet düzenleyici rol 
oynamaz, o takdirde herkes yüz katlı evden bir 
katlı eve kadar dilediği biçimde, dilediği yer
de ev yapar. Ama, öyle değil. Konutlaşmanın 
iki türünde Devlet başdüzenleyici rol ifade 
ederse, o takdirde sınıflar arası dengesizliği 
devlet rahatlıkla kendi kendine yaratmış olur 
kanısındayız. Yine kanaatimizce bu memlekette 
kaynak israfına da kimsenin hakkı yoktur. 
Binaenaleyh, Adalet Partisi iktidarının Arsa 
Ofisi Kanunu adı altında getirdiği bu kanu
nunun aslında Gecekondu Kanunu veya Gece
kondu Kanununun bu kanun içinde yer alma
sı genel ve bütün Türkiye'ye şehirleşme ve yer
leşme açısında uygulanabilir, tek kanun haline 
getirilmesi zarureti aşikârdır. Görülecektir ki, 
tatbikatta bu çatışma Devletin ve halkın başı
na büyük gaileler açacaktır. Kimisi gecekon
duda, kimisi arsa ofisinin temin ettiği mesken
lerde olmak üzere oturan halk rahatsız olacak
tır, fikren ve sosyal açıdan rahatsız olacaktır. 
Bbyle tek kanun yerine iki kanunla konutlaş
mayı öngörmek kanaatimce yanlış bir adım
dır. 

Şimdi kanunun bir diğer amacına değin
mek istiyorum. Arsa spekülâsyonunu önlemek 
amacı bu kanunda vardır deniyor. Değerli ar-
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kadaşlarım, bu kanunun arsa spekülâsyonunu 
önliyeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü, keşke 
bu kanun her türlü maksadın üstünde Tür
kiye'de birçok spekülatif kazançların en ba
şında gelen arsa, arazi spekülâsyonunu önle
yici bir tedbirler manzumesi olsaydı, her şe
yin başında ve dışında. Ama, kanunu tetkik et
tiğiniz zaman göreceksiniz ki, bu kanun Tür
kiye'de arsa spekülâsyonlarını önlemek ikti
darını taşıyan bir kanun değildir. Hemen mad
delerinden anlaşılacaktır. Çok fazla tümü üze
rinde konuştuğum için teferruata girmeyim, 
ama arsa spekülâsyonunun önlenmesi önce bir 
kere ihtilâftır. Biz öyle bir iktidarız ki, bu ül
kede mütemadiyen enflasyonist bir ekonomi 
politikası sürecektir. Arsalar, diğer eşyalar 
gibi durmadan fiyat artımına tabidirler. Önü
ne geçemiyeceğiz, geçemiyoruz, bunda âciziz. 
Başka yerlerde belki yapmıyoruz, yapmıyaca-
ğız, ama bu arsada yapacağız. Arsada, durduğu 
yerde kimsenin para kazanmasına müsaade et-
miyeceğiz, dese ve bu kanun o maksatla gelse 
hakikaten tebrik ederdim, ama katiyen olmı-
yacak. Olmıyacak, izah edeceğim. 

Arsa spekülâsyonunu böyle önlemek müm
kün olmamıştır. Arsa spekülâsyonu, daima fi
yat artışı ile mağlûl bir ekonomik artma içe
risinde bir küçük para ile, 250 milyon gibi, 10 
senede 250 milyon gibi küçük bir sermaye ile 
bir miktar arsayı avuçta tutmakla önlenmez. 
Senede nüfusu 2,9 oranında artan bir ülkede, 
senede büyük şehirlerin birden bire, nerede ise 
nüfusunun hiç değilse yüzde 10 u kadar geniş
lediği bir memlekette arsaların kısa süreler 
içerisinde değil, 10, 100 misli artış kaydettiği 
bir ülkede, 250 milyon gibi küçük bir para 
ile, 10 senelik için bir para ile, bir miktar ar
sayı elinde tutan bir iktidarın Türkiye'de ya
hut o ülkede arsa spekülâsyonunu önliyeceğirn. 
iddiası mucibi tebessümdür. 

O itibarla, bir kanunun, arsa spekülâsyonu
nu önlüyorum, iddiası da aslında bir masum 
ve ilk nazarda zihinlere rahatlık verici bir 
etki yapıyor. Ama, işte, biraz evvel kısaca arz 
ettiğim gibi ve maddelerde gayet sarih ola
rak ortaya koyacağım gibi, 10 senede 250 mil
yon lira ile Türkiye'de arsa spekülâsyonunu ön
lemek bir vahî iddiadır. Böyle bir iddia ile or
taya çıkan kanun aslında başka yerlerde ol

duğu gibi, bir miktar arsayı nereden aldığı, 
nasıl verdiği pek belli olmıyacak bir biçimde, 
belki de o zaman kendi takdirine göre herhal
de, siyasi çıkarlar peşinde ve onun için kulla
nacaktır. Bu bir tekniktir. Biraz evvel arz et
tiğim gibi, Devlet eliyle ve Devleti elinde bu
lundurduğu, sırada bir siyasi iktidarın, o ikti
darı sürdürücü usullerinden biri de böyledir, 
işte. Bir taraftan tahsis verirsiniz, ithalâtçıya, 
6 bin tane ithalâtçıya, o kapı önünde döviz 
alış - verişi ile para kazanır; bir taraftan ban
ka kredileri yoliyle bâzı kişileri zengin eder
siniz; bir taraftan başka imkânlar dağıtarak 
vo yaratarak o sınıf ve zümreyi abâd edersiniz, 
bir taraftan da bâzılarının ihtiyacı vardır, 
arsaya; onlara da bu işte 250 milyon lirayı, 10 
senede Hazineden alacağınız 250 milyon lirayı, 
alırsınız bu arsaları verirsiniz. O da bir grupu 
memnun eder, sizin de iktidarınıza yardımcı 
olur. Yoksa, İsrarla duruyorum, senede 25 mil
yon lira ayırıp, ayırmiyacağımız da belli de
ğil bütçeden. Hani Meclis, biz bu parayı ver
miyoruz, veremiyoruz, para yoktur, dediği za
man, 25 milyonu vermediği zaman o Arsa Ofi
si Genel Müdürünün, yahut o teşkilâtın ne ya
pacağı belli değil ya; ama, bu kadar para ile 
arsa spekülâsyonunu önlüyorum, demek gülünç 
olur. Ama, maksadı vardır, müsaadenizle arz 
edeceğim, bu bir ekonomi politikası değildir, 
politika ekonomisi türünden bir harekettir. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu gözden ka
çırmamak için hemen arz etmek istiyorum, 
bu kanunda biraz evvel arz ettiğim niyet, bir 
tâbirden de kolayca anlaşılıyor. «Konut» tâbi
ri üzerinde arz ettim. Ama, bir tâbir daha var. 
Hükümet bu tasarıyı arsa için, arsa ofisi için 
getirmiştir ve tasanda yanılmıyorsam, olabi
lir hep, «Arsa» tâbiri geçerken, bir yerden «Ara
zi» tâbiri girmiş, bunun içine. Bu arazi amorf 
bir deyim. Şimdi, araziyi arz, toprak olan katı 
cisimler için söyleriz. Ama, şimdi burada «Ara
zi» artık, şehirleşme ve yerleşme veyahut da
ha iyisi arsa spekülâsyonu önlemek maksadı 
iie kanunun kapsamına alınmış. Bu herhalde 
büyük mikyasta toprak parçalarının arsa mua
melesine tabi tutularak ileride değerlenmesi
ni sağlıyacak, yine bir tekniğin kapsamını aç
mak olacak. Bu «Arazi» tâbiri üzerinde mad
de geldiği zaman duracağım. Nitekim, kanunim 
10 ncu maddesinde yazılı bir hakkın işte bu 
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«Arazi» tâbirinden yararlanan insanlara çok 
büyük menfaatler sağlıyacağmı ispat etmeye ça
lışacağım. 

Değerli arkadaşlarım kanunun arsa spekü
lâsyonunu önlemiye de yeterli olmadığını arz 
etmiş bulunuyorum. Kanunda «ihtiyaç sahipleri» 
tâbiri ile biraz evvel arz ettiğim, kimlerin 
ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmemek suretiyle 
bu umum müdürlüğe, tabiî İmar ve İskân Ba
kanlığına bir genel politika yürütmekten ziya
de dilediklerine, ihtiyaç sahibi ad ve itibar et
tiği kişilere imkân sağlaması anlamım taşıması 
bakımından tehlikeli bir tâbirdir. «İhtiyaç sa
hibi» dendiği zaman, o ihtiyaç sahibinin tavsi
fi, nitelendirilmesi gerekir. Çünkü, bu düpedüz 
bir alım - satım işi, bir cari alım - satım işi, bir 
özel teşebbüsün, bir meselâ esnaf sınıfından her 
hangi bir kimsenin bir mal alım satımı gibi, 
devletin zorunlu vazifeleri içinde olan, öylesine 
bir vazifesi olan, bir devletin ancak yapabile
ceği bir iştir. Yoksa, ihtiyaç sahiplerine bu ar
saların satılması ve kiralanması, mübadelesi, ir
tifak hakkı, tesislendiği zaman, o ihtiyaç sa
hipleri kimdir? Bütün kanunu arıyor sunuz, ih
tiyaç sahiplerini belirliyen bir şey, bir vasıf 
zikredilmemiş bulunuyor. Bu da demektir ki, 
bir taraftan «konut» tâbirindeki müphemiyet 
gibi, «ihtiyaç sahipleri» tâbiri ile ortaya kon
muş olan, daha doğrusu konut tâbirine eklen
miş olan müphemiyet bu kanunda bir politika
nın güdülmediği, açıkça ortaya konulmaktadır. 

Bu kanunun bir de «taşra» sözüne takılmak 
isterim. Unutmamak için hemen söyliyeyim. 
G-enel merkezinin nerede olacağı her halde ya
zılmamış olmakla beraber genel müdürlüğün 
bulunacağı yer her halde İmar Bakanlığı ola
caktır, tabiî Ankara'da. Ama, taşrada teşkilât 
kurması tâbiri tuhafıma gitti. Burada samimi
yim, «taşra» tâbiri çok eski bir tâbirdir. Dışa
rıdan galattır, derler. Türkiye'de Ankara'yı ve 
ondan sonra gelen yerler, yahut onun dışında
ki yerler taşra telâkki edilmemek, etmemek ge
rekir kanısındayım. Bir şovenizm değil, ama 
bence kanunlarda Cumhuriyetten sonra bnlun-
mıyan tâbirdir, bunu merkezi hükümet yahut 
Başkentin dışında şeklinde değiştirmekte bü
yük fayda vardır. Bu bizim Cumhuriyet tari
himizde önemli bir tabudur. Tabudur. Dil Ku
rumu her şeyi yazar, siz bunu gerekli yerde 
kullanmazsanız bir şeyi ifade etmez. 

Kanunun suiistimale çok müsait bir kanun 
olduğunu arz etmeye sıra geldiği kanısında
yım. ünce kanunun 7 nci maddesinde yer alan 
hükümlerin 775 sayılı Kanunun 3 ncü madde
siyle büyük çatışma yapacağı belü. Ben tahmin 
ediyorum ki, burada Sayın Bakan o zaten çok
tan beri kanunun yazımmuan bir hayli za'fa 
düşülmüş bulunan ülkemizde, aynı bu kanunla 
da o zaıf hissedilmekte. Şimdi gelecekler izah 
edecekler. Birtakım mânalar vereceklerdir bu 
maddeye, birinci maddeye. Biz de tatmin olaca
ğız. Ama, kanunu okuyanlar güçlük çekecekler. 
Bu 775 sayılı Kanunun bu kanunla burada ça
tışacağı bellidir. Çünkü, bunlar asıl kaynakla
rım, bu kanunda kaynaklarını o 775 sayılı Ka
nunda tarif edilen menbadan almaktadır. Yani 
hazineden ve belediyeden ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin arsalarından almaktadır. Bu bir bü
yük sürtüşme konusu olacaktır. Suiistimal ka
pısı olması çok muhtemel olan bir maddesi bu 
kanunun ki, o hüküm çok önemli, 10 ncu mad
dede yer almıştır. Bakınız sayın arkadaşlarım, 
böylesine bir kanun ile Meclis huzuruna gelin
diği zaman, hukuk bilgisi bir tarafa normal 
mantıklı derhal kanunda acık suiistimal kapı
lan bütün çıplaklığı ile görülecektir. Şimdi ya
vaşçacık okuyacağım. Takibedersmiz, şahsan 
değil, memleket adına minnettar olurum. Ba
kınız nemene suiistimal getiriyor bu kanun. Ar
sa Ofisi, konut turizm, sanayi ve diğer kamu 
tesisleri için bir plânlamayı öngördüğü ve tah
didini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş 
bulunduğu sahalardaki, arsa ve arazinin satış
larında şüf'a hakkını haizdir. Demek ki izaha 
lüzum var mı bilmiyorum. Arsa ofisi diyelim, 
planlanmasına ve onun tadiline karar verecek
tir. Ve plânlamayı ve tahdidi yaptıktan sonra, 
o tahdit haritası içinde kalan arsaların alımı sa
tımı, o tahdit haritası içindeki arsaların sahip
lerinin birbirlerine veya başkalarına sattıkları 
arsalarının satışlarından dolayı bu kanunla ar
sa ofisine şüf'a hakkı tanınıyor. Şüf'a hakkı bil
diğiniz gibi ve bizim hukukumuzda yer almış 
bir müessesedir. Kanunisi ve mukaveleye daya
nanı vardır, iki şekilde kullanılır. Kanunisi 
mirastan mütevvellittir. Bir kimss öldüğü za
man miras bıraktıklarından birisi, terekeden 
hsr hangi bir malı başkasına sattığı takdirde, 
diğer hissedar onu alma hakkını haizdir. Ona 
şüf'a hakkı derler. Bir de mukavele yapılır 
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şahıslar arasında. Ben şu malı sattığım zaman 
fceynelvefa ve iştira hakkının dışında, siz 
şüf' a hakkına sahipsiniz diye mukavele mese
lesi olur. Şimdi iburada kanuni bir şüf'a hakkı 
ihdas edeceğiz. Nasıl? Arsa ofisi, konut, turizm, 
sanayii ve diğer kamu tesisi planlandığı ve tah
didini yaptığı saha içindeki arsalar el değiş
tirdiği takdirde. Ne güzel, nasıl kullanılacak 
bu şüf'a hakkı? Bu sahalardaki arsa ve ara
zinin satışları tapu daireleri tarafındn 15 gün 
içinde Arsa Ofisine bildirilir. O da güzel. Evet, 
tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa 
Ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını kul
lanacağını bildirmediği ve süre içinde öden
miş satış bedeli, her türlü hare ve masrafları 
peşin olarak mâlik adına yatırılmadığı takdir
de. Şüf'a hakkının kullanılmasından vazgeçil
miş sayılır. 

Şimdi arkadaşlarım, imar ve İskân Bakan
lığı gelecek, Arsa Ofisi Umum Müdürlüğü ge
lecek, bir yerin konut için, turizm için, sanayi 
için lüzumlu olduğuna karar verecek. Ondan 
sonra orasını plânlayacak, tahdidedecek ve bı
rakacak. Ondan sonra o saha içindeki arsalar 
el değiştirecekler. Sonra da o satışlar yapıldık
tan 15 gün içinde, satış yapıldı diye, Arsa Ofi
sine malûmat verecek, iyi. Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğüne, o ihbarı aldıktan 30 gün zarfın
da dilerse gidecek, satılmış olan arsanın bedeli
ni, masrafını, harçlarını yatırıp, Arsa Ofisine 
mal edecek arsayı. Dünyada görülmemiş suiis
timal kapısı. Resmî suiistimal. Ben bir yere gi
deceğim. Orasını tahdidedeceğim, haritasını ya
pacağım, plânlıyacağım, lüzumlu göreceğim. 
Ondan sonra o saha içinde, tahdit haritası için
de kalan arsalar el değiştirecekler. Ve 30 g'dn 
içinde ne kadar paraya alınmış, verilmiş oldu
ğunu bilmeden, tapudaki yazılı değeri vererek 
arsayı alacak. Yani şu. D,'yor ki, Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü, vatandaşlarım ben size za
man zaman menfaatler sağlıyacağım. Hepinize 
değil taJbiî, birkaçınıza. Nasıl? Bir yeri gide
ceğim tahdidedeceğim, siz hemen orada arsa 
alın satın. Tabiî meselâ rayiç bedeli metreka
resi 100 lira olan bir arsayı 1 000 liraya sata
cak. Ben buna mâni olamam. Sonra ben sizin 
satın aldığınız arsayı, o bin liralık, yüz liralık 
arsayı (bin lira yatırarak alacağım. Bunu diyor 
başka bir şey demiyor. Bu maddeyi okuyun, 
başka *bir şey aklınıza geliyorsa, hayır efendim 

öyle olmaz deyin ben anlarım onu. (Soldan 
muvazaaya yol açacaktır sesleri) muvazaa değil 
bu, düpedüz bunu yapınız diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kapı sonuna ka
dar açıktır. Ve bu maddeyi sırası geldiğinde 
bir fikra ilâvesi ile dondurmadığımız takdirde, 
Türkiye'de Devlet eliyle zengin yaratmak tek
niğine 'bir yenisini, çok açığını, biraz da adama 
sıkıntı verecek, yeni numunesini vermiş olursu
nuz. Bu itibarla böylesine bir kanunu herhalde 
kabul etmiyeceğinizi sanırım. 

Değerli arkadaşlarım, bu Arsa Ofisi Kanu
nunun bundan başka da çok suistimale müsait 
yarleri vardır. Bunları maddeler geldikçe 
sırası ile arz edeceğim. Binaenaleyh, şimdi tü
mü üzerinde fazlaca vaktinizi almamak için he
men arz edeyim. Bu kanun, Arsa Ofisi adı ile 
alılan bu kanun, aslında mevcut spekülatif ka
zançları meşrulaştırmaya ve Gecekondu Kanu
nuna rağmen, onun dışında yüksek gelir dilim
lerine mâlik olanlara, Devlet eliyle imkân sağ-
lamıya ve bâzı bölgelerde spekülâsyonculara, 
Devlet sırtından büyük imkânlar sağlamıya 
yarar. Bu şekli ile ve bu hali ile. Ama, böyle 
olmayıpta bu kanundan önce bir konut kanu
nu, bir konut plânı ve programı ile ve onu 
kanunlaştıran bir tasarı ile huzurunuza gelen 
bir Hükümete alt yapı için, tabiri caizse, arz 
için talepte bulunduğu takdirde, o kanunda ön
görülen politikaya uygun olacağına inandığı
mız için, çünkü kanunda politikalar testoit edil
miş olacaktır. Bunu verebiriliz. Ama, nasıl bir 
konut plânı ve programı peşinde olduğu bilin-
miyen bir Hükümete, Devlet Bütçesinden para 
vererek ve birtakım suistimalleri de bünyesinde 
saklıyan bir kanunla arazi alım satımı yaptır
mak Adalet Partisinin şânma yakışır sanmıyo
rum. Çünkü onlar Devletin payı sanmazlar. 
Halbuki Devlet burada bir fena tacir değilse 
de, kendisine fena ticaret yapılması emredil
miş 'bir tacir rolüne düşüyor. Fena ticaret ya
pan Devlet sıfatını kabul etmiyorum. Bir tav
siyede bulunursak dinlenmiyeceğini, sözümüzün 
veya tavsiyemizin esasen yararsız olduğundan 
değil, muhalefette bulunduğumuzdan dolayı ka
bul edilmiyeceğini bildiğimiz için, söylemek is
temiyoruz. Ama aslında başka memleketlerde 
lbu işler halledilmiş, bilebildiğimiz kadarı ile. 
Bırakınız başka memleketleri, Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında, bu arsa spekülâsyonu-
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nu önleyici tedbirler meyanında, sadece Arsa 
Ofisi Kanunu öngörülmemiş, hattâ Arsa Ofisi 
Kanunundan bahis bile edilmemiş. Arsa ofisi 
meselesi ikinci Beş Yıllık Plânda çıkmış, orta
ya. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Niçin dü
şünmediniz Birinci Plânda? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bi
rinci Beş Yıllık Plânda, arsa spekülâsyonunu 
önleyici tedbirler öngörülmüş. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal Riyasete güçlük 
çıkarmayın lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bi
rinci Beş Yıllık Plânda arsa spekülâsyonunu 
önleyici tedbirler meyanında şu husus öngörül
müş. Denmişki arsa alım satımiyle büyük pa
ralar kazanma önlenebilir. Nasıl? Alındığı za
manla satıldığı zaman arasındaki kıymet farkı 
büyükçe nisbette vergiye tabi tutulur denmiş. 
Her halde başka memleketlerde de böyle yapıl
mış. Her halde dediğim şundan ileri geliyor ki 
1 nci 5 Yıllık Plânın konut meselesinde, arsa me
selesinde, şehirleşme meselesinde ve yerleşme 
meselesinde istifade ettiği ülkelerin mevzuatın
da böylesine tedbirlerin olduğunu naçizane gör-
müşümdür. Başka bir tedbir koymuş. Belli za
man zarfında arsalar üzerinde inşaat yapmıyan 
kişilerin bu arsaları mukayyet değerleri üze
rinden devlete devretmesi, hükmü konulmuş 
başka yerlerde. 1 nci 5 Yıllık Plânda da bu ön
görülmüş. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — 11 nci maddede 
var beyefendi. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Evet, var efendim gö
rüyoruz onu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vereceksi
niz buradan efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Beyefendi o sizin aldığı
nız arsalar... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen mâru
zâtınıza devam edin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Evet, tamam. Şimdi «Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satılan 
arsaların üzerine satış şartlarına uygun inşaat 

ikmal edilmedikçe...» Beyefendi ben ondan bah
setmiyorum. Bizatihi arsa sahibinin, belli süre 
içinde ihtara rağmen, arsası üzerinde inşaat 
yapmadığı takdirde mukayyet bedeli üzerin
den elinden alınacağını öngören kanun hük
müyle, sizin 11 nci maddede tedvin etmek iste
diğiniz hüküm arasında dağlar kadar fark var. 
Siz alacaksınız arsayı bir kimseden, veya Ha
zinenin arsasını götüreceksiniz ihtiyaç sahibi 
dediğiniz ve ne olduğu belli olmıyan kişiye ve 
ne biçim yapacağını tesbit etmediğiniz konut 
için vereceksiniz ve şayet o adam sizin istedi
ğiniz şekilde - daha doğrusu o şekil de belli de
ğil - bir konut yapmadığı takdirde iki misli ce
zaya çarptırarak elinden geri alacaksınız. Bu 
başka şey beyefendi. O ikisi ayrı şey bunların. 
Tabiî karıştırmıyorsunuz, tahmin ederim, 

Şimdi elbettaki yine bizden geldiği için din-
lenmiyecektir ama 1 nci 5 Yıllık Plân içinde 
çok iyi tetkik edilmiş bu Arsa Ofisi Kanunu, 
konut meseline değindir, konut kanunu olma
yınca olmaz dedik ve bu haliyle bu fayda ver
mez. Bakınız burada hiçbir şekilde Arsa Ofisi 
Kanunuyla çok yakından ilgili krediler meselesi
ne değinilmemiş. Onu başka bir kanunda ted
vin edecekler. Veya var burada Emlâk Kredi 
Bankası ve sairenin kredi usullerine göre kre-
dileneçektir deniyor. E., biliyorsunuz Emlâk 
Kredi Bankasının kime kredi verdiğini. 10 bin 
lira yatıracaksınız, ben bilmiyorum muameleyi, 
işitiyorum yalnız, yapmadığım için bilmiyo
rum, 10 bin lira yatıracaksınız, iki sene kala
cak, ya bir sene kalacak o size 40 bin lira ve
recek, o 50 bin liraya iblağ edilecek falan, filân. 
Bunlar apartman alım - satımı için verilen kre
dilerdir kanaatimce, konut yapımı için değil
dir. Öyle, yanılmıyorsam şayet. Yani demeyin 
ki kredilerden de bahsettik efendim. Evet her 
şeyden bahsetmişsiniz efendim bir nebze, ama 
her şeyi dilediğiniz yolda sevk etmek amacını 
daima hadim tutmuşsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bendeniz çok vakit 
almaktan korktuğum içindir ki burada tümü 
üzerindeki konuşmamı nihayetlendireceğim. İn
şallah maddeler üzerinde de izin verirseniz gö
rüşlerimi arz edeceğim. Saygılarımı sunarım 
efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan teşekkür ede
rim efendim. 
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Muhterem senatörler, her ne kadar sırada 
Sayın Hazer'de bulunuyor ise de bilâhara Sayın 
Alpaslan grupu adına söz almış bulunmaktadır. 
O sebepten Sayın Alpaslan'ı kürsüye davet edi
yorum efendim. Buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
yüksek tetkikinize sunulan Arsa Ofisi Kanunu
nun tasan halinde Millet Meclisinden geçirilerek 
Yüce Cumhuriyet Senatosuna takdim edilmiş 
olmasından dolayı grupumuz adına duyduğumuz 
memnuniyeti ifade etmek isterim. 

Bu kanun uzun zamandan beri beklenen bir 
kanun idi. Ve getirilen kanun üzerinde yapıcı 
tenkidlerde bulunmak en tabiî bir hareket ol
makla 'beraber olsa olsa şimdiye kadar böyle bir 
kanun çıkarılmamış olmasının Türk sosyal ve 
ekonomik hayatında menfi tesir yaptığını söy
lemek suretiyle bundan sonra alınacak tedbir
lerde geç kalmamanın yollarını açmak icabeder. 
Grupumuzun samimî inancı odur ki, eğer bu 
Arsa Ofisi Kanunu çdk zaman evvel çıkarılmış 
bir kanun olsa idi, bugün Türkiye için ciddî bir 
problem teşkil eden gecekondu mevzuu feu ka
dar genişlememiş olaca,ktı. Ve yine samimi inan
cımız odur ki, eğer böyle bir kanun mevcudolsa 
idi Türkiye'deki servetler, sermayeler durup du
rurken kâr getiren arsalara yatırılmak suretiyle 
âtıl ve bâtıl vaziyette kalmaz, memleketin eko
nomik hayatına 'büyük katkılar yapacak sanayi 
tesislerinin kurulması için servet sahiplerini, 
sermaye sahiplerini bir nevi teşvik etmiş ve hat
tâ mecbur etmiş olur idik. 

Bu geçmiş bulunuyor, bundan sonrası için 
arz ettiğimiz şekilde, gerek sosyali bünyemize, 
gerek memleketin ekonomik kalkınmasında fay
dalı bir kanun olarak karşımıza gelmiş bulundu
ğundan bu kanunu biz memnunlukla karşıladığı
mızı ifade etmek isteriz. Maddeler üzerinde mâ
ruzâtta bulunuruz. 

Dünya bu Arsa Ofisi Kanununun getirdiği 
maksadı çoktan görmüş, Berlin böyle bir kanun
la ayrı bir genel müdürlük teşjkil ederek değil, 
mahallî belediyeye bu yetkiyi vermek suretiyle, 
büyük inkişaflar göstermesine rağmen arsa spe
külâsyonuna imkân vermiyecek tarzda tedbirleri 
bidayetten aldığı içindir ki, şehirleşme orada 
hem kolay olmuş, hem kontrollü olmuş, hem de 
mükemmel bir şekilde eserini vermiştir. Başka 
memleketlerde de bu meydana gelmiş. İ 

Şimdi Arsa Ofisi Kanununu doktriner görüş
ler içinde mütalâa eden zihniyete grupumuz ola
rak asla iştirak etmiyoruz. Arsa Ofisi Kanunu 
bir düzen değişikliği zaruretinin icabı olarak 
değil, Anayasamızın emrettiği ve Anayasadan 
daha evvel Türk Milleti için yüksek tedebirleri 
camı bir kanun olarak mütalâa edilirse zanne
diyorum ki, Türk Milletinin hayrına daha iyi 
görüşleri ifade etmek mümkün olur. Arsa Ofisi 
Kanunu, kamunun yararına olaraik hususi mül
kiyete tabi olan gayrimenkullerin de kamulaş
tırılmasının mümkün olduğuna dair Anayasanın 
hükmünden istifade eden bir karakter arz edi
yor. Yoksa gayrimenkulleri üzerindeki emeğe 
göre değere tabi tutmak suretiyle vatandaşın en 
tabiî olan mülkiyet hakkını bertaraf eden 
bir zihniyetin içinde bulundurmuyor ve o itibar
ladır ki, grupumuz çok hassas olduğu mülkiyet 
ve miras hukukuna taallûk eden mevzulara do
kunmadığından ötürü bu kanunu genel prensip
leriyle, doktriner görüşlere imkân bırakmıyan 
genel prensipleriyle isabetli telâkki etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hizim kanaatimize 
göre bu kanunun 775 sayılı Gecekondu Kanunuy
la tedahül eden, onunla tearuz eden, tearuz teş
kil eden bir hükmü mevcut değildir. Meseleleri 
ayrı ayrı mütalâa etmek lâzımdır. Gecekondu 
Kanunu bir vakıayı düzene bağlamak, nizama 
koymak bir taraftan ihtiyacın tazyikiyle emri 
vâki karşısında karşımıza dikilen ve gerçekten 
sosyal bir dert halinde memleketin üzerinde 
ehemmiyetle durması lâzımgelen bir mevzuu 
halletmek için teşkilât kurmuş, yetkiler vermiş 
olan bir kanun idi. Bu Arsa Ofisi Kanunu mem
leketin ekonomik hayatında ve sosyal gelişme
sinde peşinen tedbir almayı mümkün kılan bir 
mahiyette görülmektedir. Bu arada elbette ki, 
kanunun yasaklarına rağmen ihtiyacın tazyiki 
ile yeni problemlerin meydana gelmemesinde 
hizmet edecek bir kanundur, konut mevzuunu 
halledecektir, memleketin kalkınmasında mühim 
rolü olacak turizm gelişmeleri için tedbirler ge
tirecektir, sanayi bölgelerini ihdasta karşımıza 
dikilen engelleri önliyecektir ve kamu tesisleri
nin kurulması hususunda hakikaten çoğu ahval
de haksız taleplere ve lüzumsuz nizalara yer ve
ren vaziyetleri de önleyici maihiyette bulunmak
tadır. 

Bu arada benden evvel konuşan kıymetli ar
kadaşımın ortaya attığı gibi biz Tbu kanunu öyle 
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ziyade şüpheci görüşlerle mütalâa etme zihniye
tinde değiliz. Dünyanın her yerinde en iyi ka
nunlar dahi kötü tatbik edilebilirse edilir arka
daşlarım, marifet kanunları iyi tatbik etmekte
dir. Ve demokratik düzen açıklık rejimi olduğu
na göre eğer kanunların maksatlı olarak suiisti
male elverişli şekilde tatbiki mevzuufbahsolursa, 
onu elbette ki, kontrol etmek murakabe etmek 
ve bunu yapanlar hakkında her türlü kanuni 
tedbirlerin alınmasını istemek ve bunların hep
sinin üstünde bunu yapanları Büyük Türk Mil
letine şikâyet etmek suretiyle neticelere ulaşma
nın yollarını arıyacağız. Maddelere görülen nok
sanlıklar elbette ki, ifade edilir, teklifler yapı
lır ; Heyeti Umumiyenin görüşlerinde yer bulur
sa bunların değişikliği cihetine gidilir. Şimdi 
kanunda suiistimaller bakımından üzerinde du
rulan husus ihtiyaç sahipleri meselesi olarak 
mütalâa edildi. 

Aziz arkadaşlarım, bugünkü Gecekondu Ka
nununun tatbikatını bir dereceye kadar hiç ol
mazsa uzaktan olsun görme fırsatını bulan bir 
arkadaşınızım. Mesken Genel Müdürlüğünde 
meseleler birindi derecede ele alınmış bulunu
yor. 

Basında hakikaten hiç kimsenin üzerine toz 
konduramıyacağı kadar ahlâklı faziletli bir 
zat var. Prensipler vaz etmiş, ihtiyaçlar nasıl 
tesbit edilecek, hangi ihtiyaç sahiplerine ne 
miktar yardımlar yapılacak, bunların hepsi yö
netmeliğe bağlanmış ve kanunda verilmiş olan 
yetkilerin şikâyete vs ürerine toz kondurmağa 
imkân brrakmıyacak tarzda işlediği bir zaman
da eğer Arsa Ofisi Kanununun tatbikatında çı
karılan yönetmelikler sakat olur veya yönet
meliklerin işlemesinde bir anormal veziyetle 
karşılaşılırsa bunu eibetteki, bir .şikâyet konu
su olarak ele almak bizim başlıca vazifemiz 
olur ve bunlar günü içerisinde olmasa bile za
manla müeyyidesiz kalmıyacak haller halinde 
bulunur. Kaldı ki, biz Devlet bünyesinde ileri
ye olan her hareketin daha da iyi işlemesi için 
teşvikçi davranmayı lüzumlu görme zihniyeti
ni muhafaza ediyoruz. 

Şûfa hakkının suiistimallere elverişli oldu
ğuna ifade etti, değerli Gündoğan arkadaşım. 
Kıymetli hukukçu arkadaşım, bilirler şûfa hak
kında dâva mevzubahsolur ise, ki; 100 liralık 
arsayı devir yapacak, 1000 lira gösterecek ve 
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Arsa Ofisi Kanununa göre 'kurulan Genel Mü
dürlük de 1000 lirayı yatırmak suretiyle bunu 
alacak. 1000 lirayı yatırmak suretiyle bir de
fa işe el koyması Anayasanın mülkiyet hak
kına verdiği önemi icâbı <olarak bulunabilir. 
Ama, derhal bir tenkis dâvası açmak hakkıdır. 
Şûffa dâvalarında tapuda yazılan kıymetin aşa-
ğısmdadır diye taraflar iddia edemez. Ama 
eğer yukarı gösterilmiş ise, o takdirde bunlar 
her zaman için bir dâva mevzuu olabilir ve me
sele de halledilir. Türkiye^de hâkim vardır ka
naatini taşımaktayız arkadaşlarını. Yani, mese
leyi bu Ikadar şüphedi gözle görmediğimizi ve 
daha (basından milletlin hayrına olarak getiril
miş olan 'bir kanunun Türk Milletinin hayrına 
işlemesi için katkıda bulunmak vazifelerimiz 
ve haklarımız dururken, bu böylesine ileri bir 
adım teşkil 'eden ve inatta zamanı geçmiş ola
rak karsımıza gelen kanun üzerinde menfi dü-
şnmenin grupumuzun uzağında bulunduğunu 
ifade ediyorum. Ve daha iyi bir şekilde çık
ması için 'kıymetli arkadaşlarımız tarafından 
gösterilecek gayretlerin şükranını duyacağımızı 
ifade etmek suretiyle bu kanunun hazırlanma
sından emeği geçmiş olan zevata Grupumuz adı
na olan teşekkürlerimi ve 'bu kanunun Türk Mil-
Istine, Türk ekonomik hayatına, Türk sosyal 
hayatına hayırlı ve uğurlu olması dileğimle 
arz ediyorum; saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ede
rim. efendim. Sayın Tunçkanat Grupunuz adı
na buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın arkadaş
larım, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı 
Arsa Ofisi Kanun tasarısı. Kanunun ikinci mad
desinde Genel Müdürlüğün kurulması maksa
dını şöyle gösteriyor, şu işleri yapacak. «Konut 
sanayi ve turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hiz
met ve teslisleri için anlaşana, devir, satmalına 
yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağ
lama. 

Arsa stoku ve tanzim satışları yapmağa, 
Sağladığı arazi ve arsaları Bakanlıkça tes

bit edilecek esaslara göre plânlıyarak, olduğu 
gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tama
men ikmâl ederek veya ettirerek ihtiyaç (sa
hiplerine satmaya, kiralamaya, mübadeleye, ir
tifak hakkı tesis etmeğe yetkilidir.» Bu kuru-
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lacaik olan Genel Müdürlük, Arsa Ofisi Genel-
Müdürlüğü. 

Ayrıca Kanunda birinci 'maddesinde de ne 
maksatla kanunun getirildiği açıklanmış, onu 
da burada tekrar etmeye fayda var ki, kurula
cak 'bu Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün yapa
cağı işlerle, sağlanmak istenilen amaç ne derece 
birbirine uymaktadır, bu hususun ortaya çıkma
sı icabediyor. 

Şimdi birinci maddede şöyle denmiş: Arsa
ların aşın fiyat artışlarını önlemek amacını gü
düyor ve ihtiyaç sahiplerine bu elde ettiği ar
saları satacak. Birinci maddesi, «Arsaları aşı
rı fiya'; artışlarını önlemek amacdyle tanzim 
alış ve satışlarını yapmak, konut, sanayi ve 
turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arası ve 
arsa... şeklinde devam ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu kanunu 
uzun zamandan beri bekliyoruz. Hakikaten fay
dalı olacağına iinanıyoruz bu kanunun fakat, 
üzülerek söyliyeyimki, kanun maalesef suiisti
mal için çok açık kapılar bırakmıştır. Şimdi 
kanunun gayesi ucuz arsalar temin edilecek ve 
bu ucuz arsalar, arsa fiyatlarının artışını ön-
liyecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. 
İhtiyaç sahipleri kimdir? Belli değil arkadaşlar. 
Tüzüklere bırakılmış. 

Ayrıca kanunun maddelerini tetkik ettim. 
Kadrolara da baktım. Bu yapacağı büyük isleri 
ondan sonra vermiş olduğu arsalara., arsalar 
üzerinde yapılacak konut, inşaat, turizm şu 
bu vesaire tesisleri kontrol edecek, ki bir genel 
müdürlük ve beş de taşrada şubeleri olacak. 
Bir kontrol teşkilâtı da yok arkadaşlar. Maale
sef yeterli bir kontrol teşkilâtı da yok 

Şimdi kanun tasarısının 6 ncı maddesine ge
çiyorum. 6 ncı maddesinde şöyle diyor. «Arsa 
alımı ve satımı harita plânlama kamu tesis ve 
hizmetlerinin yapılması diğer döner sermaye 
işlemleri 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ile 2490 Sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
Kanunu ve bunların ek ve tadillerine ait hü
kümlere tabi değildir.» 

Bu ikisini karşılaştırdığınız takdirde yapıla
cak yani kanunun ihtiyaç sahiplerinin kimler 
olduğunu tesbit etmemesi, iyi bir kontrol ciha
zına sahip olmaması yüzünden ve bir de bir çok ] 
şeylerden muaf diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, I 
biz işimizi sağlam kazığa bağlıyalım. Gerekli I 

tedbirleri zamanında alalım. Suiistimal olursa 
ondan sonra şey yaparız. Yani önlenmesi için 
gerekli tedbirler alınır. Ama bu kanunda ma
alesef geniş yetkiler, suiistimale müsait kapı
lar tamamiyle açık bırakılmak suretiyle hattâ 
son okuduğum 6 ncı madde ile bunları birleştir
diğiniz zamanda, yani genel müdürlüğün yap
makla mükellef olduğu işler 2 nci maddede 
tadat edilmiştir. Bunları birleştirdiğiniz za
manda suiistimal kapılarının açık, ardına ka
dar açılmış olduğunu görüyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir şehirleş
me problemimiz var. Adalet Partisi iktidarı İkin
ci Beş Yıllık Plânda şehirleşmeyi hızlandırdı. 
İkinci Beş Yıllık Plânda bunu kabul etti. Ge
cekondu kanunu çıkardık, bir taraftan. Gece
konduların kontrollü olarak muayyen bölge
lerde yapılmasını, hattâ bunun için plân diyor 
ki, şehirleşmeyi gerçekleştirmek için yani şe
hirleşmenin pahalı olmaması için, arsa fiatları 
her gün artmaktadır. Arsa ofisini kurmakla 
hükümeti görevli kılıyor. Aynı zamanda gece
kondu kanununda çıkmış olan gecekondu 
kanununda bilhassa gecekondu arsaları için 
tahsis edilecek yerleri yani o arsa üzerin
de bina, gecekondu yapacak olanlara kira ile 
verilmesini ön görüyor. Şart koşuyor onu da. 
Fakat maalesef bakanlığın şimdiye kadar olan 
tatbikatı tapularını vermek suretiyle plana ay
kırı şekilde gelişmektedir. Şu halde şehirleşme
yi nasıl yapacağız, nasıl başaracağız? O zaman 
gecekondu kanununda plân, gecekondu kanu
nunda ve konut kanununda gerekli değişiklik
lerin de yapılmasını bu arsa ofisi kanunu ile 
beraber şart koşuyor. Maalesef bunlar henüz 
askıda kalmış, hattâ Sayın Bakan burada büt
çe konuşmaları esnasında kira ile verilmeyi 
asla kabul etmiyor. Plâna aykırı olduğunu da 
söylüyorus. Hepimizin oyları ile buradan kabul 
edilmiş geçen plânda, plâna göre bakanlığın ic
raatı maalesef çelişme halindedir, bir çok yön
lerde. 

Şimdi şehirlerin imar plânları hazırlanıyor. 
Sanayi bölgeleri nereleri, inkişaf plânları ona 
göre hazırlanıyor, gelişme plânları ve bölge 
plânları var, Peki bütün bunlar ortada, şehir
leşmeyi nasıl yapacağız Burada hükümet kur
duğu arsa ofisi ile belediyelere, hazineye ve ev
kafa ait bir takım arsaları buraya maledecek. 



C. Senatosu B : 42 

Ayrıca şahıslardan icap ettiği zamanda arsaları 
istimlâk edebilecek, alacak değer fiatı ile. Peki 
kime verecek bunları? Bir iki turizm ve sana
yi tesisleri dışında sosyal meskenlere veyahut-
ta gecekondu yapacak olanlara, onlara da ar
tık gecekondu demeye lüzum yok, onlarda bir 
plâna göre yapılacağına göre, aşağı yukarı sos
yal mesken yapılmak suretiyle ihtiyaç sahiple
rine verilecek. Fakat onu zorlıyan, onu kontrol 
altına alacak bir tedbir, kanunun metninde gö
rülmüyor. Şu halde bu biraz okuduğum 6 ncı 
madde ile... 

GEÇicî KOMISYON SÖZCÜSÜ ETHEM 
ERDİNÇ (Kütahya) — Geri alır, diyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Geri 
alır ama kim kontrol edecek efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün şimdi buna 
benzer kuruluşlar vardır. Meselâ Petrol Daire
si, Sanayi Bakanlığında. Şimdi dışardan gele
cek olan yatırımları petrol için arama, şirket
lerin yapacağı aramaları kontrol edecek. Aca
ba ne kadar aynî sermaye getirdi, ne getirdi 
ve dışarıya çıkarırken de yahut da kâr trans
ferinde ne kadar getirmiş kontrol ed.ecek. Müm
kün müdür bugün Petrol Dairesinin bu kont
rolü yapması? Yapamıyor. Ne verirse ona göre 
bir şey tutturmuş gidiyor. Çünkü personel kâ
fi değil bu iş için. Şimdi Türkiye'nin Ankara'
dan alacak. Ankara'da mı kurulacak, istanbul'
da mı kurulacak genel müdürlük o da belli de
ğil,. Ondan sonra... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞ-LU (Muğla) — Bakanlık nere
de ise orada kurulacak. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ha
yır belli değil. Onun da yerini koymamışsınız. 
Belki istanbul'da bulunan genel müdürlükler 
yok mu Sayın Bakan? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — İmar ve iskân 
Bakanlığının yok.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Aman istirham ederim. Başka bakanlıkların 
mevcut. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — O 

bakımdan biz iddia ediyoruz ki şu kanun çok 
güzel bir maksat ve amaca yönelmiş bulunan 
bu kanun maalesef bugünkü muhtevası ile bu 
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amacı gerçekleştirecek nitelikte değildir. Suiis
timal kapılarını bir taraftan bilhassa 6 ncı mad
desi ile çok ağır yükler yüklenmiş olan bu ge
nel müdürlüğün aynı zamanda suiistimale si
yasi baskılara mâruz bırakmak suretiyle 6 ncı 
maddesi ile de bunu aşikâr bir surette ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Bu bakımdan bu ka
nunun, bu kanun tasarısının burada gerekli şe
kilde düzeltilmesi şart olduğu kanısındayım. 
Aksi takdirde fayda yerine zarar getirecektir. 
Umduğumuzu bulamıyacağız. işte gecekon
du kanunu ne vaitlerle çıkarılmıştır. Bugün 
uygulama maalesef ters yönde gitmektedir. Ve 
büyüyen, her yıl büyüyen gecekondu problemi 
birbiri üzerine inzimam edilmek suretiyle bü
yüyen gecekondu problemi öyle bir çıkmaza 
girmektedir İd, ileride bunu çözmek mümkün 
dahî olmıyacaktır. Hele şehirleşmeler bu şart
lar altında bu pahalılığı ile yani her gün arsa 
fiyatlarının artması karşısında şehirleşmeyi de 
yapmak mümkün olamıyacaktır. Çünkü bu ge
cekondulara dahi verdiğimiz arsalar kira ile 
değil tapu ile kendilerine, tapuları verilmek 
suretiyle mülklerine geçirilmektedir. Bunları 
tekrar istimlâk edebilmek için Devletin Hazi
nesi buna yetmiyecektir, muhterem arkadaş
larım. 

Mâruzâtım bu kadar. Maddeler üzerinde 
ayrıca murazatta bulunacağım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, teşekkür 
ederim, efendim. 

Sayın Hazer, buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; uzun zamandan beri 
beklenen bir kanun Yüksek Heyetinize gelmiş 
bulunmaktadır. Türkiye'de şehirleşmenin baş
ladığı günden beri diğer ülkelerde olduğu gibi 
bir arsa meselesi, bir arsa spekülâsyonu da ka
mu oyunu işgal edegelmiştir. Bilhassa son yıl
larda büyük şehirlerde bu arsa fiyatlarındaki 
artış hiçbir mâkul izahata müsait halde değil. 
Yani âdeta gayrimeşru bir hudut içinde geliş
mektedir. Kısa samanda emeksiz, risksiz büyük 
paralar kazanmayı mümkün kılan bu konuyu 
çoktan ve kökten halletmek için kamu oyu bir 
tedbir beklij^ordu. Bu kanun bu maksatla geti
rilmiş bulunuyor. Fakat maalesef kanunun 
metnini ve muhtevasını incelediğimiz zaman bu 

208 — 



C. Senatosu B : 42 

büyük maksadın bu kadar dar ve bu kadar çe
lişik hükümlerle karşılanacağı mümkün görül
müyor. Bir defa bu konuyu halle memur genel 
müdürlüğün hukukî statüsü ve bünyesi, yapa
cağı hizmetin maksadına ve şümulüne uygun 
değil. Bu genel müdürlük bir sosyal ve eko
nomik hizmet verecek. Alacak, satacak. Bina
enaleyh alıp - satma yetkisine haiz olan yani 
bir iktisadi işlem yapacak olan bu kurulun 
hiç olmazsa bir iktisadi Devlet Teşekkülü ka
dar bir ekonomisi, bir muhtariyeti olması lâ-
zımgelir, Evvelâ kanunda bu eksiktir, arkadaş
lar. 

Bu genel müdürlük bir Devlet dairesi halin
de kurulmuştur. İmar ve İskân Bakanlığına 
bağlıdır. Her hareketi denetlenecek, her hali 
ile kararlarına müdahale imkânı hâsıl olacak, 
Ben sadece politik bakımdan demiyorum. Ama 
bir idari cüzütam olarak vazifeye koyacağınız 
bu genel müdürlük idari vasile yapmıyacak. 
Yani alman emiri uygulamakla yetinmiyecek. 
Gelişen sosyal imkânları, ekonomik şartları da 
göz önünde tutarak şehirleşmenin gereklerine 
göre geniş kararlar alması gereken bir umum 
müdürlüktür. Halbuki eli kolu bağlı, dar im
kânlar içinde geniş vazifeler verilmiş bir umum 
müdürlüktür. Bu itibarla bu kanun işlemiyecek-
tir. Yani bu bir kehânet değil, arz ettiğim gibi 
maksatlariyle yetkileri birbiriyle aylarıdır. Bir 
taraftan Devlet dairesidir. Bir taraftan Artır
ma - Eksiltme Kanununa tabi değildir, Muha-
sebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Arsa 
alacak, satacak. Belki hizmetleri bakımından 
son zamanlarda çıkan bâzı kanunlarda istis
nai olarak böyle hükümler konduğunu biliyo
rum ama bu yeni getirilen bir kanunda gerek
çe olamaz ve sebep gösterilemez. Yani evvel
ce hazırlanmış bir kanun bâzı ihtiyaçlar kar
şısında onu yeniden bâzı hükümlerden istisna 
tutmak başka, yeni hazırlanan yeni vazife ve
rilecek bir teşkilâtı teçhiz ederken onun yet
kilerini sağlam temellere bağlamak başka şey
dir. 

Bu itibarla bünyesi hizmetine yetmiyecek, 
yani yetkisi hizmetin şümulünden daha dar 
bir teşkilât olacaktır. Bu haliyle bu umum 
müdürlük bu maksadı sağlıyamıyacak kanun 
da maksadı sağlıyacak bir kanun değildir. 

Arkadaşlar, hangi tedbir alınırsa alınsın 
eğer arsa fiyatlarındaki artışlar mâkul bir ver-
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gilendirmeye tabi tutulmazsa bunu önlemek 
mümkün olmıyacak. Hele kanunun getirdiği 
şartlar içinde bu hiç de mümkün olmıyacak. 
10 sene içinde 250 milyon lira sermayeli bir 
hale gelecek bu genel müdürlük. Bu 10 sene 
içinde plânlamanın yaptığı hesaplara göre Sa
yın Bakanın burada defaatle ifade ettiklerine 
göre İstanbul'un nüfusu 4 milyon olacak, An
kara'nın nüfusu 2 milyon olacak, arsa fiyatla
rı da şu şu istikametlerde gelişecektir. Bina
enaleyh biz bunu arsa fiyatlarına dur demek
le durduramıyacağız. Dur biz hazırlanalım, biz 
kanun getiriyoruz, sermayemiz teşekkül ede
cek ondan sonra seninle karşılaşacağız diye
meyiz. 

Meseleyi, başlarken iyi tutmalıyız arkadaş
lar. Ben şu veya bu Hükümet meselesidir de
miyorum. Ama bu konu yıllardan beri üzerin
de durulan ve ihtiyaç duyulan bir konudur. 
işe başlarken bunu iyi kurmaya mecburuz. Fi
yatların yükselmesini önlemeden ona peşin bir 
tedbir bulmadan müstakbel yetkilerle onu sı
nırlandırmak mümkün değildir. 

Bu kanun aslında Anayasanın ruhuna ve 
maksadına uygun gayrimenkul haklarını, mül
kiyet haklarını bâzı icaplar içinde smırlıyan 
bir kanundur. Ben bunu aykırı görmüyorum, 
bu lâzımıdır fakat birçok ileri memleketlerde 
hı. yetkiler merkezî otoriteler eliyle yürütüle-
-nemi^ir. Mahalli idarelerin eliyle yürümüş
tür. .Nitekim, kanunun kendi gerekçesinde Ba
tı memleketlerinde bu işin mahalli otoriteler 
eliyle yürütüldüğünü gösteriyor. Bunun da se
bebi şudur arkadaşlar. Hizmet mahiyeti itiba-
ı-'vle mahallîdir. Belediyeler kendi çevreleri 
içinde gelişen, meselâ bir Arpaçay Belediyesin
de bugün büyük bir arsa meselesi yok. Ama is
tanbul Belediyesinde büyük bir arsa meselesi 
var. Yeni kurulmuş bir «A» şehrinde büyük 
bir arsa meselesi çıkmıştır ama çok yerleşmiş 
eski bir ilde, böyle bir belediyede böyle bir arsa 
meselesi yoktur. Binaenaleyh şartları mahallî 
şartlara göre imkânları sevk edebilmek için 
bu merkezî teşekkül eğer ihtiyaç görülen yer
leri anında takviye edecek bir yetki ile teçhiz 
olunsa, o zaman maksat daha kolay temin olu
nabilir. Yani elde mevcudolan mahdut kuvvet 
ihtiyaç yerlerine göre sevk olunarak ihtiyaç 
karşılanabilir. Yoksa birden bire bütün Türki-
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ye'ye şamil bir tedbiri yürütecek bu kadar 
dar bir kadro, bu kadar dar bir imkânla onun
la başa çıkamaz. 

Bu kanun üzerinde arkadaşların söyledikle
rini tekrarlamamak için esasları itibariyle ek
siklerini arz ediyorum: 

Şüfa hakkı konusuna arkadaşlarım değin
di. Sayın Alpaslan arkadaşımız da değindiler. 
Arkadaşlar bu kanun spekülâsyonu önleme 
maksadını güden bir kanundur. Fakat kendi 
bünyesi içinde spekülâsyonu teşvik eden 10 ncu 
madde var. Hukukçu arkadaşlarım bilirler. Şü
fa hakkını kullanacağım diye tebligat yap
mak, akit yapmayı önlemez. Durdurmaz. Şüfa 
hakkı sahipleri kendi aralarında bunu alıp sa
tabilirler, üçüncü şahsa devredebilirler. 

Tenkis dâvası açma yolu; yani baştan biz 
bir kapıyı açık koyacağız ileride tenkis dâvası 
var ona ümit bağlıyacağız. Tenkis dâvası neti-
celeninceye kadar 3 - 5 sene geçer. Bu müddet 
içinde de arsa fiyatları 5 - 10 - 100 misli arta
bilir. Yani hem spekülâsyonu önliyeceksiniz 
hem de bu şeyi bir arada yürüteceksiniz. Bu 
mümkün değildir. Bunu bir hissi mesele ola
rak, bir parti meselesi olarak ele almamalı, 
ciddî olarak üzerinde durmalıdır. Sadece bu 
madde spekülâsyonu artıracak değil arkadaş
lar. 

İkincisi bu kanun bu kadar nakıs bir hüvi
yetle geldiği için mevcut fiyat artışları dur-
mıyacaktır. Gönül isterdi ki, hiç olmazsa bu 
kanunun gelmesiyle fiyat artışları bir dursun, 
muhitte birşeyler husule gelsin, işte hepiniz 
muhitten gelen insanlarsınız, matbuatı takibe-
diyorsunuz. «Arsa Ofisi Kanunu geldi geliyor» 
diye fiyatlarda bir durma bir azalma, spekü
lâsyon yapanlarda bir tereddüt var mı? Hayır. 
Bilâkis yak. «Bu ne olacak, bu bize hiçbir 
şey yapmaz» kanaati vardır. Onun için Sayın 
Bakandan ve Yüce Heyetinizden istirham edi
yorum. Bu kanun lâzımdır. Maksadı doğrudur 
fakat muhtevası ve hükümleri yetersizdir. Bu
nu yeterli hale getirmek lâzım. 

Bu kanunda o kadar acele hükümler var ki, 
meselâ bir yerinde üçlü karardan bahsediyor. 
Bir yerinde işte Bakanlar Kurulu kararından 
bahsediyor, bir yerinde yönetmelik yapılacak 
diyor. Şimdi bir yerinde bu tamamiyle bir dev
let teşekkülüdür ama teftiş ve murakabesi hak

kında ne yönetmeliğe atıf var ne de sarih bir 
hüküm var. O itibarla ben meseleyi fazla uzat
madan bir iki noktaya mâruzâtımı teksif ede
rek tedbir rica ediyorum. Kanun o haliyle; 
bünyesi itibariyle, getirdikleri hüküm itibariy
le ve kamu oyunda yarattığı tesir itibariyle 
maksada uygun değildir. İhtiyaç geniştir, bü
yüktür. Getirilen tedbirler gayet kısadır ve 
hizmetler yanlış değerlendirilmiştir. Mahallî 
hizmetler merkezileştirilmiş, merkezî hizmette 
yeter bir hüviyette yani ne bu iktisadi Devlet 
Teşekkülüdür, ne bir devlet dairesidir acaip 
bir miks teşekküldür. Var böyle miks teşek
küller bizini mevzuatımız arasında ama onla
rın hizmetleri böyle değil. Bu alacak, satacak, 
piyasayı takibedecek bir teşekküldür. Böyle 
heyetlerin yetkileri olmalı, sorumluluğu olma
lı, muhtariyeti olmalıdır. Yani hiç olmazsa ik
tisadi Devlet Teşekkülleri gibi verimlilik esası
na göre, hizmet icaplarına göre birtakım ka
rarları re'sen alabilmelidirler. Bir idare mecli
si yok, bir karar organı yok bu teşekkülün. 
Sadece imar ve İskân Bakanlığına bağlı bir 
daire. Böyle bir daire bu kadar büyük işi ya
pamaz. Belediyeler üzerinde bir yetkisi yok, 
belediyeler bunun ramına vazifeyi devam et
tiremez, belediyelerin elinde bulunan bâzı ar
salar devletten intikal eden, özel idareden in
tikal eden veya evkaftan intikal eden arsalar 
kısmen, imar edilmiş, plânı yapılmış, dağıtıl
mış veya dağıtılmak üzeredir. Şimdi onlar tek
rar alınacak, nasıl idare edilecek, nasıl tevzi 
olunacak, nasıl taksim olunacak, bunlara dair 
de kanunda bir hüküm yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, fazla uzatmadan bu 
arz ettiğim noktaları ciddî olarak Sayın Hü
kümetin dikkat nazara alması ve kanunun 
bir kere daha komisyona alınarak müzakere 
edilmesini faydalı mütalâa etmekteyim. İnşal
lah bu mâruzâtım dikkate alınır, maddelerde 
ayrıca büyük münakaşalara mahal kalmaz ve 
ümidolunan, beklenen kanunu çıkarmış oluruz. 
Bu beklenen kanun değildir. Sadece va'dolun-
ITLll^ b i r a^F'8 of?"; T'^.îiriT' ' • ' V V T T I rHv\? <-ıl".-y"!^. 

cak bir kanun olacaktır. Halbuki, daha kuv
vetli, işliyen etkili bir kanun çıkmasını gönül 
arzu ederdi. Yüksek Heyetinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer teşekkür ederim, 
Sayın Artukmaç buyurunuz efendim. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; arsa ofisi kanun ta
sarısı hakkında şahsım adına maruzatta bulun
ma/k üzere huzurlarınızdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu gerek Bi
rinci, gerekse İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında ele alınmış bulunmaktadır. Her iki 
plânda şu hükümler vardır: Belediyelerin ma
lî imkânları sınırlı olduğundan - plân böyle 
diyor - arsa işlerini düzenliyen bir merkezî ku
rumun belediyelere yardımcı olarak kurulması 
sağlanacaktır. Arsa spekülâsyonlarına mani ol
mak ve kamu arsalarım tek elden idare etmek 
üzere arsa ofisi kurulacaktır. 

işte şu anda müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz Arsa Ofisi Kanunu tasarısı bu nedenle 
geç de olsa huzurlarınıza gelmiş bulunmakta
dır. Bu kanunun tedvininde isabet bulunduğu 
kanısındayım. Şu kadar ki, diğer tedbirler alın
maksızın bu kanunun tek başına yararlı olma
sı mümkün değildir. Diğer tedbirlerin de bir 
bütün olarak ele alınması ve uygulanması zo-
runluğu vardır. 

Bu tedbirlerin başında Anayasamızın em
rettiği toprak reformu gelir. Toprak reformu
nun yapılması arsa probleminin çözülmesinde 
e°aslı bir dayanak olacaktır. 

Diğer taraftan vergi reformlarının yapıl
ması, yer altı servetlerinin, petrollerin, bor mi
nerallerinin ve sairenin değerlendirilmesi de 
şaHt-ır. Bu suretle Arsa Ofisi Kanununun uy
gulanması için lüzumlu malî kaynaklar hareke
te getirilmiş olacaktır. 

Ayrıca kıvılarm yasma edilmesinin önlen
mesi ve buralara üşüşmüş olan spekülatörlerin 
faaliyetlerine son verilmesi de gerekmektedir. 

Turistik bölgeler kanunu ile halen Millet 
Meclisi gündeminde bulunan konut kanununun 
biran önce çıkarılması da lâzımdır. 

Keza 1969 programında belirtildiği üzere 
şehir alanlarında arazilerin boş bekletilmesini 
ek vergi tedbirleriyle önliyecek kamu yatırım
ları sonucu arsa ve konut değerinde meydana 
gelecek artıştan kamunun yararlanmasını sağ-
lıyacak, arsa spekülâsyonuna mâni olacak ve 
toplu konut kuruluşlarını ve sosyal konutları 
destekliyecek olan Emlâk Vergisi Kanununun 
- bu okuduğum o kanunun gerekçesi zaten - bi
ran önce çıkarılması icabetmektedir. 
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Ayrıca imar kanununda tarifi yapılmış 
olan mücavir sahalara ait imar plânlarının kı
sa zamanda yaptırılması ve buraların beledi
yelerin kontrolü altında bulundurulması sağ
lanmalıdır. 

Yine İmar Kanununda arsa spekülâsyonunu 
önlemek ve şehir ve kasabalarımızın imarını 
biran önce sağlamak maksadiyle konulmuş 
olan bir hükmün işletilmesi gerekmektedir. 
Bu hükme göre belediyeler boş duran arazi ve 
arsalarda belirli bir süre içerisinde inşaat ya
pılması mecburiyetini koymak yetkisine sahip
tirler. Bu hükmün işletilmesine önem vermek 
gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün arsa fiyatları 
ziyadesiyle artmıştır. 25 - 30 yıl öncesine na
zaran 200 misline kadar satışı yapılmış olan 
arsalar çoktur. Arsa spekülatörleri gelişme ih
timali beliren arsaların ve arazilerin, sahille
rin, müstakbel turistik alanların çoğunu he
men hemen kapatmış bulunmaktadırlar. Bu du
rum ileride yapılacak kamulaştırmaları güç
leştirecek ve yüksek bedeller ödenmesini mu
cip olacaktır. Meselâ İstanbul köprüsünün 
yapılacağı alan ile civarı bugünün arsa spe
külâsyonu konusunun başta gelen bir ör
neğini teşkil edecektir. 

Sayın senatörler, yukardan beri arz etti
ğim durum sebebiyle yukardan beri arz et
tiğim sebepler göz önünde tutulursa tasarı
da da derpiş olunan ve hazinece 10 yıl süre 
ile her yıl 25 milyon lira ödenmek suretiyle 
meydana gelecek bulunan 250 milyon lira dö
ner sermaye maksadı asla sağlanamıyacak-
tır. Hele bu 250 milyon liranın toplu bir halde 
elde edilebileceği 10 yılın sonuna kadar ofi
sin yararlı hizmetlerde bulunamayacağını ve 
pasif bir durumda kalacağını ifade etmek bir 
kehanet olmasa gerektir. 

Kısaca fikrimizce bu sermaye yetersizdir. 
Hiç olmazsa bir milyar liradan aşağı olmamalı
dır. Bunun yanında yukarda arz ettiğim ted
birler de kısa zamanda alınmalıdır. Bu tak
dirde ofis faydalı hizmetlerde bulunmak im
kânına kavuşmuş olur. Aksi halde sembolik 
bir kuruluş niteliğinden öteye gidemez. Çün
kü yetersiz sermaye ile ofis olumlu işler ya
pamaz, bu parayı personel maaşlarına sarf
tan başka bir şey yapamaz. 
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Sonra tasarıda sermayenin 10 yılda ta
mamlanmak üzere her yıl Maliye Bakanlığı 
bütçesine yeteri kadar ödenek konulacağı 
hükmü vardır. Bu sakat bir hükümdür. Ye
teri kadar ödeneğin ölçüsü nedir, belli de
ğil. Eğer her yıl 25 milyon lira konulması ar
zu ediliyorsa ki şahsi kanaatime göre her yıl 
yüz milyon lira konulması lâzımdır, bu mik
tar yazılmalı ve Maliyeye çeşitli vesilelerle 
bu mükellefiyeti yerine getirmekten kaçınma 
imkân ve fırsatı verilmemelidir. Malûmuâli-
leri Maliye daima açık kapı buldukça öde
nekleri vermez, tatbikatta bunun birçok 
örnekleri de mevcuttur. Kanuna bu yolda 
âmir hüküm konulmalıdır, örneğin Maliye 
Bakanlığı bütçesine bu konuda her sene yüz 
milyon lira konulur denilmelidir. Ayrıca bu 
ödeneğin bütçe kanunu ile ertelenemiyeceği 
de sarih olarak belirtilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, maruzatıma burada 
son veriyorum. Maddeler üzerindeki görüş
lerimi de ayrıca arz edeceğim. Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Artukmae teşekkür 
ederim. Sayın Ucuzal buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Türk Milletinin 
mühtaeolduğu büyük bir kanun tasarısı ile 
karşı karşıyayız. Benden evvel konuşan değer
li arkadaşlarım ihtiyaçları karşılamak üzere hu
zurunuza getirilmiş olan bu samimî, iyi niyet 
dolu, memleket hizmetinde bir adım atmanın 
imkânını yaratacak tasarıyı öyle bir hale ge
tirdiler M, daha vazifeliler tesbit edilmeler*., 
vazife tâyin edilmeden, vazifelileri de vazifeyi 
de bir suiistimal deryasına garkettiler. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun gayesi ga
yet açık ve sarih. Evvelâ keşmekeş haline gel
miş olan Türkiye'nin büyük şehirlerini bir şe
hirleşme imkânına, bir şehirleşme düzenine sok
manın çarelerini arıyor bu tasarı. Bunun için 
de daha 1963 yılında. Birinci Beş Yıllık Plân 
tesbit edilirken, bu keşmekeşliği önlemenin ça
releri aranmış oraida birtakım esaslar tesbit 
edilmiş. 1963 Plânım kabul etmiişsiziniz, plâ
nın kabul ettiği esaslar dairesinde ne 63 sene
sinde ne 1964 senesinde bir tek maddelik olsun 
O. H. P. bir kanun getirmemiş, şimdi geliyor 
M niyetlerle memleketi imar etmenin, memle

keti bir düzene sokmanın çaresi içinde bulu
nan insanlara sanki 40 yıldanberi idareyi A. P. 
elinde tutarmışcasına birtakım kendi düşünce
lerine göiâ, kendi fikriyatlarına göre hüküm
ler ihdas ediyorlar. Fena bir ticari Devlet sis
temi imiş, A. P. iktidarının zaten ticareti Dev
letleştirme yönünde bar fikriyatı yok, böyle 
bir fikriyatın karşısında. Suiistimal olacakmış 
bu tasarının kanunlaşması halinde. 

Değerli arkadaşlarını, Devletin bünyesinde 
vazife alan arkadaşlar bu memleketin çocukla
rı. Hakikaten Devlet hizmetinde vazife gören 
'insanlar suiistimal yaparlarsa bu Devletin sui
istimal nizamını cnliyecek nisamı getirmiş ka
nunları var. Bir umum müdürlük kurulacak, 
İmar ve iskân Bakanlığına bağlı; İmar Vekâ
letisin Teftiş Heyeti var, kontrolü var. Ba
kanlığın basında bulunan mesul inşam var. 
Umum Müdürlüğe getirilecek insanlar elbette 
vazifelerini müdrik kimseler. Bir taraftan ar
sa spekülasyonundan bahsedilir, bir taraftan 
tedbir getirirsin bu kâfi değil denir. O halde 
biz sormuyoruz niçin getirmediğinizi ama han
gi tedbiri koyalım, bunu önlemenin çaresini 
bulalım. O da mevcut değil, birtakım mevhum 
şeyler yaratılıyor. Bu ticaretin meşru mu 
gayrimeşru mu olduğunu biz biliyoruz arkadaş
lar. Evvelâ Yenişehir'e kimler gelip ar s a sa
hibi olmuş, bugün kimlerin Yenişehir'in en 
mutena semtlerinde arsa sahibi olduklarını da 
biliyoruz, Haklarıdır, mülkiyete hürmetimiz 
var. Kimseye cır şey dediğimiz yok. Ama Ar
sa Ofisi kurulduğu zaman alınacak arsalar bil
mem. falan ile filân arasında birtakım oyunlara 
kurban edilecekmiş. Bunlar doğru bir şey de
ğil arkadaşlarım. Ne ekonomi politikası ne 
de politika ekonomisine bu sözler sığmaz. Ben 
bir görev yapacağım bu kanunla bana yetki ve
rin diyor imar ve iskân Bakanlığı. Memleketin 
gelişmesinde hakikaten birtakım imara yenilik
ler getirmek mecburiyetindeyiz. Senelerce gö
rüyoruz, bir Altındağ, bir Yenihayat, bir Ma
mak, Kayaş'a kadar Keçiören sırtları Aktepeye 
kadar, istanbul'a git Zeytinburnu, Kâğıthane, 
Sağmalcılar. Değerli arkadaşlarım burada mil
yonlarca vatandaş altısı, sekizi, onu bir odada 
yatarken siz iktidarda idiniz ne getirdiniz? Ama 
A. P. iktidarı 775 sayılı Kanunu getirdi de bir 
nlah bölgesi bir enleme belgesi ve bu yolda ça
kmalar... Elbette bu memlekette yaşayan bir 
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Türk evlâdının 50 metrekare sahada bir tapuya 
ihtiyacı var. Neye kiraya verilmemiş? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — O ka
nunu biz getirdik oğlum. 

ÖMER UCÜZAL (Devamla) — Biraz ter
biyeli konuşsan daha iyi olur. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz ben de onu 
'konuşacağım. Sayın Gündoğan hakikaten kul
lanmış olduğunuz tabir, Ideğil Yüce Senato He
yeti Uır.umiyesinde ümidederim iki bir kere da
ha dışarıda dahi kullanmıyacağınız bir tabir
dir, bunu bir sürçülisan olarak telâkki ediyo
ruz efendim, buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kanun 
üzerinde konuşuyoruz Sayın Başkan benimle 
uğraşmasın. 

ÖMER UCÜZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanını, burada Mm gelir konuşursa ona cevap 
vermek mecburiyetindeyiz. A. P. iktidarını 
ağzın?, almasaydı (Gürültüler) cevap vermez
dim kendisine. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal hislerimize hâ
kim olduğumuz müddetçe cevaplarımız daha 
kuvvetli olacaktır. Fikirlere şüphesiz ki cevap 
vereceksiniz, onu hiçbir zaman hudutla tak-
yidstaıen?ekteyiz. Buyurunuz konuşunuz efen
dim. Dışarıdan yapılacak olan ihtarlara ve mü-
•r! ahdini ere aldırış etmemenizi rica ederim. 
Eh'Ti-ıriyet vermemenizi rica ederim, buyuru
nuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Konuşacak 
çok şeylerimiz var, konuşursak burada otura-
mıyacak insanlar da var. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ucuzal... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hiç durma 

dan konuşsan kimseyi itham edemezsin. Ne söy-
liyecekse söylesin, ne konuşacaksa konuşsun... 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, müsaade edi
niz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne demek 
Allah aşkına çok şeyimiz var, çok kimse burada 
oturamaz. Buraya gelenler hep şerefli insan
lardır. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, müsaade 
eliniz, Riyasete emir vermeyiniz. Riyaset iç
tüzük hükümlerini yerine getirmekle mükellef
tir. Lütfen oturunuz, Sayın Ucuzal buraya ge
len kimseler millet huzurunda imtihan verip 
do gelmiş olan kimselerdir. Binaenaleyh, onla

rın beyini aldıkları müddetçe eğer hususi bir' 
suçlan tebeyyün etmemiş ve hükme bağlanıma-
mış iseler mutlaka burada dört sene müddetle, 
altı sene müddetle oturacaklardır. Bu şekilde 
telâkki ederek konuşmalarınıza devam etmenizi 
rica ederim efendim, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Böyle konu
şulamaz. 

BAŞKAN — Rica öderim efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş

kanım, kürsüde konuşan arkadaşlara lütfen 
konuşma hakkını bıraksınlar. Mütemadiyen 
oturdukları yerden konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Riyaset o gayret içinde efen
dim, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Geleceksiniz 
buraya Arsa Ofisi Kanunu sebebiyle kredi 
oyunları, ihracat, ithalât oyunları, bilmem 
ne oyunları... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kredi 
A. P. iktidarı zamanımda mı ihdas edildi İtha
lât - ihracat 1905 ten sonra mı ihdas edildi bu 
memlekette? Çok rica öderim. Bir meseleden 
diğer meseleye atlamıyalım. önümüze gelen 
t acara ne hüküm getiriyor, yahut tasarıya ne 
fikir ekliyeceksek onu yapalım. Gittim gör
düm, Sincanköy'ün karşısında imar ve İskân 
Bakanlığı, bir şcMr kuruyor, sordum arsasını 
kaça aldınız? Tarla fiyatına arsa alınmış, bütün 
tî'mel yatırımlar yapılmış, büyük bir şehir ku
ruluyor. Bir örnek. Arsa Ofisi Kanununum 
esası saten kurulmuş, konut şekli ne olacak? 
Gayet tabiî bizlere konut yapmıyacak imar ve 
iskân Bakanlığı. Biz müracaat edersek bize ar-
s?, da vermiyecek, veremez zaten. Ama ko
nuta ihtiyacı olup da onu rüyasında gören va
tandaşlara verecek. Emlâk Kredi Bankasının 
şartları malûm. 

Değerli arkadaşlarım, burada hepinizin ka
nun teklif etmeye yetkiniz var. O şartlar ağır 
geliyorsa vatandaşa, dana hafif şartları haiz ka
nun teklif etmeye hakkınız var, öyle güzel esas
ları bir araya getirip elele verelim böyle ka
nun taşanlarını da çıkaralım. 

250 milyon lira ihtiyacı karşılamaz deniyor, 
değil arkadaşlar, Memleketimizi gelin bilelim, 
bugün belediyelerin elinde, özel idarelerin elin
de, hattâ valaflarm elinde bulunan araziler, ki 
arsaları, tabiî arazi parsellenmedikçe arazidir. 
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parsellenirse arsa olur, bunu dahi tutmanın im
kânını sağlarsak daha 35 milyonluk nüfus şe
hirlerde 35 milyona çıkıncaya kadar ben ümide-
diyorum 'İd; vatandaşları birer ev sahibi yapa
cak arsalar elimizde mevcuttur, Devlet olarak, 
mahallî idareler olarak. Daha tasarının tümü 
üzerinde iken spekülâsyonlar başladı, bu hava
yı biz burada verirsek hakikaten birtakım kö
tü niyetli insanlar kendilerini buna hazırlarlar. 
Gelin biz bunun aksini, doğrusunu dile getirelim 
de kctü niyetli insanlara imkân vermemenin ça
relerini bulalım. 

Gecekondu derdi hakikaten büyük dert, ıs
tıraplı bir dert, çaresini buldunuz, bir kanun çı
kardınız, yetkili makamlara tevdi ettiniz çalı
şılıyor. Eğer çalışmalarda bir aksaklık görü
yorsanız salâhiyetlerinizi kullanırsınız, kontrol 
hakkınızı kullanırsınız, yapılan her hangi bir 
şey varsa bu kürsüden dile getirmenin imkâ
nını bulursunuz. Ama daha başlar başlamaz 
işe 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
tabi değil. 2490 sayılı Kanununa tabi değil, 
Arsa Ofisi Genel Müdürünün yapacağı işler, 
ama değerli arkadaşlarım, altında bir fıkra 
var, bu Genel Müdürlüğün hazırlıyaoağı bilan
çolar Sayışjtayın vizesinden geçecektir diyor ka
nun tasarısı. Niçin yukardaki fıkraları oku
yorsunuz da son fıkrayı okumuyorsunuz Devle
tin bütün hesapları, kitapları, icraatı kimin 
kontrolünden geçiyor bugün Türkiye'de? ister 
1050 sayılı Kanuna tabi olsun, ister 2490 a ta
bi olsun, ister olmasın hepsi Sayıştayın elin
den geçmiyor mu arkadaşlarım? Birimiz bir şey 
şeylerken tam söylemek mecburiyetindeyiz. Ya
rısını söyle, işine geldiği şekilde beyan buyur 
ama aşağıda beyanını nakzedecek, beyanını or
tadan kaldıracak hükmü okuma... Okuyoruz ta
sarıyı elimizde, ama tasarıyı okuyamıyan va
tandaşlar, bu tasarı kanunlaşmadığı müddetçe 
buna muttali olanıazlarsa bir şüphe yaratır va
tandaşın zihninde. Gelin böyle şüphecilikten 
vazgeçelim. Bu memleketin çocuklarına itimat 
edelim. Bu memlekete hizmet etmenin imkânı
nı bulalım, beni dinlediğiniz için saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın öztürkçine, buyurunuz efendim. 
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Arsa Ofisi 

kanun tasarısı ile 775 sayılı Kanunu ne yazıkki 
bâzı sayın üyeler burada karıştırdılar. 775 sa
yılı Kanun, Gecekondu bölgelerinde uygulanan 
bir kanundur. Halbuki Arsa Ofisi Kanunu ise 
bütün Türkiye'de uygulanacak olan bir kanun
dur. Bu durum karşısında bu iki kanunun bir
birleriyle çelişme değil, bilâkis Arsa Ofis Kanu
nu 775 sayılı Kanımla destekliyen hele Konut 
Kanunu da Yüce Meclislerden çıkıp kanunlaş
tığı takdirde bü üç kanım o zaman Türkiye'de 
büyük bir sosyal yarayı tedavi etmiş olacaktır. 
Davanın esası bu ama ne yazık ki bâzı arka
daşlarımız ya 775 sayılı Kanunu bdlmemezlik-
ten geliyor, bilmiyor diyemem, veyahutta bura
da bir konuşma âdet olmuş konuşmak için çı
kıp konuşuyorlar. Bunların tatbikatları ayrı, 
yerleri ve sahaları ayrıdır. Bu durum muvace
hesinde nasıl oluyor da Arsa Ofisi Kanununun 
tatbikatında 775 sayılı Kanunun tatbikatına 
bir çelme takacak? İmkânsız bu. 

Bir sayın üyemiz şüfa dâvası hakkı ile be
raber bir de bedele itiraz yetkisi verilmelidir 
diyor. Kanunda şüfa hakkı verilmediği müd
detçe bedele itiraz dâvası açmaya imkân yok, 
Ben bir 'hekimim, bir hukukçu değilim. Ama 
bu köyün en ücra köşesindeki bulunan bir va-
t?n:'aşımız dahi şüfa dâvasını açabilme yetkisi
nin kanunda, ancak yetkisi olan insanların aç
ma imkânı vardır, biz de burada bu kanunda 
Ar?a Ofisi Genel Müdürlüğüne şüfa dâvası aç-
ro.?, yetkisini veriyoruz ve orada sınırlıyoruz, 
hor d?kika bu kanuna şüfa hakkı verilecek ki, 
bu şüfa, hakkı ile beraber bedele itiraz dâvası 
açılacak. Bunu anlamıyorum ben. 

Bir sayın üyemiz Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğümün yer! tâyin edilmemiştir diyor. Bâzı Ge
nel Müdürlükler de İstanbul'da mevcuttur di
yor, bunun yerini belirtmek lâzımdır diyor, 
ama o sayın üyemiz üçüncü maddeyi okumuyor, 
orada taşra teşkilâtının ne şekilde kurulacağını 
üçüncü maddede tadadettiğine göre artık bu Ge
nel Müdürlüğün merkezde olacağı tabiî olduğu 
kendiliğinden aşikâr olarak ortaya çıkmakta
dır. 

Şimdi gelelim asıl mevzuumuz içine, bâzı 
sayın üyeler bunu çıkarcılar lehine olduğunu 
ileri sürdüler. Kendilerine sormak isterim 
buradan Birinci Beş Yıllık Plâna bu ithal edi
lirken acaba bir çıkarcı için md o düşünce ile 
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mi bunu Birinci Beş Yıllık Plâna dâhil ettiniz? 
Bunu sormak (benim tabiî hakkım. Bu. C. H, P. 
sinin koalisyon samanında bu Meclislerden çık
mış ve iyi bir niyetle çıkmış Birinci Beş Yıllık 
Plânda Arsa Ofisinin, arsa mevzuunun ne şe
kilde 'halledilebileceğini, ne şekilde bir kuru
mu kurulması lüzumunu tadadetmiş ve biz de 
bunu, bu iyi niyetle Birinci Beş Yıllık Plânı 
burada kabul ettik. Şimdi A. P. iktidarı Birin
ci Beş Yıllık Plânın kendisine verdiği yetkiye 
dayanarak memlekette mühim bir mevzu olan 
arsa mevzuunun ve Arsa Ofisi kanununu çıka
rıyorlar, bu çıkarcılar için deniyor. Acaba bu
nu 'hasırlıyan Hükümet vaktiyle kendi çıkarları 
için mi Birinci Beş Yıllık Plâna ithal ettiğini 
sormak benim en tabiî hakkım olacaktır. Birinci 
Beş Yıllık Plânda ne diyor; Bilinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının konut bölümünün arsaya 
ait tedbirler arasında 434 noü sayfadaki (P) 
fıkrasında, «Belediyelerin malî imkânları sınırlı 
olduğundan, arsa islerini düzenliyen bir mer
kezî kurumun belediyelere yardımcı olarak ku
rulması sağlanacaktır.» diyor. Devam ediyor, 
«1963 yılı icra programının 217 nci sayfasında 
arsa konusunu düzenlemek üzere imar ve iskân 
Bakanlığına bağlı merkezî bir kurum kurul
ması için çalışmalar tamamlanacaktır.» diyor. 
Acaba r.imdi, bu hususlar vaktiyle buraya ko
nurken bir çıkarcının gayesi için mi kondu? 
Â. P. iktidarı rafta kalan, 'sözde kalan, fiiliya
ta bir türlü geçirme imkânlarından mahrum 
olan bir iktidarın yapamadığını A; P, iktidarı 
yapmıştır, bunu ancak diğer tarafların, diğer 
muhalefette 'bulunan arkadaşlarımız nasıl ki, 
tefekkür ediyorsa, beklediğimiz bizim onlardan 
Allah rızası için bir teşekkürdür, başka bir qey 
değil. 

Daha devam ediyor, «Bu ne olacaktır?» Ar
sa stokunu temin edecektir, tanzim satışlarını 
yapacaktır, halk tipi konut yapanlara arsa sağ
lanacaktır, imar plânları hazırlanmasında inki
şaf sahalarının 'spekülatif amaçlara, satışlara 
engel olacaktır. Bugün 'sahillerimiz yağma ha
lindedir. imar plânlarının bulunduğu bâzı mü
him bölgeler yağma halindedir. Bu tasarı, ka
nunlaştığı zaman yağma olaiı sahillerimizi, yağ
ma olan kıymetli arazi ve 'arsaları yağmacıların 
elinden kurtaracaktır. Bizim iktidar felsefemiz 
budur. Arsa 'dâvasını biz daha yeni ele aldık. 
Holânda 1851 yılında bu işi ele almıştır. İsveç 
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1928 yılında ele almıştır, Fransa, ingiltere ikinci 
Cihan Harbinde ele almıştır. Türkiye'de ise an
cak bu A, P, iktidarı zamanında Tbüyük bir ce
saretle ele almabiime imkânı bulunabikniştir. 
Anayasamız ki, her yerde Anayasa deniyor ama, 
bugün bu kürsüde Anayasadan bahsedilmedi. 
Bu tasan Anayasamızın 35, 38, 41, 49, 51 ve 53 
ncü maddelerinden ışık ahnak suretiyle tedvin 
edilen bir taşandır. Anayasaya aykırılık nere
de? Nerede halk sağlığını ilgilendirecek konut-
ler? Nerede fukara vatandaşlara sosyal mes
kenler temin edecek kanunlar? Nerede bu Ana
yasanın 49 ncu maddesi işte Ibunu ancak basi
retli hükümetler cesaretle igetirebilir. A, P. lik-
tidan basiretli bir Hükümet olduğu için bunu 
getirmiştir. Tasan kanunlaştığı zaman da tmil-
letimtee hayır ve uğur getirir, ıteşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 'Sayın Öztürkçine teşekkür 'öde
rim. 

Sayın Özden Tnıyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatörler; Senatomuzu teş
kil eden parti kanatlan grupu adlanna veya 
şahısları adlanna konuşan arkadaşları idinledik. 
Müşterek bir noktamız vardır, bunu tebellür 
ettirmek isterim. Hepimiz arsa spekülâsyonu
nun önüne geçmek ve kamu yararına taalluk 
eden meselelerde Devlete bir saha açabilmek 
düşüncesindeyiz. Bu gaye 'hepimizde vardır. 
Burada tenkid eden muhalefete ve diğer grup
lara ait arkadaşlarımızın fikirleri bunlara karşı 
değildir. Ben de onlarla beraberim. Bu-umumi 
fikre karşı değiliz. Bu getirilen kanun asıl mak
sadı temin edemediği içindir ki, bu teklifleri 
burada yapıyoruz. Kanun daha iyi bir şekilde 
tatbikata konulursa, daha 'etraflı 'bir şekilde ya
rarlı olursa 'günah mı olur ... Bu çaba içinde 
bulunuyoruz ve bunu ıslaha çalışıyoruz. Onun 
için, muhterem, kıymetli iktidar kanadına men
sup sözcü arkadaşlarımızın meseleleri T>u bakım
dan mütalâa etmeleri lâzımgeîir. Yoksa, siz şu
nu yaptınız yapmadınız, bu getirildi getirilme
di değil Bunun üzerinde her parti az - çok uğ
raştı ve müşterek bir noktada hepimiz toplan
dık. Şimdi tümü üzerinde görüşüyoruz. Madde
ler geldikçe daha etraflı meseleleri açacağız, 
belki de bâzı değiştirge önergeleri vereceğiz. 
Fakat şöyle bir kanunu gözden geçirirsek, nok-
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sanlıklar meydana çıkıyor. Bu noksanlıklar 
meydana çıktığı zaman illâ ki, hayır benim ge
tirdiğim kanun doğrudur, bu noksanlıkları şim
di şurada yapmıyalım, tadil etmiyelim düşün
cesi pek iyi olmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tasarının bi
rinci ve ikinci maddesini mücmelen okuyoruz. 
Burada kuruluş ve görevlerden bahsediyor, bi
rinci ve ikinci madde. Birinci maddede başka 
şeyler yazılı, ikinci maddede başka şeyler ya
zılı, Kanun tekniği bakımından bunun bir mad
de üzerinde birleştirilmesi zaruri idi. Haydi bu
nu bırakalım, öyle oldu diyelim. Ancak, şurada 
bir madde var, ufak bir fikir olarak okuyo
rum; «tanzim satışı yapmak,..» diyor. Arkadaş
lar, biz gayeden uzaklaşıyoruz gibi geliyor ba
na. Dâva tanzim satışı yapmak değildir. Dâva 
demincek arz ettiğim anafikrin tahakkuk etme
sidir. Tanzim satışı, biraz kabaca olacak ama 
söylemeye mecburum; bir menkul satışı gibi, 
bir pırasa, ıspanak satışı gibi değildir. Bunlar
da tatbikat kolay olmuyor. Arsaları toplıyaca-
ğız, stok var arkada, arsaları stok yapacağız, 
sonra icabettiğinde tanzim satışı yapacağız. 
Vallahi arkadaşlar ben gülüyorum buna. Garip 
bir şey gibi geliyor bana, Bir hukukçu olarak 
cemiyetin içinde, gayrimenkul meseleleri içinde 
pek dolaşmış bir insan olarak bu gayrimenkul-
ieri depo etme sonra elden yavaş yavaş çıkrama 
veya çıkarmama falan. Bu tuhaf gibi geliyor 
bana. Bilmiyorum, Sayın Bakan inşallah bunu 
daha bizim anlıyacağımız bir şekilde, dâvamıza 
nüfuz edeceğimiz surette izah buyuracaklardır, 
bundan eminim. Arz ve talep kaideleri meydan
da iken, stokların bir kıymet ifade edip etmi-
yeceğini düşünmek lâzımdır. 

Şimdi ikinci maddede diyor ki, yazıyor yazıyor 
da; «hizmet ve tesisleri için anlaşma» kiminle an
laşacağız, kim anlaşacak? Ofis Umum Müdürü 
olarak bir adamı çağıracağım, diyeceğim ki, ar
kadaş senin Euştepe'de, Şişli'de, Kasımpaşa'da 
veya Kartal'da veya her hangi bir yerde, Kas
tamonu'da, Van'da, Bitlis'te şu arsan var bunu 
alacağız, konut yapacağız, alt tesis için bir va
ziyet alacağız. Bunu bize lütfen sat. Kaça sa
tarsın? 1 000 liradan, 10 000 liradan, E,= arka
daşlar, suiistimale meydan vermez mi? Dediko
du çıkarmaz mı? Hiç olmazsa bunu tasrih ede
lim. Bir komisyon mu yapacak, bir ilân mı edi-
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lecek, ne olacak yani? Bu, anlaşma usulüyle, 
pazarlık usulüyle yapılan alış - verişlerde kıy
metli arkadaşların, kanun vâzımm daha titiz 
davranması lâzım olduğuna kaaniim. 

Sonra kıstas ne olacak? Yani, genel müdür 
kıstası nasıl tâyin edecek? Cebir mi yapacak o 
adama? Ve genel müdür dedi ki, 10 000 liradan 
aldım, metre nıurabbamı, 5 liradan aldım, alın 
sana 10 000 lira. Bir* adam çıkıp demiyecek mi? 
Bu genel müdür, bunu yanlış yaptın, 10 000 lira 
etmez bu, bu, 5 000 lira eder. Ben yanmdakini 
5 000 liraya satacağım, derse ne olacak? Her 
halde kolay iş değil. Arsa stoku, evet, bunu 
demincek arz ettim, ilk defa raslanıyor. Fert
lerin stok yapmaması arzu ediliyor. Ama, Dev
let stok yapıyor. 

Bir mesele daha var. Alt yapı tesislerini kıs
men veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek 
ihtiyaç sahiplerini satmaya, kiralamaya, müba
deleye,.,.. 

Şimdi alt yapı tesislerini kim yapacak? Ofis 
mi yapacak? Yapamamış, kısmen az kalmış. 
E., ofis arsa mı satmalıyor, trampa ediyor, depo 
ediyor? Yoksa, alt yapı işleriyle mi meşgul olu
yor? Öyle ise bunun adına «Arsa Ofisi ve alt 
yapı işleriyle meşgul olan Genel Müdürlük» di
yelim 

Sonra burada «trampa» yani «mübadele» 
den bahsediyor. Bizim kanunlarımızda, muhte
rem arkadaşlar, trampa vardır, gayrimenkul 
şeylerinde trampa vardır. Bilmiyorum, bunu 
her halde hukukçular yazmış değil, böylece 
bir kalemden çıkmış olacak. 

6 ncı maddede arsa alım - satımının, ihale
nin Muhasebei Umumiye kanunlarına bağlı ol
madığı yazılı. Yani, arsa alım - satımı bu ka
nunlara tabi değil. Diğer hususlar nedir? 
Diğer hususlarda tabi olmıyacak mı, olacak mı? 
Bu da meçhul. 

8 nci maddede, tuhaf bir manzara var, Ha
zine, belediye, özel idare, vakıflar idaresi, 
satışa çıkaracakları arazi ve arsalarının satış 
muamelelerini tevessül etmeden önce Arsa Ofi
sine bildirmekle mükelleftirler. Kusura bakma
sınlar ama, ben Arsa Ofisini Devletten daha 
yukarı telâkki etmiyorum. Devlet içinde bir 
Devlet tasavvur edemiyorum. 

Tâyin edilen sermayeyi bâzı muhterem ar
kadaşlar kâfi gördüler. Hemen ifade edeyim ki, 
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250 milyonluk sermaye 10 senede ödenecek, 
bağışlar vesaireler de ikmal edilecek. Böyle 
bir Ofisin, muktedir bir Ofis olacağı tahmin ve 
tasavvur edilemez, iktidarını şimdiden getir
miş vaziyettedir. 

Şimdi arkadaşlar, 10 ncu maddeye geldik, 
üzerinde çok durdular. Ben de bir parça dura
yım. 

10 ncu maddenin bir fıkrasında, 4 ncü fık
rasında Kanunu Medeniyeye tamamen muhalif 
bir fıkra var. Diyor ki; bu vaziyet olunca 
re'sen eski şeklin iptali ile yeni malik adına 
tescil işlemi yapılır. Bu tescil işlemini kim ya
pacak? Tapu memuru yapacak. Arsa Ofisi ge
lecek, bu yerlere vaktiyle vazıyed etmiş ise, 
bir satış muamelesi olduğunu bildirecek, müd
deti muayyenesi içinde satış bedelini, masraf
larını, vesairesini Ofis ödiyecek, ödedikten 
sonra memur derhal bunu Ofis üzerine tescil 
edecek ve bunun adma şûfa hakkı diyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlar, şûfa haklan Ka
nunu Medeni hükümleriyle tâyin ve tasrih edil
miştir. Şimdi kıymetli Hükümetimiz bize şûfa 
hakkından gayri bir hak getiriyor. Şûfa hakkı 
ile yakından ve uzaktan, Kanunu Medeni hü
kümlerine göre ilgisi bulunmıyan bir hak ge
tiriyor. Devlet vazıyed ediyor, Devlet. Satışa 
Devlet vazıyed ediyor. Bu bir ilk meseledir, 
hukukta ilk defa görülüyor. Şimdiye kadar gö
rülmemiştir, bilmiyoruz, ben tesadüf etmedim, 
başka kanunlarda var mıdır, yok mudur? Ha... 
İstimlâk Kanunu var, tamam. Kamu yararına 
oldukça İstimlâk Kanunu var. Anayasayada ne 
şekilde ve ne için istimlâk yapılacağı, hangi 
şartlar dâhilinde istimlâk olacağı yazılı. Peki, 
Anayasadaki bu kanun, bu madde hangi ka

nunla tavzih edilmiştir? İstimlâk Kanunu var 
arkadaşlar, istimlâk Ka,nununda ne diyor? 
Bedeli, diyor, ödenecek, bankaya yatırılacak, 
ödendiğine dair makbuz alınacak, mahkemeye 
gidecek, mahkeme tescile karar verecek. Bu
nun sebebi nedendir? Kanunu Medeninin bir 
maddesine göre memurun, hiçbir zaman tescile 
hakkı olmadığı için mahkemeden emir alacak, 
karar yapacak. Bari hiç olmazsa bu formülü 
koysaydık da bu formüle göre bir muamele 
yapsaydık. O zaman hukukî statüler muhafa
za edilmiş olurdu. Bunda suiistimal olabilir, 
yatırılmış, olmıyabilir, memur yanlış, hatalı 
bir muamele yapabilir. Meselâ, burada tellali

yeden bahsedilmemiştir. Tellaliye bir haktır 
arkadaşlar. Tellâlın yüzde iki taraflardan al
maya hakkı vardır, elinde vesikası varsa, tica
ret mahkemesine gider, hak alır. Ama, bu 
maddede tellaliyeden bahis yoktur. Yüzbinlerce 
paralık böyle bir gayrimenkulun 5 - 10 bin li
ralık bir tellaliye masrafı olduğa zaman, bu 
kanunda o tellaliyeyi kabul etmemiştir. Hu
kukçu arkadaşlar bunu pekâlâ bilirler. Bütün 
masraflar bunlardan ibaret midir? Değildir. 

Şimdi şûfa hakkı, Kanunu Medeninin 658 
ve 659 ncu maddelerinde sarahat ve tasrih edil
miş ve kayıtlandırılmıştır, şekillendirilmiştir, 
başka türlü bir şûfa hakla tasavvur etmiye im
kân yoktur. Bunu okumıyacağım, Kanunu Me
denide yazılı. Kanunu Medenide yazıyor. 

Bir de Kanunu Medeninin 935 nci maddesi 
var. Ne diyor orada? Bunu okuyayım. Alâka
darlar, tahriren muvafakatlerini, yani alâka
darlar tapuda kayıtlı, isimleri kayıtlı bulu
nanlar demektir. Muvafakatlarmı beyan etme
dikleri halde mahkeme kararı olmadıkça tapu 
sicil memuru hiçbir tashih icra edemez. 

Şimdi Kanunu Medeninin 935 nci maddesi 
ile lütfedip getirdiğiniz, üzerinde çok tatbi
kat yaptık diye iddiada bulunduğunuz bu ka
nunun 10 ncu maddesindeki memur, yazar iba
resini nasıl telif edeceksiniz? Kanunu Medeni
nin bu getirilen hüküm ile bu maddesi ortadan 
bu bakımdan kaldirıimıştır, eğer bu kanunla
şırsa hâkimin hiçbir hak ve sıfatı kalmamış olur. 

11 nci maddenin 3 ncü, son fıkrası da ga
yet müphemdir. Bizim çok kötü âdetimiz var. 
TTizamname ve yönetmelik çıkarma. Bunu bil
hassa Personel Kanunu burada müzakere edi
lirken çok ağır sözler sarf ettim, ondan do
layı da umum müdürle çatıştık. Siz, dedim, bir 
Personel Kanunu getirmiyorsunuz, Hükümete 
yönetmelik çıkarma usulüne dair salâhiyet is
tiyorsunuz bizden. Bu salâhiyeti verdik mi 
bir şey yapamıyacaksınız dedim ve öyle de oldu. 
Yönetmelikler çıktı, cıikamadı Personel Kanunu 
askıda kaldı. Şimdi burada da böyle. Hükümet 
22 maddelik, her maddesinde müphemiyet, hak
sızlık ve hukuka aykırıhk bulunan bir kanunu 
getirdi. Ama bunu daha geniş bir şekilde 22 
madde değil, 40 - 50 madde, 100 madde yapabi
lirdi. Ama, yönetmeliklerde dahi kanunlara ay
kırı bir vaziyet getirmemek için de böyle bir 
maddeyi sevk etmez. 
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Muhterem arkadaşlarım sizi yordum, pek 
fazla görüştüm, özür dilerim. Fakat, bu mesele
leri uzun uzun anlatmadıkça gönlüm razı olma
dı. îzah etmek icabetti, kısaca maddelere temas 
ettim. Hulasaten arz edeyim ki, hiçbir surette 
anafikrine muhalif olmadığımız, 'böyle bir kanu
nun getirilmesine muarız bulunmadığımız Arsa 
Ofisi Kanununun bu şekilde tatbikat mevkiine 
girmesi hâzı hakları ihlâl etmekte ve esas gaye
yi temin etmekten uzak bulunmaktadır. Bu iti
barla gönül arzu ederdi ki, bu kadar tenkide 
uğrıyan hu kanunu, memleketin her yerinde, 
her ferdine taallûk eden, çünkü bu böyle ufak 
hir kanun değildir arkadaşlar. Herkesin malına 
taallûk ediyor, herkesin canına taallûk ediyor 
ve herkesi ilgilendiriyor. Alanı, satanı gayri
menkulu bulunanı, bulunmıyanı, hepsini, satm-
almak istiyeni. Bugün elinde gayrimenkul olma
yıp da gayrimenkulu satmalmak istiyeni bile 
telâşe düşürmektedir bu kanun. Burada biraz 
aydınlık, biraz ferahlık, biraz ışık lâzım,.biraz 
teminat lâzım. Bu itibarla hu teminattan uzak 
olan kanunun tümünün reddine taraftar oldu
ğumu şimdiden arz ederim. Hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Özden teşekkür ederim. 
Sayın Melen buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
grup sözcümüzün de beyan ettiği gibi, büyük 
bir ihtiyacı karşılıyacak olan bu kanun, aslında 
geç kalmış olan bir kanundur. Ama, bununla be
raber elbette ki, getirilmiş olmasından dolayı 
memnuniyet duymak lâzım. Bu ihtiyaç Cumhu
riyetin kurulduğu andan itibaren bu ihtiyacın 
duyulmamış olması hakikaten bizim için büyük 
eksik olmuştur. Cumhuriyetin kurulması ile bir
kaç şehrimiz süratle gelişmiş fakat arsa meselesi 
o tarihte bu tipte "bir kanun ile ele alınmadığı 
için, maalesef arsa spekülâsyonları olmuş, bu 
yüzden belki sebepsiz ve haksız kazançlar elde 
edilmiş. Sadece bununla kalınmamış, şehirlerin 
gelişmesi, muntazam olmamış, ahenkli olmamış. 
Dağılmaya sebebiyet vermiş. Ve hattâ gecekon
du meselesi de bu yüzden doğmuştur. Eğer arsa 
mevzuu daha evvel halledilse idi, belki bugün 
çok azametli bir hale gelmiş olan gecekondu 
problemi ile karşı karşıya gelmemiş olurduk. Bu 
sebeple, geç dahi olsa bu kanunun ilerisi için bü
yük faydalar Bağlıyacağına inanıyoruz. 
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Cumhuriyetin başlangıcında şehirleşme niha
yet bir iki büyük merkezde idi. Ama bugün, aşa
ğı - yukarı Türkiye'nin her tarafına yayılmış
tır. Şehirlerimizin, il merkezlerimizin hemen 
hepsi, süratle büyümektedir, gelişmektedir. Hat
tâ, il merkezleri ile kalınmamakta, birçok ilçe
lerimiz de süratle şehirleşmektedir. Avrupa'da 
18 nci asırda vâki olan bir hâdise, bizde yeni ol
maktadır. Köylerden şehre malûm sebeplerle, ik
tisadi sebeplerle, sosyal sebeplerle akın olmakta 
ve hızla şehirleşmeye doğru gitmekteyiz. Bu se
beple, arsa problemi dünden daha çok bir önem 
kazanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, ancak, bu ihtiyacı 
karşılamak üzere bilhassa kanunun birinci mad
desinde, gösterilen maksatla tamamen mutabı
kız. Bunu karşılamak üzere getirilmiş bulunan 
tasarıyı, bendeniz de daha evvel konuşan arka
daşlarım gibi bâzı bakımlardan yetersiz bulmak
tayım. 

Evvelâ sanıyorum ki, Bakanlık, Hükümet ar
sa mevzuunu ele alırken, kanunun şekli bunu 
gösteriyor. Daha çok birkaç büyük merkezde 
imar hudutları içerisinde bulunan arsaları alıp, 
ihtiyaç sahiplerine vermeyi düşünmüştür. Yani 
bu ölçüde ele almıştır meseleyi. Halbuki mesele 
bundan ibaret olmamak lâzımdır. Biz uzun vâde
de düşünmeye mecburuz. 50 sene sonrasını, 100 
sene sonrasını düşünmeye mecburuz, sadece önü
müzdeki baş seneyi veya on seneyi veyahut da bu
günü değil. Berlin'in muntazam hir şehir olarak 
gelişmesini bir şeye bağlarlar. Çok akıllı bir be
lediye başkanı bulunan bir buçuk asır evvel, 
Berlin'in etrafında ne kadar arazi varsa "istimlâk 
etmiş. Ve onu yeşil saha olarak tutmuş. Ondan 
sonra yavaş yavaş şehir geliştikçe ihtiyaç sahip
lerine arsa vermek suretiyle, hem şehrin munta
zam surette, dağılmadan yavaş yavaş merkezden 
muhite doğru yayılmasını sağlamış ve hem de 
inşaatın ucuza mal olmasını temin etmiştir. Şim
di bizde de gelişmekte olan şehirlerde bu prob
lem mevcuttur. Her yerde mevcuttur. Ankara'da 
mevcuttur, Kayseri'de mevcuttur, Sivas'ında 
mevcuttur, Doğuda şehirleşme hızlanmakta
dır. Elâzığ'da mevcuttur, Diyarbakır'da 
mevcuttur, Van'da mevcuttur bu ihtiyaç. Bina
enaleyh, bu mevzuu ele alırken bütün bu şehir
leri birlikte düşünmek lâzım. Sadece birkaç bü
yük 'merkezîn, belediye hudutları (içerisinde 
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işte arsaları bir elden alıp diğer ele vermekten 
ibaret olmamak lâzım. Belki Hükümet şimdi di
yecektir ki, biz de böyle düşünüyoruz ama, ge
tirilen, ikamın, benim tasavvur ettiğim şekil
de bu mevzuyu şümulü ile kavrayacak halde gö
rülmemektedir. 

Faraza bu iş için düşünülen sermaye, çok 
mahduttur. 250 - 300 milyonluk bir sermaye 
düşünülmüştür. Bu da beş - on sene zarfında te
min edilecektir. Arz ettiğim şekilde, geniş şekil
de düşündüğümüz zaman, hakikaten bu sermaye 
çok cılız olarak kalır. Yani bu sermaye ile işe 
başlarsak, o vakit çerez kabilinden bu meseleyi 
ele almış oluruz ki arz ettiğim şekilde faydalı 
bir iş olmaz bu da. 

Sonra kurulmakta olan teşekkülün hukuki 
bünyesi işe uygun değildir. Bakanlık bünyesi 
içerisinde siyasi icranın 'enirinde mütedavil 
sermayeli bir müessese düşününüz. Bırakın ar
kadaşların üzerinde durduğu suiistimalleri ve
saire, o her şekilde düşünülebilir, her vakit ola
bilir. Onu önlemek için tedbirler şüphesiz mev
cuttur. Ama işin mahiyetine uygun değil bir 
mütedavil sermayeli müessese. Mütedavil ser
mayeli müessese cılız olur, cesaretsiz olur. Her 
an bakanın müsaadesiyle iş yapar. Halbuki bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü şeklinde, kuvvetli 
bir bünye kurarsak, bir hukuki hÜBje kurar
sak, idare meclisiyle, organlariyle, bu işi hem 
iktisadi bakımdan daha yetki ile ele alır, hem 
politikanın tesirine daha az maruz olur ve hem 
de arz ettiğim gibi 'bu işi cesaretle ele almak 
imkânını bulur, 

Bir diğer nokta bu mevzuda daha çok beledi
ye işi aslında. Belediyeler zayıf oldukları için, 
bilhassa malî bünye -bakımından, bu müesseseyi 
koruyoruz. Böyle olunca belediyeleri büsbütün 
bu konunun dışında 'bırakmamak lâzım. Arsa 
Ofisi her yerde ne yapacaksa belediye ile ortak 
olarak yapmalıdır. Belediye ile iştirak halinde 
olmalıdır. Bundan elde edilecak bir kâr mev
cuttur. Bunda belediyenin de hisesesi olmalıdır. 
Günkü belediye birçok hizmetler yapacaktır. 
Yapılacak bir mahalle belediyeye külfetler geti
recektir, belediyelere masraflar yükliyecektir. 
Bu sebeple bu işi bu ofis dediğimiz müessese 
belediyelerle 'birlikte ele almalı. Filvaki var 
metinde ortaklıklar kurma şeklinde, ama o da
ha çok ihtiyari hal olarak ele alınmıştır. Bunu 

mecbur etmeliyiz, Arsa Ofisi nerede ne yapacak
sa belediye ile müştereken yapacaktır. Derhal 
veyahut kanunda otomatik hale getirebiliriz 
Yapacağı her r e belediye ortaktır, belediye
den heyetler katılır vesaire. 

Bir arkadaşımın, sayın Artııkmaçın üzerin
de durduğu bir nckiayı ben de tekrar etmek is
terim, bu arsa spekülasyonunu önlemek, ucuza 
ar:a temin etmek mevzuunda, bir ucuz yol var
dır. Bu pahalıdır, bu getirdiğimiz tedbir lüzum
ludur şüphesiz, buna da ihtiyaç var. Ama bu 
pahalıdır, bundan daha ucuzu var. Biz bu ucuz 
yolu maalesef yürütemedik. Bu ucuz yoldan yü-
rüyemedik. Bu vergi tedbiridir. Bugün neden 
arsa spekülâsyonu olur? Arsaya yatıracağınız 
para size ilerde büyük bir kâr sağlar. Ama bu
nu vergilendirebilirseniz, bu kârı imkânsız hale 
getirebilirseniz. O vakit elbette ki, bir sermaye
dar arsaya para tahsisi yerine daha kazançlı bir 
sahaya gidebiler ve arsa spekülâsyonu bu se
beple ortadan kalkar. Dünyanın her yerinde ar
sa spekülâsyonları daha çok bu yolla önlenmiş
tir. 1 nci Plân devresinde plânımızda buna ait 
hükümler mevcuttu. 2 kanun getirdik. Emlâk 
Vergisi Kanunu, evvelâ bunu süratle çıkarmak 
lâzımdır. Ayrıca süratle tahrir yapmak lâzım
dır. Bizim başlattığımız bir tahrir Ankara'da 
şunu gösterdi: Kızılay'da vergi değeri bin mis
li, iki bin misli artmış. Eski vergi değeri üzerin
den vergi veriyor. Kızılay'da bugün 5 milyon 
lira, 10 milyon lira değerinde bir arsaya 10 li
ra, 15 lira vergi veriyor, senede. Halbuki bu
radan 500 bin lira, 300 bin lira vergi almalısı
nız ki, alabilmelisiniz ki, o arsa sahibi bu ar
sayı uzun zaman elinde tutmakta fayda görme
sin. Bu vergi tedbirini ihmal etmiş bulunuyo
ruz. Ben şahsan 1 nci Plân devresindeki Plân 
hükmüne uyarak bir tahrir başlattım. Ve tahrir 
bitmek üzere idi. Ama nedense, - büyük şehir
lerin hepsinde aşağı - yukarı bitti, veya bitmiş 
olacaktır - Hükümet bunları tatbik mevkiine 
koymadı. Bu belki Hükümet için biraz zordur. 
Elbette vergi ödemek kolay değildir, her (kes 
ayaklanır, bağırır ama bu tedbir en faydalı ted
birdir, arsa süpekülâsyonunu samimî olarak ön-
emek istiyorsak buna gitmek lâzımdır. Bu cesa
reti göstermek lâzımdır. Biz ara sıra yetersiz 
Hükümet, yüreksiz Hükümet dediğimiz zaman 
haksız değiliz, bu misaller gözümüzün önünde
dir. 
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Normlar tesbit etmek lâzımdır. Şimdi arka
daşlarımız haklı olarak bâzı endişeler ileri sür
düler. Arsa Ofisi hiçbir kanuni sekle, kayda 
tabi olmadan tam yetki ile arsa alabilecektir. 
E... Alım - satım işinde kullanacağımız nihayet 
insanlardır, memurdur, her türlü şey olabilir 
takdire kalırsa. Bunun için süratle bir arsa tah
riri yapmak lâzım. Fakat bu kanunu uygulama
ya kor koymaz, koyduğumuz andan itibaren eli
mizde norm esasına dayanan, bugün bütün Av
rupa'nın tatbik ettiği ki süratle yapılabilir, fa
raza bir mahallede bir norm tesbit edilir, metre
kare şudur, 'aşağı - yukarı ona göre diğer arsa
ların kıymetleri meydana çıkar. Norm esasına 
dayanan bir tahrir yapmalısınız ki, bütün bu 
alım - satımlarda ileride bu arsa ofisinin yapa
cağı alım - s atımlar daki, suiistimal şüphesi or
tadan kalksın. Bu tedbiri de beraber düşünmek 
lâzımdır. 

Arkadaşlarımız bilhassa ihtiyaç sahipleri üze
rinde durdular ben o mânada, onların anladığı 
dar mânada anlamıyorum, sadece ihtiyaç sahibi 
sosyal konuta ihtiyacı olan kimseden ibaret ola
rak düşünmemek lâzım. Eğer bunu alırsak, bu 
kanunun maksadından büyük bir kısmı kaybo
lur. Sadece sosyal konuttan ibaret değil, turis
tik tesis yapılması, sanayi tesisleri yapılması 
halini de derpiş etmek lâzım. Hattâ bâzı serma
yenin bina yapıp kiraya vermesini kolaylaştır
mak lâzımdır ki, mesken problemimiz halledile-
bilsin, ama denebilir ki efendim, sosyal mesken, 
elbette sosyal mesken, sosyal meskeni teşvik et
mek lâzım. Sosyal meskeni vergi ile teşvik edi
yoruz. Ötekisini de vergi alarak teşvik edelim. 
bir ahenkte tesis etmiş olalım. Bu sebeple ihti
yaç sahibi konusunu dar mânada alırsak o va
kit bu kanunun tatbik sahası daralmış olur ve 
büyük fayda da olmaz. 

Bu kanunu geriverme, bütün noksanlarına 
rağmen şüphesiz geriverme taraftarı olamıyo
ruz biz. Bilâkis vazifemiz bunun burada noksan
larını tamamlamak, ıslah etmek ve elverişli bir 
hale getirmektir. Ama maalesef Senatomuzda 
yerleşmiş bir zihniyet var, o da gelen kanunları 
aynen çıkarma, aynen çıkarmazsak vatana hiz
met etmiş olmayız sayıyoruz kendimizi. Vatana 
hizmet için gelen kanunları virgülüne dokun
madan, Avukatlık Kanunu gibi bir gün evvelki, 
ne kadar kötü tarafı olursa olsun çıkarmayı bir 
nevi şiar haline getirdik ve bu zihniyeti maale

sef yerleştirdik ve Senatoyu da lüzumsuz hale 
bu suretle getirmiş oluyoruz. Korkarım ki, yine 
aynı zihniyet hâkim olacaktır. Bütün noksan
larına rağmen bu kanun geldiği gibi çıkacak
tır. O vakit de umduğumuz faydayı elde edenıi-
yeceğiz, kusur bizim 'olmaz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Melen teşekkür ederim. 
Sayın Tunçkanat buyurunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, huzurunuzu tekrar işgal ettiğim 
için özür dilerim. Benden evvel söz almış olan 
bâzı konuşmacılar, kanunun tümü üzerinde açı
lan bu konuşma ile, konuşmaları üzerinde bil
hassa kanunun tümüyle ilgili olarak hiçbir şe
ye dokunmadılar. Eğer kendilerinden evvel ko
nuşanlar olmasa idi ne konuşacaklardı bilmiyo
rum. Sadece kendilerinden önce konuşanlara 
bir cevap teşkil etti konuşmaları. Halbuki ko
numuz sadece bu Arsa Ofisi kanun tasarısı 
üzerinde, tümü üzerindeki genel görüşme idi. 
Bu vesile ile bunu hatırlattıktan sonra; şimdi 
bir arkadaşım benim yaptığım konuşmaya deği
nerek şöyle bir ithamda bulundular, dediler ki; 
İ050 sayılı, bilh assa o altıncı maddeyi, Arsa 
Ofisi Kanununun 6 ncı maddesinin 1 nci fık
rasını okudular, gerisini okumadı dediler. 

Şimdi muhterem arakadaşlarım, eğer bu de
netim işinin, Sayıştayın denetim işinin nasıl yü
rüdüğünü eğer bir parça mekanizmanın nasıl 
çalıştığı biliniyorsa bu haksız ve yersiz itha
mın burada yapılmaması lasını. Çünkü, 1050 sa
yılı Muhasehei Umumiye Kanununa göre Sayış
tay denetimini yapar. Yani denetim ona göre 
yapılır. Şimdi siz 1050 sayılı Muîmsebei Umu
miye Kanununu kaldırıyorsunuz, buraya uygu
lamıyorsunuz. Peki 2490 sayılı Artırma - Ek
siltme Kanunu da, İhale Kanununu da kaldı
rıyorsunuz, onun da dışına atıyorsunuz, halbu
ki bu kanun yeni bir şekli ile Millet Meclisine 
verilmiş vaziyette. Çıkarsa, iyi şekliyle düzeltil
miş şekliyle dahi olsa gene bu kanun dışında 
kalacak. Peki Sayıştay denetimini neye göre 
yapacak. Muhasebei Umumiye Kanunu yok, 
hangi kıstasa göre yapacak. Bâzı kurumlar var, 
onların hukukî statüleri, yani bir statüleri var, 
bu statü içerisinde denetleme yapılabilir. Ama 
bunda böyle bir organ da yok. Hiçbir kıstas 
yok. Şu halde bu şartlar altında bu büyük sa
lâhiyetlerle teçhiz edilmiş olan ve sunstimale 
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açık olan böyle arsa spekülâsyonunu önleme ga
yesine matuf kurulmuş bir ofis kim tarafından, 
nasıl denetlenecek; bia bunu dile getirmeye ça
lıştık, Burada gayemiz, biraz evvel de Sayın 
Ferid Melen'in belirttiği gibi kanunların hata
larım, eksiklerini ortaya çıkarmak. 

Bu kanun gerçekte geç kalmıştır, bizim büt
çe konuşmalarımızın hangisine bakılsa Arsa 
Ofisi Kanununun geç kaldığı hususunda bir 
fıkra veya bir cümle vardır içerisinde, mevcut
tur. Biz kanunun tümünün karşısında değiliz. 
Fakat bu kanun maalesef umduğumuzu bize 
getirmiş değildir. Böylesine büyük ve önemli 
bir dâvanın bu kadar küçük bir çerçeve içeri
sinde ve tekrar ediyorum, hem de suiistimale 
yönelecek şekilde, bâzı acık kapılar bırakmış 
olmasını üzüntü ile karşılıyoruz ve bunun düzel
tilmesini zaruri gördüğümüz için de fikirleri
mizi belirtiyoruz. Yoksa Millet Meclisinden na
sıl geldiyse öyle gitsin yahut da bir kı
sım dostlarımızın hatırı kırılmasın diye bura
da kanunu tenkid etmekten elbette ki vazgeçe
niyiz . Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Tunçkanat teşskkür ede
rim. Muhterem senatörler, Arsa Ofisi kanunu 
tasarısının tümü üzerinde 7 sayın üye ve üç sa
yın grup sözcüsü konuşmuş bulunmaktadır. 
Şimdi bir takrir var akutuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha 
evvel talebimiz var. Şahsım adına söz vermez
seniz, grup adına söz vermenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Muhterem 
Gündoğan, Riyaset pazarlıkla hiçbir işi görüş-
miyeceğini arz etmek ister. Grup namına dahi 
söz istemiş olsanız şu durumda takriri okutmak 
mecburiyetindeyim. Takrir kabul edilmediği 
takdirde zatıâlinize grup namına, şahsınız na
mına söz vereceğimi arz ederim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaa
denizle arz edeyim, bilindiği gibi söz istiyenler-
den sonra gelen bir yeterlik önergesi, söz isti-
yenlerden en sonuncusunun hakkı mahfuz tu
tulmak suretiyle oylanır. 

BA.ŞKAN — Muhterem Gündoğan başka 
türlü oylıyacağımı nereden çıkartıyorsunuz. 
Okuyunuz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi kanun tasarısının tümü üzerin

de yeter sayıda sayın üye konuşmuş bulundu
ğu cihetle, tasarının tümü üzerindeki müzake
relerin kifayetini ve maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Saym Hükümet şüphesiz ko
nuşmak istiyorlar. Sayın komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İ. ETEM 
ERDİNÇ (Kütahya) — Konuşacağız. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Hükümetin 
konuşma hakkı Haki kalmak şartiyle takriri 
oylarınıza z::z scleceğim. Takrir üzerinde söz 
istiyen saym üye?... Yok. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet 'buyurunuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEü&LU (Muğla) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım, her Bütçe müzakeresinde 
mesken politikasının olumlu istikametlerde yü
rütülmesi ve uygulanabilmesi için fevkalade lü
zum ifade ettiği beyan edilen Arsa Ofisi Kanu
nu huzurunuzdadır. 

Biliyorsunuz bizim mesken politikamız Ana
yasamızın ikinci Beş Yıllık Plânımızın ve Hü
kümet programımızın prensiplerinde münde
miçtir, Yıllık icraat programlarında mündemiç
tir ve her yıl Bütçe müzakerelerinde mesken poli
tikamızın ne olduğu, bu meseleyi nasıl imkânlar 
içerisinde çözdüğümüzü ve bunları ne nisbetler 
dairesinde uyguladığımızı Yüce Senatoda her 
sene ifade etmiş olduğumun gibi bu sene de 
daha geniş hatlarla yüksek ıttılaınıza ve takdi
rinize sunmuş idik. Bu kadar hasreti çekilmiş 
olan bu kanun müzakeresinin başladığı sırada 
gayet samimî olarak arz ediyorum ki, bâzı ar
kadaşlarımın açık gönüllülükle ifade buyur
dukları gibi memnuniyet ifade etmeliydi ve bu 
kanunun gelişinde siyasi menfaatler, maksat
lar gütmek gibi âdi bir tertibin , gayrimeşru 
bir tertibin sahibi tarzında iktidarımızı tarif 
etmenin çirkin yoluna girilmemeli idi. Çünkü, 
Saym Arkadaşımız Fikret Gündoğan bu kanu
nun 'bâzı. sınıflara imtivaz vermek maksadını 
güttüğünü, bu kanunun bu fikri bünyesinde ta
şıdığı ifade buyurdukları için sözlerime bu 
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muhteva içinde başlamış bulunuyorum ve böyle 
başlamış bulunduğumdan da cidden üzgünüm. 

Biz Türlüye'nin sosyal bir problemini çöz-
meMa ehemmiyet taşıyan bir kanunu getir
miş olmanın şerefli görevini yapmış bulunmak
tayız ve diğer taraftan Anayasamızın hükmü 
İkinci Beş Yıllık Plândaki prensipler ve Hükü
met programımızdaki taahhüdümüzü eda etmiş 
olmanın inşirahı ve iftiharı içindeyiz. 
Türkiye'yi imtiyazlı sınıflara ayrılmış bir sos
yal tablo halinde görmenin biz her zaman kar
şısında olduk. Yine karşısındayız. Biz Türk 
Milletini imtiyazsız, sınıfsız millî bir bütün ola
rak kabul ediyoruz. Türkiye'de Türkiye'yi sı
nıflara ayırmanın Türkiye'yi bir sınıf kavgası
nın sahnesi haline getirmenin bir cinayet oldu
ğuna inanıyoruz ve Türk topraklarının, vatanı
mızın bölünmes bir bütün olduğuna inancımızın 
tabiî icabı olarak Türkiye'de sınıflar ve zümre
ler tefrikinin fevkalâde tehlikeli bir konu ol
duğunu işaret etmek istiyoruz, Kaldı ki, ikti
dara geldiğimiz ilk günden itibaren bir züm
renin ve sınıfın değil 32 milyon Türk Hükü
meti ve iktidarı olduğumuzu beyan ettik ve 
bu beyanı bu taahhüdü her şartlar altında ifa 
ettiğimize kaani bulunmaktayız. 

Şimdi bu girizgâhtan sonra arkadaşımın 
temas ettiği noktalara özetle cevaplar suna
cağım. 

Arkadaşımız, mülkiyet hakkının indî esas
lara göre tahdidini taşıyan bu kanunu Adalet 
Partisi İktidarının asıl görüsünü bir halktan 
kaçırma taktiği olar alî tarif ettiler. Bu kür
sülerde biz Anayasamızın temel hak olarak ta
rif ettiği hakların ilk günden itibaren savunu
cusu olduk. Mülkiyet hakkının, hürriyet hak
kının, fikir hakkının, miras hakkının. Ama yine 
bu kürsülerde mülkiyet hakkında ve mülkiyet 
telâkkisinde tezellüller yaratmak maksadiyle 
imtiyazlı mülkiyet terimleri getiren ben veya 
benim grupum Hükümetim olmadı, ama sayın 
arkadaşımın partisinin içinde bulunan değerli 
üyeler oldu. 

Arkadaşımız, yerleşme ve düzenleşmenin şe
hirleşme ve yerleşmenin bir düzen içinde teşek
külü ve cereyanına taraftar olduğunu ifade 
etti. Ve bu ilkeleri İkinci Beş Yıllık Plânda 
biz getirdik ve bunları nasıl uygulıyacağımızı 
Bütçe müzakeresinde genel olarak ifade ettik. 
Ve dedik ki, düzensiz şehirleşmeyi enlemek için 

evvelâ gerçeklere uygun bir plânlama yapacak
sınız. Plân kademelerini kuracaksınız, imar 
plânı, çevre plânı, nâzım plân, bölge plânı ve 
bu plânlar arasında gerçekçi 'bir ilişkiyi hâ
kim kılacaksınız ve bilhassa imar plânını 
bedeünm malî gücü ile ve taşıcb.ğı özelliklerle 
kabili telif bir esnekliği vereceksiniz. Bunun 
dışında bu pl'n? yaptıktan sonra bunun uygu
lamasına geçeceksiniz. Bunu uygulayacak mer
ci Türk mevmmtma g"re belediyeler, şu halde 
belediyeleri desteklemek lazımdır. Banu nas?l 
desteklediğimi kredilerle anlattık ve yerleşim
de konutun ehemmiyetine islinadederek Türki
ye'de rasyonel bir arsa politikasının güdülmesi 
iktisa ettiğini ikinci Beş Yıllık Plânda derpiş 
ettiğiniz iTcns, ekonomik, sağlam konutların ya-
p:la^ii—s 
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:esı mm en mühim unsurun arsa olduğu
nu beyan ettik ve Gecekondu Kanunumuzun ar
saya taallûk eden hükmü yanında ayrıca bir 
merkezi tevekkül olarak Arsa Ofisinin kurulma
sını böylece teşkilâtın ihdasını ve bunun objek
tif memleketin gerçeklerine uygun bir arsa po
litikası gütmesi lâzımgeldiğini ifade ettik. 

Şimdi eliyor ki, arkadaşımın hangi konutu 
kaedediyorlav. Konutun burada tarifi yok, aynen 
sosmarı, Muhterem arkadaşımız hukukçudur. 
Kanunlar maksatları ile mabsurdur. G-ayeleri 
il.) sınırlıdır. Tedvin sanatının değişmez pren
sibi bu. Bu bir arsa ofisidir. Bu arsaya ait 
unsurları, şartları getirecek. Arsaya ait nizamı 
getirecek ve bunları yapacak olan teşkilâtı ge
tirecek, Konutun ne olduğunu ya Konut Ka
nunu veya onun benzeri olan kanun veya plân 
Beş Yıllık Plânb.r, nihayet Hükümetlerin Hü
kümet programlarında ortaya koymuş olduğu 
politikalar gmberee ektir. İ8m bunu göstermişiz. 
Hem ikinci Beş Yıllık Plânda, hem Hükümet 
program-ıula beni Gecekondu Kanunu tatbika
tında bis yoksul ve dar gelirli vatandaşlara bü
tün vatandaşlarımızı yuva sahibi yapmayı Ana
yasamızın hükmü olarak kabul ediyor ve bunu 
bir hedef tâyin ediyoruz. Ve bu hedefe ulaşa
bilmek için ekonomik standarttaki konutlar 
yapımına ağırlık veriyoruz demişiz ve Türkiye'
de kirada oturan yoksul ve dar gelirli vatandaş
ları tesbit etmişiz. Bu 422 bin çıkmış, 1987 is
tatistiklerine göre, demişiz ki, bunun % 50 sini 
211 bini İkinci Beş Yıllık Plânın sonunda 1972 
yılının sonunda varışını karnavalını. Bunu he-
def almışız ve sistemlerimiz mı demişiz. Besbin 
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liralık kredi, ama, proje, 10 bin liralık kredi,, ar
sa, proje; nihayet tasarrufla ev yap sistemi de
diğimiz vatandaşın maddi katkısmı tazammun 
eden bir sistemi getirmişiz. Ye konut üretimin
de maliyeti ucuzlatmak ve kcnut tiplerini de 
standart olarak, ekonomik olarak yapacağımızı 
tâyin etmişiz ve iemit etmişiz. Şu halde nasıl 
konut yapılacaktır? Bir meıken politikası orta
ya konmalıdır, Yani mo-ken Kanunu evvelâ 
çıkarılmalıdır, diyorsa arkadaşmış biz her iki 
kanunu, da Ideelise vermişiz ama Yüce Millet 
Meclisi evvelâ Arsa Ofisi Kanununu gündemine 
almış, bunu getirmiş. Bunun arkasından da 
Eonut Kanunu getire a ek ve yüksek huzuru
nuzda müzakeresi 3mpılacaktrr. il ma mesken 
politikası belli değildin kaıdediyoma arkadaşı
mla burada hata içindedir, yanlıktır. Bizim m.es-
ken politikamın ~n ne olduğunu hedefi ile pren
sipleri ile biz ortaya koymuşuz ve tatbik etmek
teyiz. O dereco tatbik etmekteyiz ki, bu sene 
30 200 vatandaşımıza konut yapma imkânlarını 
hasırlamak suretiyle bizim anlayışımıza göre 
Türkiye'de konut açığını kapamışız. 1969 da 
yaptığımla G0 000 vatandaşımıza hitabeden pro
gramla yine konut açığım: kesin olarak kapryor 
ve hedefimiz olan 211 000 yoksul ve dar gelirli 
olup kirada oturan vatandaşımıza konut imkânı 
getirmeyi uygulama safhasına intikal ettirmiş 
bulunuyori;3. Şu halde politikanın- hedeflerle, 
prensiplerle ortaya koymuş olan bir Hükümete 
Mesken Kanununuz gelmedi, nasıl mesken yapa
caksınız, politikanı-; belli değildir tarzındaki be
yan gerçeklere uymamaktadır. 

Şimdi arkadaşımız bu kürsüden Hükümete 
su soruyu irat buyurdular. Siz Türkiye'de bir • 
konut politikası kurdunuz mu bir programa mâ
lik misiniz, çalışmalarınız nedir? Bütçede bunun 
cevabını verdim Sayın G-ündeğan. Politikamı
zın ne olduğunu çal •gınalarımızın ne olduğunu, 
programın ne olduğunu anlattım. Binaenaleyh, 
bu sorunusun cevabı iradınızdan evvel verilmiş 
bulunmaktadır. 

Konut Kanunu gelmeden Arsa Ofisi Kanu
nunun gelmesi plâna aykırıdır sözünde de bir 
isabet yoktur. Yoktur çünkü, plân evvelâ Ko
nut Kanunu çıkacaktır. Ondan sonra Arsa Ofisi 
Kanunu çıkacaktır diye bir şey tâyin ve tasrih 
etmiş değildir. Bunları siyasi iktidarların. Hü
kümetlerin takdirlerine bırakmıştır. HükümeL 

ise biraz evvel arz ettiğim gibi ikisini de Parlâ
mentomuza aynı zamanda takdim etmiş bulun
maktadır. Şimdi arkadaşımız diyor ki. Gece
kondu Kanununa göre her halde önleme bölge
lerini kastettiler, gecekondular yapılacaMır 
dediler yanlış tesbit etmedimse. Bir taraftan 
da bu alınacak arsalarda başka konutlar yapı
lacaktır. Yani imtiyazlı zümrelere verilecektir, 
onlar kcnut yapacaktır demek istediler. Burada 
yanlış bir teşhisini tashih etmeli isterim, biz ge
cekondu taAdkatı olarak kurduğumuz önleme 
bölgelerinde gecekondu yapmıyoruz, önleme 
bölgeleri modern mânada yeni iskân sabaları
dır, imar plânları vardır ve bu imar plânlarının 
ifade ettiği bir imar hüviyetine sahiptir. Bunla
rın İdmi tek, münferit konutlardır, kimi de blok 
apartmanlar şeklinde cereyan etmektedir. Arka-
daşımmın seçim bölgesi olan İstanbul'da yürü
mekte olan Oımaniye ise, Osmaniye önleme böl
gesi ise blok apartmanlardan ibaret bir önleme 
bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Herkesin gö-
sünün önündedir, Ankara'da Aktepe'de ve yine 
Ankara'da kırrmakta olduğumuz yeni modern 
mânada bk peyk şehir olan Biııoan'da aynı sis
tem yürütükoıektedir. 

Burada, bir noktayı tasrih etmek istiyorum, 
Arsa O fim arsa alacaktır, arsa verecek arsa sa
tacaktır. Ilonut yapmayacaktır. O Mesken 
OfimAir, Kanut Kanununda gelecektir. Her hal
de burada arkadaşım iki Ofisi birbirine bağlı 
olarak mütalâa etmiş obalar gerek. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'miz
de bir arsa spekülâsyonu bir vakıadır. Hepiniz 
bundan bu kürsülerde şikâyetçi oldunuz. Bu ka
nunun asıl maksadı da arsa spekülâsyonunu ön
lemektir. Arsa spekülâsyonunu önlüyor mu? Ar
kadaşım ikleyomiyc çektir diyor. Şimdi geliniz 
arsa spekülâsyon hadisesini önlemek için ne gibi 
tedbirler almalı lazımdır, bunun üzerinde bir 
parça imali fikredeJim. 

Arsa spekülâsyonunu önleyebilmek için Dev
letin elinde ama stoku olacaktır. Ve Devlet bu
nu muayyen bedeller üzerinden ihtiyaç sahiple
rine intikal ettirecektir. Nasıl intikal ettire
cek? Bunun alt yapılarını da yaparak intikal et
tirecektir. Alt yapılarını yaparak intikal ettir
mek demek ihtiyaç sahiplerine eğer konut arsa
sı vermişseniz kcnut yapmaya teşviktir, eğer 
turirm arsrsı vermissenis, turizm endüstrisi kur-
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maya teşviştir, eğer sanayi arsası vermişseniz 
sanayi arsasını yapmaya teşviktir. Bir arka
daşımız bu nasıl oluyor alt yapı da bu Arsa Ofi
si yapıyor dediler. Ona cevap arz ederken ifa
de edeceğim, Bunu dünyada muhtelif memleket
lerde buna benser teşekküller vardır. Fransa'da 
Batıdan bir misal ve Doğudan Hindistan'dan bir 
misal verebiliriz. Asığı - yukarı prensipler ay
nıdır. Binaenaleyh, bir teşkilât kuracaksınız bu 
döner sermayeli olacak. Arsayı yurt çapında 
plânlayacaksınız, iskân arsalarını, turizm arsa
larını sanayi arsalarım. Şimdi bunu plânladık
tan sonra muayyen bir nevi tahririni yapacaksı
nız, çünkü kanunumuzda plânlama vardır. Plân
lama tâbirinin geniş bir mânası var. Ondan 
sonra memleketin ihtiyaçlarına göre spekülatif 
hareketlerin banlaması muhtemel olan yerlerde 
bu arsaları alıp stok edeceksiniz ve aldığınız fi
yata alt yapıları da koyarak, piyasayı tanzim 
edici bir satış yapacaksınız. Bir arkadaşımız 
takıldı, prasa, meyva tanzim satışı mıdır diye. 
Böyle komik bir mâna taşımıyor bu tanzim sa
tışı. Tanzim satışı demek pij'asayı tanzim edici 
satış ve aks demektir, Maskadımız piyasayı tan
zim etmek değil mi? Spekülasyonun hâkim, ol
duğu arsa piyasasını tanzim etmektir dedim, 
Tanzim edersek spekülâsyon olmaz, 

Sonra birçok arkadaşlarım gibi Sayın Gün-
doğan da 250 milyon lira gibi bir sermayesi ola
caktır, Su kâfi değildir, yetersizdir dediler. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, maddeye dikkat 
ettiğimiz zaman sunu görüyoruz. 250 milyon on 
senede. Ama on seneyi âzami olarak tarif et
miş, azami on senede. Demek ki, Hükümete ne
vama zımni olarak bir yetki vermişsiniz, Bu ka
nunu getiren Hükümete ve gelecek Hükümet
lere. Eğer bu miktarla arsa spekülâsyonunu 
önleyici tanzim alış ve satışlarını yapamıyorsa 
buraya daha fazla bütçelerinize bir meblâğ ko
yarak sermayeyi tamamlayınız demektir. Sonra 
Hükümete de bir yetki tanınmış, bir misline da
ha çıkarabiliyor, 500 milyona. 

Sonra şuna da dikkat edeceksiniz bu serma
ye, bu tahsisat, bu meblâğ statik bir şey midir? 
yoksa döner bir şey midir? Döner sermaye diyo
ruz. Ne demek döner sermaye? Alacak, yapa
cağı işleri, alt yapıları tamamlayacak intikal 
ettirecek, verdiği parayı tekrar alacak. Binae
naleyh, bir nevi çığ gibi dönecek ve her dönü

sünde malı iktidarı artacak, tekrar bunu alacak 
ve tekrar toparlayacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun örnekleri di
ğer memleketlerde hep böyle cereyan etmiş. Tet-
Idk ediniz Hindistan'ı. Hindistan da bir gelişme
nin mücadelesini yapmakta olan bir memleket
tir, böyle yürütmüş. Demokrasinin örneği olan 
Fransa beyle yürütmekte. Binaenaleyh bunu 
küçümsememek. bu kadar malî giic getirmiştir, 
binaenaleyh dostlar ab s verişte görsün gibi bir 
kanundur demeye insaf ve mantık müsaade et
mez. Hükümet bunu büyük bir ciddiyetle, bir 
memleket hizmeti anlayışı olarak getirmiştir. 
Eğer lüzum, görürse önümüzdeki sene belki bu 
miktarın yansım, koyar, belki hepsini koyar. 
icabederse bir tadil maddesi de getirir, 500 mil
yon da yetmiyorsa. Talimin ediyorum ki, Tür
kiye'de döner sermaye ile çalışmaların, çalışan 
müesseselerin bundan daha az meblâğlarla işe 
başladığı ve kısa bir zamanda malî bir güce 
sahiboldukları görülmüştür. 

Şimdi arkadaşım diyor ki, bu malî giia ki
fayetsizdir, bu siyasi çıkarlar için kullanılmak 
için gelmiştir, imtiyazlı zümreleri. Bundan 
ne siyasi çıkarı var bu Hükümetin? Ne siyasi çı
kar'. olacaktır? 

Arkadaşlar, Türk Devletini, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetini kim iktidarda olursa olsun 
bir menfaat şirketi olarak tarif etmeye hiç Idnı-
senin hakkı yoktur. Türk Devletini suuistimalin 
peşinde koşan ahlâksız ve faziletsiz insanlar ola
rak takdim etmeye de kimsenin hakkı yoktur. 
Suiistimal beşeri bir zarftır. Kanunlarla hiçbir 
suiistimal önlenemez, 

Bir muhterem arkadaşım çok güzel izah et
ti. Siz istediğiniz kadar sağlam kanunlar geti
riniz, ama tatbikatçıları o kanunları istenildi
ği gibi tatbik etmezse hem iyi netice alınmaz, 
hem de suiistimaller çıkar, Suiistimal yapanın 

| da akıbeti adalette hesap vermek ve sonunda 
I suçu işlemişse mahkûm olmaktır. Bu gibi siya

si istismar yaratan görüşmeler çok mühim ve 
ciddî bir memleket meselesini çözen bu kanu
nun müzakeresinde cidden hafif oluyor. 

Sonra, arkadaşım diyor ki, bu fikrine, bu 
görüşüne gerekçesi olarak ihtiyaç sahibine ve
rilecektir. Bu fevkalâde yuvarlak bir kelime
dir. Binaenaleyh istediği adamları ihtiyaç sa
hibi gösterecektir, onlara verecektir. 
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Hükümetleri bu kadar faziletsiz görmeye, 
insanları, Türk vatandaşlarını bu kadar suiis
timale teşne görmenin hiç kimseye faydası yok
tur. Ve Sayın Gündoğan'a ve partisine de bir 
faydası olmıyaeaktır. 

Biz ihtiyaç sahibinin ne olduğunu, mesken 
politikamızın yönetmeliklerinde, hukukî kaide
lerini de tesbit etmişiz. Yoksul ve dar gelirli 
vatandaş kimdir, tarif etmişiz. Ayda şu kadar 
geliri olan kimsedir yoksul demişiz. Ayda şu 
kadar geliri olan dar gelirlidir demişiz ve İki 
seneden beri de bunun tatbikatını yapmakta
yız Türk efkârı umumiyesi önünde, noterlerin 
önünde kuralar çekerek arsalar tevzi etmekte, 
krediler tahsis etmekteyiz. 

Kanun suiistimale müsaittir, dedi arkadaşı
mız ve bir arkadaşımız da söylediler. Ama ge
rekçelerini söylemediler. 

Bir arkadaşımız dedi ki : Kontrol olmadı
ğı için... Şimdi geliniz kontrol var mı, yok mu 
bakalım şu müesseseye. Evvelâ bir Teftiş İşle
ri Müdürlüğü var. Ama kadroda yerini göre
medim, dediler arkadaşımız. Halbuki merkez 
teşkilatında müdürlük unvanı altında istihdam 
etmek mümkün, öyle istihdam edilecektir. O 
olmasa dahi diğer bir maddemizde ücretli kad
rolar koymuşuz. Onunla alıp istihdam edece
ğim, Şu halde Umum Müdürlüğünün bünyesi 
içinde bir teftiş ve kontrol mekanizması var-
d-.v, bu derpiş edilmiştir. 

İki, İmar ve İskân Bakanlığı her türlü kont
rolü yapmaya yetkilidir, lir vesayet makamı 
olarak. Ama malî kontrol"! yoktur. Artırma -
Eksiltme Kanununa tabi değildir. 

Muhterem arkadaşlar, }?x müesseseyi Artır
ma - Eksiltme Kanurvvna I"1:i tutarsanız fonk
siyonunu görmesi mümkün r-rli? Eğer mümkün 
olduğunu arkadaşlarını çıksın ispat etsin biz 
bu maddeyi geri alalın, Mümkün değil. O ka
dar mümkün değil ki lırakmız bu bünyede bu
lunan umum müdürlükleri, diğer devlet teşki
lâtında dahi biz Artırma - Eksiltme Kanunu
nun hizmetleri süratle götürmede, süratle neti
ce almada bir engel okluğuna kaaniiz. Ve bu
nun için bir kanun hazırladık ve Parlâmento
ya takdim etmiş bulunmaktayız, hükümet ola
rak. Binaenaleyh, kusurluluğu, ağırlığı, geç-
mişliği sabit olan bir kanuna yeni ve modern 
bir teşkilât bağlı olsun fikrini glrçekçi ve man
tıkî bulmaya imkân yoktur. 

Sayıştaym murakabesinden geçmiyor... Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'de bir mevzuat 
vardır, döner sermaye yönetmeliği var. Bun
lara uygun olacak. 

İkincisi, bilançoları da kontrol edilecek. 
Ama bu kanuna tabi değildirden maksadımız 
şudur, eğer bu umum müdürlük bu mubayaa
larını yapabilmesi için tahsislerini ve malî im
kânlarını, miktarı ne olursa olsun Sayıştaym 
vizesinden geçirme mecburiyetinde kalırsa yü
rütemez bu işini. Çünkü bu sürat istiyen bir iş
tir. Ama kontroldan dışta mı kalıyor? Kontrol-
dan masun mu kalıyor? Müstağni mi kalıyor? 
Hayır. Sayıştay yine senenin sonunda bilanço
larını alıyor yönetmeliklere göre, hukuk kaide
lerine göre, yine Sayıştay Kanununa göre ta
sarrufların yapılıp yapılmadığını tetkik ede
cektir, uygunsuz görürse 'bunun zamimlerini 
tutacaktır. 

Şu halde görüyorsunuz ki işin malî kontro
lü taşıdığı niteliğe göre, özelliğe göre var. İda
ri kontrol da var. Şu halde bunu kontrol mües
sesesinden bu masundur tarzındaki iddianın ka
bul edilecek tarafı yoktur. 

Ama memurlara itimadedilmez diyorsanız 
bühtandır. İktidarlara itimadedilmiyor diyorsa
nız demokrasi idaresine 'bühtandır. Çünkü ikti
darlar elbedî değildir. Bugün 'biziz, yann sizler 
veya başkaları gelecektir. Size de aynı sözleri 
söylerler, bu emsali verirseniz. Ve iktidara ge
lenlerin hep suiistimale dönük olduğunu kabul 
ederseniz Türkiye batıyor, Türkiye batsın de
mektir. Oysa ki, Türkiye asla batmıyacaktır ve 
ilelebet yaşıyacaktır. Ama bu iktidar hükümet 
kurmasın da, bu parti hükümet kurmasın da baş
ka parti hükümet kursun deniyorsa, bunu tâyin 
edecek, buna hakem olacak yer ıbüyük Türk mil
letidir. Ne Sayın Gündoğan^dır, ne onun partisi
dir, ne başkasıdır. Onu büyük Türk Milleti tâ
yin edecektir ve seçim yolu ile, tek yol olan se
çim yolu ile hakemliğini yapacak, kuracaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şüf'a hakkı
na dokunuldu, hattâ resmî kurumların arsa sa
tarken Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ihbar va
zifeleri küçümsendi. E şimdi siz arsa piyasasını 
tanzim edeceksiniz diyeceksiniz bu teşkilâta. Bu
nun için de arsa alacaksınız diyeceksiniz, bu va
zifeyi vereceksiniz. E nereden arsaların alınabil
mesi için kendisine diğerlerinden farklı bir yet-
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ki tanımazsanız bu vazifeyi yapabilir. Eğer ku
rumlar kendisine haberdar etmezse Arsa Ofisi
nin haberi olmadan elden lüzumlu olan bir iskân 
arsası, sanayi arsası, turizm arsası çıkabilir. 
Şüf'a hakkı gayet tabiîdir, arsa satılırken haberi 
olacaktır, eğer plânladığı arsa ise, bunu alacak
tır. Bu haddizatında Arsa Ofisine arsa alımların
da bir öncelik tanımaktır. Ama, Kanunu Mede
nimizin kullandığı terime vefakâr olmak için bu 
terim kullanılmıştır. Şüf'a hakkı, ama şüf 'a hak
kının esprisini ihlâl etmemiştir. Biran için düşü
nünüz ki, onu bir dar çerçevenin içine koymuş 
veya kısmen istisnai bir muamele ifade eden bâzı 
arkadaşlarım öyle tarif etti. İstisnalar eğer ka
mu menfaati, milletimizin, devletimizin lehine 
ise bunu makbul ve muteber kabul ediyoruz. Ni
çin yapılıyor bunlar. Bu arsalar niçin mubayaa 
ediliyor, niçin istimlâk ediliyor? Milletimizin 
menfaati için, kamunun menfaati için. Sonra di
yorsunuz ki, bu kürsüye gelip sahiller yağma edi
liyor, bu kürsülerde söylendi. Kıyılar alınıyor, 
işfte biz de o zaman demiştik 'ki, bunun iki yolu 
vardır. Bir arsa ofisi kuracaksınız, arsa ofisi 
Türkiye'de iskân arsalarını, turizm arsalarını, 
arazisini, sanayi arazisini plânllıyacak ve alacak. 
İkincisi bu bölgelere bir imar nizamı getireceksi
niz, bu nizamı sağlayıcı merci tâyin edeceksiniz, 
müeyyide getireceksiniz. Biri şu kanunla biri bu 
kanunla parlâmentodadır diye arz etmiştim. Hiç
bir arkadaşımız, birkaç arkadaşımız müstesna 
Sayın Gündoğan'da zannediyorum ki, işaret et
mişti, kıyılar gidiyor diye. işte kıyıların gitme
sini önlemek için gelmiş olan bir kanun, bunun 
nesini küçümsüyorsunuz? 

Sonra gene söyleniyor, söylendi, Türkiye'miz 
çok yönlü bir kalkınmanın mücadelesini yapı
yor. Plânımız kalkınmanın dayandığı esasları 
koymuş, Türkiye sanayileşmelidir diyor, sanayi-
leşecektir diyor. Türkiye'de turizm geliştirilme
lidir, en mühim kaynaktır. Çünkü Türkiye'nin 
kalkınabilmesi için, Türkiye'nin kaynaklarını 
seferber edeceksiniz. Bu kaynaklarından birisi 
de turizmdir. Ve sonra diyoruz ki, vatanımızda 
bölgelerarası dengesizliği giderelim. Türkiye'de 
nüfus hareketleri muayyen şehirlere doğru gidi
yor ve bunlar tıkanıklık yapıyor, o şehirlerde 
düzensiz yerleşmeler hâsıl oluyor. Bunlar bu 
kürsüde dile getirildi, biz de cevap verdik dedik 
ki, Türkiye'nin bir genel yerleşim plânını yap
tık. Türkiye'yi bölgelere ayırdık, 24 bölgeye, 

bölgesel gelişme merkezlerini tâyin ettik ve bu 
bölgelerin içinde cazibe noktalarını tâyin ederek 
bir kademeli şehirleşme ağını kurmaktayız. Bu 
bölgesel gelişme merkezlerine de yatırımlar tek
sif edilecektir, yatırımlar oraya doğru dönecek
tir. Ve bu bölgesel gelişme merkezleri bu suretle 
kendi bölgelerinde bir istihdam kapasitesinin sa
hibi olacaklar, o bölgenin halkı artık İstanbul'a, 
İzmir'e, Adana'ya gitmiyecek o bölgesel gelişme 
merkezinde iş bularak kalacaktır. Ve orada bü
yük şehrin sosyal ve ekonomik nimetlerine kavu
şacak, psikolojik tarafını da tatmin edecek, işini 
de bulacaktır. Bu suretle dengesiz bir akım or
tadan kalkarak, dengeli bir yerleşme olacak ve 
Türkiye'de nüfus akımları kanalize edilecektir. 
demiştim. E şimdi Van bölgesel bir gelişme mer
kezidir. Özel teşebbüs Doğu bölgelerine gidebil
mesi için bir takım avantajlar tanınmıştır, vergi 
indirimleri tanınmıştır. Öbür taraftan da işte bu 
kanunla Van bölgesel gelişme merkezinin orga
nize sanayii arsasını alacaksınız, plânlıyacaksı-
nız, alt yapısını yapacaksınız. Van'da şu fabri
kayı kurmak istiyenlerin arsası hazırdır, yolu 
suyu, elektriği hazırdır, diyeceksiniz. Ve bu su
retle az gelişmiş bölgelerimize sanayinin gitme
sini teşvik edeceksiniz, en mühim teşvik unsur
larından birisi. 

İsterdik ki, kanunumuz bu yönleri de dile 
getirilsin ve kanun tasarımız objektif kriterler 
içinde eleştirilsin. Arkadaşımız Birinci Beş Yıl
lık Plânda bu yoktu buyurdular, arsa konusu. 
429 ncu sayfada mevcuttur, zaten mevcudoldu-
ğunu Sayın Artukmaç'ta ifade ettiler. Her halde 
arkadaşım için bir sürçi lisan olsa gerek. 

Sayın Alpaslan arkadaşım, cidden meseleyi 
objektif kriterler içinde eleştirdi. Bu kanunun 
lüzumuna işaret etti ve bâzı konulardaki görüş
lerini ifade ettiler. Tatbikatta bu beyanları, bu 
noktai nazarları bize ışık tutacaktır. Kendisine 
bu objektif tenkidleri için, kanunun iyi tatbikat 
görmesi için yol gösterici beyanları için teşek
kürlerimi ifade ediyorum. 

Say*n Tnnokanat, Savın Gündoğan'ın para
leline!'? konuştu, suiistimale acıktır dedi, ihti-
jj^ rahipleri'kimdir dedi, belli deçil dedi kon-
tro1 yoktur dedi, bunların hepsinin cevabım 
verdim. Bu iddiaların hakikatle, kaımnıın esası 
ile bir irtibatı, uygunluğu yoktur ve kamımın 
muhtevası karsısında gerçeklere uy-m yan id
dialar ve beyanlar olarak tescil ediyorum. 
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Arkadaşımız kiralık tâbirimizi buldular, se
vindiler, gecekondu kanunu da böyle olmalıdır 
ama Sayın Bakan bunu kabul etmiyor dediler. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, vatandaşlara ar
saları kiralık olarak vermek mülkiyet hakkı 
olarak vermek bir siyasi felsefe işidir, bir siyasi 
görüş işidir. Biz gecekondu önleme bölgelerin
de vatandaşlarımıza mülk arsası ve mülk ko
nutu vermeyi ve gecekondu ıslah bölgelerinde 
de, ki arkadaşımın en çok takıldığı odur, ıslah 
bölgelerinde tapu vermemelisiniz, çünkü yarın 
o yerleri büyük bedeller vererek ©diyeceksiniz 
tarzında bir iddianın sahibidirler, Ama bizim 
tatbikatımızın ve Gecekondu Kanununun bu hu
susa ait hükümlerini dile getirerek konuş
mamaktadırlar. Sadece kendi indî ve şah
si görüşlerini deklare ediyorlar. Acaba biz 
ıslah diye ayırdığımız gecekondu sahipleri
ne buyurun arsalarınızı diye hibe mi ediyoruz. 
Derhal bunların tapusunu verdikten sonra ya
pacağımız başka bir iş kalmıyor mu? Bu soru
ların cevabını vereceğim. Şimdi biz tapuyu şöy
le veriyoruz; bir defa imar plânlarına göre ora
da kalması taayyün eden gecekonduya tapu ve-
riyoruz. Eğer imar plânına göre yola, parka, 
hizmet binasına gidecekse ona tapu vermiyoruz. 
Binaenaleyh imar plânında yeri kalacak, ona 
tapu veriyoruz ve tapu verdikten sonra ela bina
sını ıslah edebilmesi için kredi vereceğiz ve bi
nanı ıslah et diyeceğiz ve vatandaşa bir evin, 
bir konutun sahibi o*nm?ım mutluluğunu kazan
dıracağız. Sosyal, güvenliğin temeli bu muhte
rem arkadaşlar, bi? taraftan sosyal adalet, sos
yal güvenbk diyorsunuz, dünyada bir ev sahibi 
olmak kadar sosyal güvenliğin ifadesini bulan 
bir olay olabilir mi? Siz kiralık olarak verir
seniz. vatandaş kiralık olarak aldîğı arsanın 
üzerinde o binasını ıslah eder mi? Yeni bina 
yapar mı? Türkiye'nin gerçeğine, beşerî gerçe
ğine uygrm mu bu, siz yapar mısınız? Hadi 
size 10 yıl müddetle kiraya verdim arsayı, gelir 
orada bir bina yapar mısınız? Yapamazsınız, 
Ama vatandaşlar tam bir mülkiyet hakkına sa-
hibolmamn, tam bir konuta sahibolmanm tar
zında bir görüş deklâre ediliyorsa buna iştirak 
etmeyiz. Ama har görüş gibi hürmet ederiz, za
ten bu noktalarda anlaşmamız gayrimümkün. 
Ayrı ayrı siyasi felsefelerin sahibi insanlarız ve 
biz de bizden ayn bir siyasi felsefeye sahibolan 
arkadaşlarımızın dediğini yapmaya mecbur de

ğiliz. Onlar da iktidara geldiklerinde dedikle
rini, siyasi felsefelerine inanışlarına göre tatbi
katlarını yaparlar, kanunları ona göre getirir
ler, 

Şimdi arkadaşım, turizm ve sanayi arsasın
dan; yanlış tesbit etmedimse arsasından, bahse
diyor, ama bunun ne olacağı belli değil tarzın
da konuştular. Bir madde getirmiş arkadaşlar. 
Bir genel plânlamaya gidiyoruz, bir nevi tah
rire giriyoruz ve burada potansiyel taşıyan tu
rizm arazisi arsası taşıdıkları potansiyele göre 
öncelik vereceğiz ve bunları alıp stok edeceğiz. 
Sanayi arsalarında da bölgesel gelişme merkez
lerinde kurulmakta olan organize sanayi arsa
larını alacağız, alt yapılarını getireceğiz ve ihti
yaç sahiplerine vereceğiz. 

Arkadaşımız dediler ki; bu Umum Müdürlü
ğün nerede kurulacağı belli değil. Şimdi bir 
Umum Müdürlük kaide olarak hangi bakanlığa 
bağlı ise o bakanlığın bulunduğu yerde kuru
lur. Eğer başka yerde kurulması matlup ise 
kanunu mahsusunda tasrih edilir. Bu teşriî sa
natın, kanun yapma sanatının bir kaidesidir. 
Çünkü istisnai haller o. Normali kaidedir. Kai
deyi tasrih etmeye lüzum yok. Eğer başka yer
de kuracaksanız, İzmir'de kuracaksanız bu 
Umum Müdürlük İzmir'de kurulacaktır de
nir. İstanbul'da kurulacak ve başka yerlerde 
kurulan umum müdürlükler de öyle kurulmuş
tur. 

Şimdi arkadaşlarımız 'her zaman tekrar et
miş olduğu bir fikri, görüşü Ibir kere daha tek
rar ettiler, işte dediler Gecekondu Kanununda 
da söylemiştik, Gecekondu Kanununda bir netice 
vermedi, bu da bir netice vermiyecektir. Türki
ye'nin geleceği için ümitsizlikler içinde olan ar
kadaşlarımız böyle diyecektir. Gecekondu Ka
nunu sonuç vermedi idiyor arkadaşımız. Bakı
nız Gecekondu Kanunu ile iki kademe olan 
mesken ısorunu nasıl 'çözülmüş ve gecekonduda 
oturan insanlar nasıl insan (haysiyet ve şerefine 
uygun bir muameleye, bir hizmetler demetine 
lâyık olduklarından dolayı (memnuniyet içinde
dirler. Hizmetler götürmüş vaitarudaşı karanlık
tan (kurtarmış, 'susuzluktan kurtarmış, okul gö
türmüş, hastane götürmüş, yol götürmüş plân 
götürmüş ve nihayet bir mülke sahibolmanm 
tapusunu götürmektedir. Bu 'böyledir. 
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Eh - şimdi bâzıları «bundan kuşkulanıyor, 
gecekondu bölgelerinde oturan ikibuçuk milyon 
Türk vatandaşı var, ıbunlar siyasi istismar mal
zemesi olmaktan çıkıyor, çıkarıyoruz. Çünkü 
1969 yılının sonumda elektriksiz susuz, hele yol
suz gecekondu kalmıyacak Türkiyede, bu otu
rup ağlanılacak bir hâdise mi arkadaşlar, yok
sa sevinilecek bir hâdise mi? Bize göre bu, Tür
kiye'nin sosyal 'hayatında bir merhale ifade 
edecek kadar önemli, memnuniyet verici bir 
olaydır. Gecekondu yapımı ne olacak? Yapımı 
var. Gecekondu yapımını önleyici de iki ted
bir getirmişiz. Birisi tamamiyle sosyal ve eko
nomik ki en müessir tedbir, önleme bölgeleri, 
parsellemişiz, imar plânını yapmışız, yolunu su
yunu getirmişiz, meşru olarak ev sahibi olmak 
istiyen vatandaşımıza (buyurun diyoruz. Geçen 
sene Ankara'da 500 küsur vatandaşımıza arsa 
vermişiz, 'istanbul'da üdbin küsur vatandaşımı
za arsa vermişiz. Müracaatlar daha fazla idi 
Noterler huzurunda (kura çekmişiz, bunu gel 
yap demişiz, işte projen, işte arsan. Bu, sene
de şu kadar kişiye mesken kredisi veriyorum 
demişiz ve Aktepe'de bunun bir örneğini gör
müşüz. Bâzı ısiyasi insanların istismarı ile baş
kasının arazisine taarruz eden o masum vatan
daşlar gelmiş Aktepetâe arsalarını almış, Hü
kümeti ile, Devleti ile teşriki mesai ederek gü
zel evlerin sahibi olmuşlar. 'Gidip görmenizi is
tirham ederim ve onlara da bir sorunuz, Fa-
pazderesi'ne 'kimler kendisini itmiş, kimler baş
kasının malına tecavüz edin diye oralara yolla
mış ve sonra o hâdisenin karşısında, «bu ikti
dar işte vatandaşın evini böyle yıkıyor,» diye 
bağıranların kimler olduğunu o vatandaşlardan 
lütfen dinleyiniz. Ben bir polemik mevzuu ol
masın diye bunu tafsil etmiyorum. Ama, ger
çekleri bu kürsülere getirmeye mecburuz. Çün
kü bu kürsüde yaptığımız yemin var. Yemine 
vefaJkârlık, gerçekleri buraya getirmemizi bize 
yüklemektedir, mecbur kılmaktadır. 

Biz bu kanunu yine itina ile dikkatle uygu-
lıyacağız ve Gecekondu Kanununun uygulan
masından Türkiye'nin sosyal ıhayatma gelen 
faydalar ne ise, bu kanunun uygulanmasından 
da o sosyal ve genel faydalar gelecektir. Ama, 
arkadaşlarımız aynı »şey tek 'bir plâk gibi söy
lemeye devam edeceklerdir. 

Şimdi Sayın Hazer bu Genel Müdürlüğü 
fevkalâde kontrol baskısına aldığımız şeklinde 

tarif ettiler. Burada (tabiî Sayın Gündoğanla 
ve Sayın Tungkanatla ayrılıyorlar. Çünkü on
lar, «hiçbir kontrol imkânı yoktur, bir müey
yide getirilmemiştir, başıboştur, suiistimallere 
açıktır» diye tarif ettiler. Arkadaşımız da, 
«böyle bir fonksiyonu görecek olan Genel Mü
dürlüğün muhtariyeti olmalıdır, İmar Bakanlığı 
veya şu bu şekilde kontrol organizasyonlarına 
başlanmamalıdır» dediler. Biz öbür görüşe na
sıl iştirak etmiyorsak, 'buna da bir noktada veya 
kısmen iştirak etmiyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, niçin 
İmar Bakanlığının bu Genel Müdürlük çalışma
larında aktif bir kontrol sahibi olmasına ve 
lüzumu halinde kendi imkânlarından ve per
sonelinden faydalanmasını istediğini arz et
mek istiyorum. Her zaman bu kürsülerde söy
lüyorum, Devleti masraflı Devlet olmaktan 
kurtaralım. Masraflı teşkilât kurmayalım, lü
zumsuz personel kullanmıyalım. Devlet teşki
lâtlan birbirine yardımcı ve birbirini destek-
liyen bir manzume içinde çalışmalıdır diyo
ruz. Ve bu sözler doğrudur. İşte, biz bu söz
lerden mülhem olarak bu genel müdürlüğü
müze vaşıa teşkilâtında da, merkezde de yar
dımcı olmaktayız. Çünkü Türkiye'nin plânlama
sını yapan Bakanlık İmar Bakanlığıdır. Tür
kiye'nin mahallî idarelerini finanse eden Ba
kanlık İmar Bakanlığıdır, Türkiye'nin beledi
yelerinin haritasını, imar plânını, elektriğini, 
suyunu getiren, tesislerini kuran ve bunlara des
tek olan Bakanlık imar Bakanlığıdır.. Türkiye'
de mesken problemini çözücü sistemleri getiren 
ve uygulıyan imar Bakanlığıdır. Arsa nedir? 
Arsa da maliyeti ucuzlatacak en mühim bir vm-
'.urdur ve mesken politikasının uygulanmasında 
mühim bir konudur. Bunun esası ile meşgul 

i olan imar Bakanlığının bu Genel Müdürlüğe 
i hedefine varma bakımından, fonksiyonunu gör-
! mc bakımından yardımcı olması Türkiye'-
j E in millî menfaatlerine, kamu menfaatlerine ay-
I kır?, mıdır? Yoksa, fevkalâde uygun mudur? 

Elbette fevkalâde uygundur. Biz bu teşkilât kı
ra bir zamanda vazifesini görsün, hedefine ulaş
sın ve Türkiye'nin mesken sorununun çözü
münde aktif bir rol oynasın diye koyduk. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder mi
siniz Sayın Bakan? 
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ÎMÂB VE İSKAN BAKANI HALDUN MEH-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Buyurunuz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan 1214 sayılı tasarının gö

rüşülmesi hitama erinceye kadar müzakerenin 
devamını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Efendim, 19,00 a kadar devam 
edelim, ondan sonra müzakeresine geçelim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Devamla) — «Merkezi bir teşki
lât durumuna gidiliyor. Halbuki, Batı'da bu ar
sa işleri, mesken işleri de mahallî idarelere ve
rilmiştir,» buyurdular, arkadaşlar. Doğrudur. 
Ama, birçok yerlerde arsa ofisleri de mevcut
tur. Biz niçin merkezi bir teşkilâtı kurmaya 
gittik? Belediyelerimizin, mahallî idarelerimi 
?in irinde bulunduğu şartları dikkate alarak. 
Bugün belediyelerimiz kanunların kendisine 
vermiş olduğu, vazifeleri güç yapmaktadırlar. 
Onu güçlendirmek için Gelirler Kanununu ge
tirmekteyiz, onları güçlendirmek için kredi 
mekanizmaları kurmaktayız. Ama, bununla be
raber kanunumuzun bir maddesinde belediye
lerle bu umum müdürlük ortaklık kurabilecek
ti:'. Binaenaleyh, bir belediyeler bakanlığı olan 
imar Bakanlığına bağlı bir teşekkül olması bakı 
nur dar1, da belediyelerle daima bir teşriki me 
sainir, içinde olacaktır. İmar Bakanlığı bu ra 
bıtayı hem kuracak, hem de .mahfuz tutacaktır 

Sayın Artukmaç bâzı tedbirler alınmadan 
bu kanunun tam bir fayda sağlamayacağım ifa
de ettiler. Toprak reformundan, vergi refor
mundan, yeraltı kaynaklarının değerlendiril
mesinden bahsettiler. Bunlar hakkında biz ik
tidar olarak sözlerimizi söylemişiz. Gelmesi lâ-
zımgelenleri getirmişiz ve getirmeye devam 
ediyoruz. 

Sermayenin azlığına işaret ettiler. Ona ce
vâp arz etmiştim. 

Sayın Ucuza!'m isabetli izahları için te-
pokkürlerimi ifade ediyorum. Ve ifade buyur

dukları noktai nazarlarını ela tatbikatımızda 
ışık veren, rehber olan esaslar olarak kullana
cağım 

Sayın Öztürkçine arkadaşıma da aynı dü
şüncelerle ve aynı telâkkilerle şükranlarımı 
ifade ediyorum. 

Sayın Özden arkadaşımız bu kanunun geli
şinden memnuniyetlerini ifade ettiler ve eledi
ler ki «Hepimiz böyle bir kanunu istiyorduk, 
bekliyorduk geldi. Fakat asıl maksadı tsmin 
etmiyor, noksanları vardır, bu noksanları dü
zeltmek lâzımdır.» dediler. Biz bu görüşü be
nimserim. Elbetteki, Yüce Heyetin maddeler 
üzerinde görüşleri olur. Yine Yüce Senato ar
zu ederse arzu ettiği maddeleri değiştirir. 
Ama, asıl maksadı temin etmiyoru isalı ederken 
birtakım noktalara temas ettiler. Tanzim sa
tışı terimine dokundular ve biraz hafif buldu
lar bunu. Biraz evvel arz ettim, bu hafifliği 
değil, ciddiyeti ifade ediyor. Ve piyasayı tan 
zim edici hareketleri ifade etmek için tanzim 
satışı, tanzim alışı tâbiri kullanılmıştır. 

Sonra, anlaşma, tâbirini lüzumsuz gördü
ler. Biz bu terimleri ortaya koymak suretiyle 
abında ve satımda Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü bir sıkıntıya uğramasın, hizmetini ?or yep-
ma Jin, süratle yapsın diye getirdik. Bu tâbirin 
kullanılması fonksiyonunu görme bakımın dan 
kendisine bir engel değil, kolay bir unsur ro
lü cynıyacağma kaani olduğumuz için koymuş 
bulunmaktayız, benimsemiş bulunmaktayız.. 

Sonra dediler, Arsa Ofisi arsayı alacak, ama 
alt yapı da yapacak. Bunu garipsediler. Biraz 

rvel izah ettim, diğer arkadaşlarıma isahıi 
verirken muhterem arkadaşlarım, eğer arsayı 

1 ' j , olduğu gibi tanzim satışına tabi tutarsa
nız ne iskân arsasında, ne mesken politika
sına, ne turizm politikasına, ne de sanayii po
litikasının uygulanmasında arsayı müessir bir 
unsur haline getiremezsiniz. Hem. müessir, hem 
cazib bir unsur haline getiremezsiniz. Misali
ni biraz evvel arz ettim. 

BAŞKAN — Rayın Bakan, bir dakikanızı. 
rica edebilir miyim, Saat 19,00 olması hasebiy
le arz ediyorum. 

Muhterem senatörler, bugün Millet Meclisi
nin tatbik etmiş olduğu içtüzüğün 81 nci mad
desi, Reis, saatinde Meclisi açar ve müzakere
nin sonunda kapar, hükmünü ihtiva etmekte-
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dir, İçtüzüğümüz bu tüzükten ilham almış ola
rak 50 nci maddeyi tedvin etmiş bulunmak
tadır. içtüzüğün 50 nci maddesi, Cumhuriyet 
Senatosu başka türlü karar vermedikçe tatile 
rastlamaması, kaydiyie Salı ve Perşembe gün
leri toplanır. Anayasanın 83 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrası ile bu tüzüğün İ nci maddesi hük
mü seklidir, hükmünü ihtiva etmektedir. Böy
lece toplanma saati ile, çalışmanın sona erece
ği saat tesbit edilmemiştir. Ancak, bugüne ka
dar teammül olarak saat 19,00 da müzakerele
re son vermek tatbikatı yapılmıştır. Şimdi Ri
yaset bu kanun tasarısının maddelere geçilin-
ceye kadar kısmının müzakere edilmesini Yü
ce Senatodan rica etmektedir. Aynı mealde bir 
takrir vardır, o takriri okutup, oylarınıza arz 
edeceğim, efendim, 

S ajan Başkanlığa 
Müzakerenin maddelere geçinceye kadar 

devamını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
r-c.ym üye?... Buyurunuz Sayın Tunçkanat. 

Efendim, affınızı rica edeceğim, bir daki
ka,. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, böyle önemli bir kanunun 
görüşülmesinde gecenin bu geç saatinde zaten 
Senatoda yeteri kadar üye bulunmamaktadır, 
45 - 46 kişiden daha fazla değiliz. Bu bakım
dan müzakerenin burada kesilerek Salı günü 
devamında fayda mülâhaza ediyorum. 

Bu sebeple söz almış bulundum, saygıları
nı-. sunarım. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz is
tiyen sayın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza ars 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmiştir, efendim. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
S?ym Bakan, bir tavzihde bulunmama mü

saade ediniz. Bu takrirle bu mühim kanun 
bugün oylanacak değildir, yalnız müzakere
sinin son anları idrak edilmiştir, o bitecektir. 
Tavzihen arz ederim efendim. Buyurunuz. 

İHAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Özden, 10 
ncu maddeye, şüfa hakkına değindiler. Buna 

arzı cevap ettim. Elbetteki her müessese gibi 
hukuk müessesesi de tekâmül kaidesine uy
gundur ve bir toplum hayatının değişen sos
yal ve ekonomik şartlarına göre hukuk kaide
ler' de tehavvüllere, değişikliğe uğrar. Çün
kü uğramadığı takdirde hukuk kaidesinin âdil 
olma vasfı ortadan kalkar, zalim olur. 

Yönetmeliklere havale işinin idareye, ka
nunun tatbikına bedahet getirebileceğini ifade 
buyurdular, eğer yanlış tesbit etmedimse. 

Yönetmeliklerin, bu kanunla derpiş ettiği
miz bütün yönetmelikler, muhterem arkadaşla
rım hazırdır. Kanun tasvibinize iktiran edip 
meriyete girdiği andan itibaren yönetmelikleri 
kullanmak imkânı olacaktır ve bu müesseseyi 
yürütecek olan personel de daha öncelerden 
tesbit edilmiş ve aylardan beri çalışmaktadır. 
Kanun çıkar çıkmaz intibak edebilmek, plânla
maya sürat verebilmek için zamandan faydalan
mayı. bu suretle derpiş etmiş bulunmaktayız. 

Sayın Melen, kanun çıkmasının faydalı ol
duğuna işaret buyurdular. Fakat, bu kanun sa
dece büyük şehirlerin arsalarını kapsadığı tar
zında bir intibaa aldığını ifade buyurdular. 
Böyle ne maksadımız var, ne de kanunda böy
le bir sarahat vardır. Biz hem iskân arsasını, 
hem de turizm arsasını, hem de sanayi arsası
nı. Türkiye çapında mütalâa ediyoruz. Ama, 
elbetteki, büyük şehirler ve şehirlerde, bilhas
sa iskân arsasının ve özellik taşıyan bölgeler
de sanayi ve turizm arsasının öncelikler ka-
zanacsğı gayet tabiîdir. 

Döner sermaye meselesine temas ettim. Be
lediyelerin iştirakini lüzumlu gördüler. 15 nci 
maddemiz bunu da derpiş etmiş bulunmaktadır. 
Ve burada spekülâsyonu önliyecek mühim ted
birlerden birinin vergi tedbiri olduğunu söy
lediler. Bunu Hükümet olarak malî mevzuat 
içinde derpiş etmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu 
kanunumuzda aldığımız ve değerlendirdiğimiz 
arsalar civarında bulunan arsalarda hâsılola-
cak değer artımlarının vergiye tabi tutulması 
tarzında da bir hükmü getirmiş bulunmakta
yız. 

Sayın Melen, bir görüş daha ifade buyur
dular. Arsa tahriri yapmak lâzımdır. Biz bu 
fikre, plânlama yapılacaktır, şeklinde zaten 
katılmış bulunmaktayız. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu su
retle kanunumuzun tümü üzerinde konuşmuş 
olan değerli arkadaşlarımın hepsine yegân, ye
gân cevaplar arz etmiş bulunmaktayım ve ay
nı zamanda kanunumuzun maksadını, taşıdığı 
niteliği ve Türkiye'nin turizm endüstrisinin ge
lişmesinde, Türkiye'nin sanayileşmesinde, Tür
kiye'nin plânlı yerleşiminde ve iskân politika
sında mühim bir unsur olan arsaya ve arsa pi
yasasındaki spekülatif hareketleri önleyici ve 
yön gösterici tedbirler getiren bu kanunumu
zu Yüce huzurunuzda özet hatlarla da olsa ifa
de etmiş bulunmaktayım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İmar ve iskân Bakanı 
teşekkür ederim. Sayın Gündoğan, son söz 
hakkınızı buyurunuz kullanınız. 

FİKEET GÜNDOĞAN (istanbul) — Çok geç 
olduğu için birinci maddede kullanacağım hak
kımı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Nasıl tensibederseniz. Fakat, 
Riyaset ve Umumi Heyet vazifede yorulmayı 
bilmiyecek kadar bu işe bağlıdır ve sağlamdır. 
Teşekkür ederim. Efendim tümü üzerinde ki 
görüşmeler bitmiştir. Şimdi takrirler var oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tümü üzerinde görüşmesi yapılan (1214) sa

yılı Arsa Ofisi kanunu tasarısı, tümü ile Ana
yasanın sarih hükümlerine ve T. Medeni Ka
nununun esaslı anamadde ve kaidelerine uy
gun olmadığı gibi, mukaddes sayılan mülkiyet 
hakkını mutlak bir şekilde ihlâl ettiğinden tü
münün reddedilmesini arz ve teklif ederim. , 

istanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın özden, içtüzüğümüzün 
73 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, «tasarı veya 
teklifin tümü üzerindeki görüşmeler bittikten 
sonra maddelere gecikmesi oya konur. Kabul 
edilirse görüşmeye devam olunur. Kabul edil
mezse tasarı veya teklif reddolunmuş sayılır» 
hükmü ile, zatıâliriizin istihsal etmiş olduğu 
neticeyi, tüzük hükmü olarak kaideye bağla
mış bulunmaktadır. Bu sebepten muhterem 
zatıâlinizın önergesini oylıyamıyacağımı ifa
de etmek istiyorum efendim. Efendim diğer 
önergeleri okutuyorum. 

20 . 3 . 1969 O : 1 
I Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle Arsa Ofisi 
Kanununun kalkınma plânı hedeflerine ve ül
ke ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi mak-
sadiyle, komisyona iadesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Arsa Ofisi Kanun tasarı

sının komisyona geri verilerek, suiistimallere 
açık kapıları kesinlikle önliyecek şekilde dü
zenlendikten sonra, Yüce Senatoya sevkedil-
ımesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Muhterem Gündoğan, muhte
rem ismen, müsaadenizle yine 73 ncü mad
denin 2 nci fıkrasını okumak mecburiyetinde 
kalıyorum. «Tasarı veya teklifin tümü üzerin
deki görüşmeler bittikten sonra maddelere ge
çilmesi oya konur» âmir hükmünü taşımakta
dır. Tadillere gelince, içtüzük, tadiller husu
sundaki hükümleri 94 - 95 - 97 nci maddelerin
de karara bağlamış bulunmaktadır. Tadil tek
lifleri şekli 94 ncü maddede, tadil teklifinin 
komisyona havalesi 95 nci maddede, komis
yona verilmesi mecburi olan tadil teklifi 96 
nci maddede, tadil teklifinin komisyonda iza
hı 97 nci maddede derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Demek oluyor ki, komisyona havale 
edilecek olan vesaik, ancak maddelere geçil
dikten sonra, maddeler ürerinde yapılacak ta
dillere münhasır kalmaktadır. Bunun bir 
mantıki neticesi de şuradan neşedetmektedir. 
Çünkü, komisyon tümü üzerindeki raporunu yaz
mış, maddeleri kanaatleri istikametinde tes-
bit etmiştir. Heyeti Umumiyenin açık fikir
leri teklif halinde kendilerine gitmeli ki, onun 
üzerinde değiştirme yapılabilsin. Bu sebeplere 
mehdidir ki, vazıı kanun, 73 ncü maddede de 
tadil tekliflerine mesa vermemiş, 94-95-96-97 
nci maddelerinde, maddelere geçtikten sonra 
tadil tekliflerine mesa vermiştir. Bu sebepler
den dolayı bu önergenizi oylıyamıyacağımı arz 
ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bir kanun tasarısını komisyon ister-

I se geri alabilir, yeni baştan düzenlemek mak-
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sadiyle veya bası maddelerini değiştirmek mak-
sadiyle. ikincisi, bir kanunun bütün maddele
rinin değiştirilmesi için bir teklif yapılabilir. 
Binaenaleyh, benim teklifim bütün maddelerin 
değiştirilmesini kapsayan ve sizin buyruğunuza 
uygun olsun diye söylüyorum. Bu itibarladır 
ki, doğrudur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, o kadar sulh-
eüsünüz ki çok teşekkür ederim. Yalnız, tü
zük anlayışımı arz etmiş bulunuyorum. Haddi 
zatında Komisyondan da tasarının geriye ve
rilmesi hususunda bir teklif sadır olmamakta
dır. Muhterem zatıâlilerinizin ve Heyeti Umu-
miyenin, vicdanlarını tam mânası ile tatmin 
etmek kas di ile, tasarıyı tümü ile beraber, 
muhterem komisyonun geri alıp almıyacağı 
hususunu, muhterem Komisyondan soracağım. 

Muhterem Komisyon, tasarının tümünü ge
riye almak hususunda bir iradeniz var mıdır 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE
YİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Hayır efen
dim geri almıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum... Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Şimdi 
bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununu görüşmek üzere 

21 . 3 . 1969 Cuma günü saat 15.00 te Yüce 
Senatonun toplanmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cemalettin inkaya 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
Sayın üye? Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Arsa Ofisi 
Kanunu tasarısının müzakeresinin mutadol-
nııyan toplantı günümüzde görüşülmesini is
tiyen ve Sayın Cemalettin inkaya'nın imza
sını taşıyan takrir, öyle sanıyorum ki Arsa 
Ofiis Kanunu adına değil, bundan evvel bu
rada aralıksız görüşülen bir kanunun mukabili 
olarak verilmektedir. Tahminimde yanılmı
yorsam, bizi yormaz Sayın inkaya. 

Değerli arkadaşlarım, bu Arsa Ofisi Ka
nunu, yarın tatbika geçmesi veya geçirilmesi 

mümkün olan bir kanun değildir. Bırakalım 
bunun dokuz yıllık mazisi vardır. Bırakalım 
bunun 1963 te bir plân döneminde ne halde 
hazırlandığını ve sonra nasıl bu hale dönüş
tüğünü, Allah izin verirse burada anlatacağım. 
Ama, Arsa Ofisi Kanunu bugün dahi hazır
lanmış olsa, mazisi olmasa dahi, kapsamı ba
kımından, muhtevası bakımından eski tabir
le, bugün yürürlüğe girmesi mümkün olmı-
yan bir kanundur. Çünkü, Arsa Ofisi Kanu
nunun yürürlüğe girebilmesi için, her yıl 
bütçeden asgari 25 milyon liranın tefriki ve 
bunun ansa ofisi için, döner sermaye addi ve 
itibarı ve ıtlakı gerekir. Şimdi, 1969 yılının 
3 ncii ayının 20 nci günündeyiz. Bütçe çıkalı 
20 gün olmuş. Bir daha sene, yani 1970 sene
sinin Mart ayında bütçe gelecek, onun için
den 25 milyon lira ayıracağız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Ek ödenekten 
istiyebilir. Hükümet bir ek ödenek getirir 
parlâmentoya. Bunları biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bitirelim bu mü
zakereleri. Sayın Gündoğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bi
naenaleyh, Hükümetin bu kanunu uygulıya-
cağım şeklinde huzurunuzda bir beyanda 
bulunmasına, hele şimdi oturduğu yerden Ba
kanın söylediği gibi ek ödenek... .Sayın arka
daşlarım, 4 milyarla, 2 milyar arasında açığı 
olduğu alârivâyetin mütevâtir olan ve belli 
olduğu da sabit olan bir bütçe, önce tevatü-
ren, rivayet ediliyordu, şimdi sahih oldu. 
Getireceksiniz Arsa Ofisi Kanununa ek öde
nek istiyeceksiniz, muhterem heyetiniz bu 
ödeneği verecek, açığı biraz daha büyütecek. 
Niçin? Henüz daha nasıl konut yapılacağı
nı kararlaştıramadığınız bir konut için ar
sa tedariki maksadiyle. 

Sevgili arkadaşlarım, çok rica ediyorum, 
bu kanunun aceleliği yoktur. Şimdi acele-
lik mevcut değildir. Mümkün değildir bu
nu acele işletmek. Bunun sermayesi bütçe
den çıkacaktır. Bu itibarla bu acele nihayet 
bize kanunun salim bir şekilde çıkmasını ön
leyici bir tesir yapar. Sonra şunu rica ede
ceğim. Değerli arkadaşlarım, bu kanun üze
rinde uzun müzakereler cereyan edecek. Yo
ruluyor insan. Güç şeyler bunlar. Bakan bizi 
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bağışlasın böyle bir şey istemiyoruz ama bi
zim arka sıramızda 4 tane hasna müstesna 
mütehassıs oturmuyor. Bize not yetiştirmi
yor, bilgi de vermiyor. Biz bir kâğıda baka
rak da o mütehassısların bilgisine dayana
rak da konuşmuyoruz. Her madde üzerinde 
kendi başımıza, kendi elimizle, elimizin ve 
dilimizin yettiği kadar malûmat arz ediyo
ruz. E.. Şimdi Sayın Bakan müsaade bu
yursun zaten fevkalâde konuşmalariyle Mec
lisi teshir eden ve Türkiye'yi sanımca en 
çdk ilgilendiren konularda bakanlık ettiği 
anlaşılan, sanımca, kanımca imar Bakanlığı 
olmasa Türkiye'nin birçok işlerinin çok fe
na olacağını bizzat ifade ettiklerine göre, 
öyle bir durumda ise eğer, müsaade buyur
sun biz kendisine yetişelim, imkân versin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Burada sizin 
konuşmalarınız var. 

BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim Sayın 
Gündoğan. Sayın Bakana Riyaset serzeniş
te bulunacak. Sayın Riyasetin vazifesini güç
le stiriyorlar. Müsaade ederseniz müdahale et
meyin is efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
şahsım üzerinde isnadı tazammun eden söz
lerine müsaade etmeyiniz. Alaya alıcı, istih
za edici sözlerine müsaade etmeyiniz, o halde. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, müsaade edi
niz Sayın Bakan, şimdi zatıâlinize bir ricada 
bulunduktan sonra kendilerini mutlak surette 
ikaz edeceğim. Riyasetimiz esnasında ehem
miyet vermiş olduğumuz noktalar, birbirimi
zin haysiyetlerine azami surette riayet et
mek, bizzat kendimize yapılmasını istemedi
ğimiz harekâtı hiç kimseye yapmamak ve 
yaptırmamak ve muhatabımıza saygı gös
termek suretiyfe ^hürmet kazanmak prensibi
ni tahakkuk ettirmektir. O sebepten dolayı
dır ki zatıâlinizin hakikaten Sayın Bakana 
karşı tevcih buyurmuş olduğunuz bu mü-
balâğlı sözleri ciddiye almak mümkün de
ğildir. Rica ederim, önce tavzih ediniz bu 
sözleri, Sayın Bakanı küçümsemek sebebiyle 
olmadığını, ondan sonra da konuşmalarını
zı yalnız takrire tahsis etmenizi istirham edi
yorum Sayın Gündoğan. Buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, benim Bakanla bir parlömanter 
arasında haysiyet bakımından fark olduğunu 
kabul efemiyeceğimi bilir herkes. Binaenaleyh 
Sayın Bakanın bize yaptığının çok azını yap
tık. Ama ben aslında Sayın Bakanın kendi 
ifadelerini tekrar ettim burada, imar Ba
kanlığı o bakanlıktır ki su işleri buradan geçer. 
imar Bakanlığı o bakanlıktır ki elektrik bu
radan geçer... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Öyle değil mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İmar 
Bakanlığı o bakanlıktır ki Türkiye'nin yer
leşimi buradan geçer. İmar Bakanlığı o ba
kanlıktır ki Türkiye'nin plânları buradan 
geçer, Türkiye'nin şehirleşmesi buradan ge
çer, Türkiye'nin arsaları buradan geçer, di
yen kendisi. Ben bunları söyledim, önemli 
bir bakanlığı ifa etmiştir, evet ama bu ka
dar önemli bir bakanlığın yanında mütehas
sısların kendisine verdiği yardım kadar 
imkânın sağlanması için zamana ihtiyacı
mız var, yardımcıya değil. Onun için müsaade 
buyurun Sayın Başkanım ve arkadaşlarım, ri
ca ediyorum önemli bildiğimiz bu kanunda 
derinlemesine ve genişlemesine tetkik yapa
cak fırsatı verin bize ve birçok işlerimizi ak
sa tınıya! im. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz bir par
tiye mensubuz. Benim partimin dün halen 
devam eden Meclisi var. Bendeniz naçiz bir 
üyesiyim o Meclisin. Orada bulunmamak du
rumu vardır. Veyahut başka bir başka yerde 
işim vardır. Bilirim ki ben Türkiye'de par
lâmentonun bir kanadı olan Senato Salı ve 
Perşembe günleri toplanır. Müstacel olmı-
yan, bir sene sonra ödeneği konup, işliyeceği, 
işlemiyeceği belli olmıyan bir kanunun hemen 
ve müstacelen, mutadolmıyan günde toplanarak 
çıkarılmasını istemek insaf ile kabili telif değil
dir. İstirham ediyorum sizden ve Bakandan su
nu normal günde yapalım ve ben yardımcı ola
cağım. istediğiniz birkaç şeydir. Kanunu mak
sadına uydurmaktır. Çok rica edeceğim lütfen 
bu takrirlerle her vakit anormal çalışma usul
lerine girmiyelim. Ve Sayın İnkaya bizi şahsan 
ilgilendirmez ama böyle bir sakîm yol tutulmuş-
sa kim tutmuşsa, nasıl tutulmuşsa onlar adı-
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na kendisinden af diliyorum, bunu lütfen geri 
alsın. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan teşekkür ede
rim. Sayın İnkaya takririnizi tavzih etmek is
tiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, her za
man zekâsına hayran olduğum Sayın Gündo-
ğan'ın benim takririm ile avukatlık kanununun 
görüşülmesi arasında bir ilişki kurmasını nor
mal karşıladım. Ama, ben o maksatla verme
miştim takririmi. Ancak şöyle bir düşünmekten 
de insan âri olamıyor. 200 maddelik bir avu-
katıhk kanunu, avukatlık kanunu Senatonun 
3 celsesinde çıkar da, 20 maddelik bir arsa ofisi 
kanunu Senatonun 10 celsesinde çıkmazsa her 
halde Senato için itibarlı bir davranış olmıya-
caktır. Ben bu endişe ile ve arkadan gelecek bir 
sürü kanunların bulunduğunu bilerek, hattâ 
gündemimizde 22 tane kanun mevcuttur bun
ların biran evvel çıkması, fiiliyata intikal et
mesi, ve Parlâmentonun dışarda çalışmaz, çalı
şamıyor şeklindeki, Parlâmentoya yönelen fi
kirlerin ortadan kalkması maksadiyle şu küçü
cük kanunu da biran evvel çıkmasını arzu etti
ğim için bu takriri verdim. 

Sayın Gündoğan buyurdular ki, bu kanun 
yarın tatbik edilecek değil ki, biran evvel ça-
kartalım. Yarın tatbik edilecek veya edlimiye-
cek. Bunu Hükümet bilir, Sayın Bakan buyur
dular ek ödenek temin edilebilir. Bir tahsisat 
konulabilir. Ama bundan sonra çıkacak ve he
men çıktıktan sonra tatbik edilecek bir sürü ka
nun var. Bu yolu tıkamıştır. Binaenaleyh, bu 
yolu açmak, diğer tasarıların, tekliflerin biran 
evvel kanunlaşmasını temin etmek için bu ka
nunun biran evvel Senatomuzdan çıkması lâ
zım. Ve Senatomuz pekâlâ mutad günlerin dı
şında çalışmaktadır, bunların misâlleri vardır. 
Bu itibarla takririme iltifat buyurulmasını ve 
bu arsa ofisi kanunu tasarısının biran evvel 
kanunlaşmasına Yüce Senatonun yardımcı ol
masını arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnka
ya. Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Almış olduğumuz karar gereğince gündem
de yapılacak başka muamele bulunmadığından 
42 nci Birleşimi 21 . 3 . 1969 Cuma günü saat 
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati 19,30 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
42 NOİ BİRLEŞİM 

20 . 3 . lî 'ersemde 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi 
Suad Hayri Ürgüplü "ya m n verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/761) 

2. — Sekizinci toplantı yılı içinde iki aydan 
fazla izsin alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyeısi Suad 'Hayri Ürgüplü'nün tahsisatının ve
rilmesi (hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı teskeresi (3/762) 

3. — Anayasa Mahkemesine 'bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE (GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (Dağıtma tarihi : 20.2.1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Haydar Tunçkanat'in, 'Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da alkdolunan kredi anlaşmasına dair Senato 
araştırması üıstiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet ISenatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 1 . 1989) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge

nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 Sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
Cumhuriyet Senatosu (4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye eık) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1869 
Pazar günü İstanbul'da vukubulan olaylara 
dair Senato araştırması istiyen önergesi. 
(10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine ^katılıp katılmıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporları ve Başkanlık: Divanı karan. 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1968 ayları
na ait Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonu raporu (5/28) (S. Sayısı : 1220) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 .1969) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı : 1221) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 8. — Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Sena
tosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma tari
hi : 18 . 3.1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
?ıün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul »olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet 
Senatosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu-



riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Sena
tosu 1/965) (S. Sayısı : 1224) (Dağıtma tari
hi : 18 . 3 . 1989) 

X 11. — İstanbul Teknik üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesap (kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/222; Cumhuriyet Sena
tosu 1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tari
hi : 18 . 3 .1969) 

X 12. — İstanbul üniversitesi 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/214; Cumhuriyet Sena t c'su 1/939) 
(S. Sayısı : 1223) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 13. — istanbul Üniversitesi 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) 
(S. 'Sayısı : 1227) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 14. — Sge Üniversitesi 1983 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) 
(S. Sayısı : 1228) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 15. — Eg"8 Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve •Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1 178; Cumhuriyet Senatosu 1 971) 
(S. Sayısı : 1229) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 16. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) 
(S. Sayısı : 1230) (Dağıtma tarihi 18.3.1969) 

X 17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri-
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yat Senatosu Sütçe ve Plân Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Se
natosu 1/966) (S. Sayısı : 1231) (Dağıtma 
tarihi ; 18 . 3 .1969) 

X 18. —Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 büt
çe yılı kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 
1/967) (S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1985 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yon;: rapora (Millet Meclisi 1/348; Cumhuriyet 
Senatosu İ/970) (S. Sayısı : 1233) (Dağıtma ta
rihi : 1 8 . 3 . 1989) 

X 20. — Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurtları
nın 1959 ve 1980 yılları bilançolarının onanma
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3 410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) (S. 
Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1934 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cum
huriyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 3 . 1959) 

X 22. — 1934 bütçe yılı kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/172; Cumhuriyet 
Senatosu 1/964) (S. Sayısı : 1236) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1969) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1214 

Arsa Ofisi kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 440) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1619 

4 . 2 . 1969 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 2 .1969 tarihli 42 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Arsa Ofisi kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 14 . 10 . 1968, 27 . 1 . 1969, 31 . 1 . 1969 3 . 2 . 1969, tarihli 92, 37, 41 ve 42 nci birleşim
lerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 440) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 
Esas No. 1/972 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Ansa Offiısii (kamım tasarısı, Cumhuriyet Senatosunun 13 . 2 . 1969 tarâhli 35 nci Birleşiminde 
ıkumıtouası kabuö. edilen Geçici Komisyonun 18 . 2 . 19G9 tarihli toplantısında ijlıgii İmar ve tsikân 
Bakanı Sayım Haldun Menteşeoğ>luta.un da iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, metne bağlı (1) ısayılı cetvel iile beraber uygun ımütalâa ledMiereik Millet Meclisinden 
gelen işefcM İile 'aynen kabul (edilmiştir. 

Kanunen önemi nazarı itibara alhnaralk tasarının öncelik ve Sivedilikie görüşülmestoe karar ve-
rilmliştiır. 

Genel Kıırufliun ıtasviplerine iarz edilmek füz-ere Yüksek Başkanlığa saygı liıle suinıullur. 

Başkan 
Niğde 

H. A. Göktürk 

Saıbaryıa 
0. Salihoğlu 

N. 

t 

Edirne 
, Ergeneli 

Sözcü 
Kütahya 

. E. Erdinç 

Aydın 
/. C. Ege A. 

Kâtip 
Ballıikesiiır 
C. İnhaya 

'Trabzon 
Ş. Ağanoğlu 

Cıumhurbaşikanınıca 
V. Güvenç 

Konya 
F. özlen 

Muğla 
1. Karaöz 

S. Ü. 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Arsa Ofisi karnın tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Arsaların aşırı fiyat artışla
rını önlemek: amacı ile tanzim alış ve satışları 
yapmak, konut, sanayi ve turizm, bölgeleri ve 
kamu tesisleri için arazi ve arsa sağla;mak üzere; 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı, kamu tüzel 
kişiliğini haiz ve döner sermayeli «Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bu Genel Müdürlük; 
Konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve çeşitli 

kamu hizmet ve tesisleri için anlaşma, devir, sa
tmalına yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve 
arsa sağlanmaya, 

Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya, 
Sağlaldığı arazi ve arsaları Bakanlıkça tes-

bit edilecek esaslara göre plânlıyarak, olduğu 
gîbi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tama
men ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahip
lerine satmaya, kiralamaya, mübadeleye, irtifak 
hakkı tesis etmeye yetkilidir, 

MADDE 3. — Arsa Ofisi Genel Müidürlüğü : 
Bir Genel Müdür ile idari ve teknik yardım

cılarımdan ve, 

Plânlama ve yapım işleri, 
Arsa alım, satım ve devir işleri, 
Hesap işleri, 
Hukuk işleri, 
Teftiş işleri, 
Muamelât işleri müdürlükleri ile, 

Gerekli diğer müdürlüklerden teşekkül eder. 
Bunlardan genel müdür İmar ve İskân Ba

kanlığının teklifi üzerine müşterek kararla, 
genel müdür yardımcıları ve şube müdürleri 
İmar ve İskân Bakanlığınca, bunların dışında 
kalanlar genel müdürlükçe tâyin olunur. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün taşrada teş
kilât kurması, İmar ve İskân Bakanlığının izni
ne bağlüdır. Bakanlığın lüzum gördüğü haller
de, Ofisin taşra işlerinin görülmesinde Bakan
lık imkân ve elemanlarından da faydalanılır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Arsa Ofisi kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

Ücretli kadrolar ise Maliye ile îmar ve İs
kân Bakanlığınca müştereken tesibit olunur. 

Genel Müdürlük personelinin tâyin, terfi, 
tecziye ve sicil işlemleriyle diğer özlük işleri 
îmar ve iskân Bakanlığı personeli hakkında 
uygulananı hükümlere tabidir. 

İKÎNCÎ BÖLÜM 

Malî hükümler 

MADDE 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün döner sermayesi 250 000 000 liradır. 
(Bu sermaye en geç 10 yılda tamamlanmak 
üzere, her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine ye
teri kadar ödenek konulur.) 

Bu miktar lüzumu halinde Balkanlar Kuru
lu kararı ile bir misli artırılabilir. 

Bu döner sermaye : 
ıa) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
b) Hazine ve belediyelerden intikal edecek 

taşınır veya taşınmaz malların takdir edilecek 
kıym-etlerinden, 

*) İDöner sermayenin işletilmesinden elde 
edilecek kârlardan meydana gelir. 

Ayrıca, genel müdürlük her çeşit bağış ve 
yardımları da kabule yetkilidir. Bağışlar limite 
balkılmafesızın sermayeye eklenir. 

Döner sermaye tamamlandıktan sonra serma
yenin işletilmesinden elide edilecek kârlar, ar
tırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, 
Hazine adına özel bir hesapta bloke edilir. 

MADDE 6. —• Arsa alımı ve satımı, harita, 
plânlama kamu tesis ve hizmetlerinin yapılma
sı, düğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve bunların 
ek ve tadillerine ait hükümlerine tabi değildir. 

Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden 
doğan gelir ve giderler için, malî yılın bitimin
den üç ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünce bir bilanço düzenlenir. 

Maliye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca ge
çici olarak görevlendirilecek uzmanlar tarafın
dan tetkik 'edilecek olan bu bilanço bir rapora 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

(MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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bağlanarak Sayıştayın tetkik ve denetimine 
tabi tutulur. 

Bilanço ve ekleri ile uzmanlar raporunun, 
kâr ve zarar hesap özetinin bir sureti ayrıca, 
Maliye Bakanlığına gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Arsa üe ügüi hükümler 

MADDE 7. — İmar ve iskân Bakanlığınca 
bu kanunda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere 
talebedilen arazi ve arsalardan Hazineye aido-
lanılar Hazine tarafından ve evvelce Hazineden 
intikal etmiş olup belediyelerce her hangi bir 
hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve ar
salar da, karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 ncî 
maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydiy-
le, belediyelerce, Maliye ve İmar ve iskân Ba
kanlıklarınca müştereken takdir edilecek kıy
metleri üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
ne devreldilir. 

Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu ol
duğu gerekçesiyle hazine veya maliyece talebe-
dilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe yar-
pılan masraflar ilâve edilerek bulunacak bedel 
esas alınmak suretiyle hazineye veya belediye
lere iade edilir. 

Bu devir işlemleri talep tarihinden itibaren 
üç ay içerisinde tekemmül ettirilir. 

Bu madde gereğince devredilecek araziler 
hakkında, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hü
kümleri uygulanmaz. 

28 . 12 . 1960 tarih ve 189 sayılı Kanun kap
samına giren veya her hangi bir kamu hizmeti
ne tahsis edilmiş olan arazi ve arsalar bu mad
de hükümleri dışındadır. 

MADDE 8. — Hazine, belediye, özel idare 
ve vakıflar idaresi satışa çıkaracakları arazi ve 
arsaları satış muamelesine tevessül etmeden ön
ce (Arsa Ofisine) bildirmekle mükelleftir. 

MADDE 9. — imar ve iskân Bakanlığı; ko
nut, sanayi ve turizm ihtiyaçları ille diğer kamu 
tesisleri için plânlanmış sahalar içinde kalan 
özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve 
varsa bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan 
bina veya saîr tesisleri Arsa Ofisi G-enel Müdür
lüğü adına kamulaştırmaya yetkilidir. 

C. Senatosu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1214) 
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MADDE 10. — Arsa ofisi, konut, turizım 
sanayi ve diğer kamu tesisleri için plânlamayı 
öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu ida
relerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve 
arazinin satışlarında şüf'a hakkını haizdir. 

Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu 
daireleri tarafından 15 gün içinde Arsa Ofisine 
bildirilir. 

Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine 
arsa ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını 
kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde 
ödenmiş satış bedeli ile her türlü hare ve mas
rafları peşin olarak, malik adına yatırmadığı 
takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasundan vaz
geçilmiş sayılır. 

'30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli 
ile her türlü harç ve masrafların yatırılmasını 
mütaakıp, tapu dairelerince re'sen eski satışın 
iptali ile yeni mjaliki adına tescil işlemi yapılır. 

Bu halde tapu idareleri re'sen şüf'a hakkın
daki şerhi kaldırm/aya yetkilidir. 

MADDE 11. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü tarafından satılan arsalar üzerine, satış 
şartlarına uygun inşaat ikmal edilmedikçe üçün
cü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz veya hac-
zolunamaz. Bu hususlar tapu kayıtlarına işle
nir. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce satılan ar
salar, üzerine belirtilen süre içerisinde satış 
şartlarına uygun yapı yapılmadığı veya yapı
lan yapı satış şartlarına aykırı olduğu takdir
de, bedeli iade edilmek suretiyle ofisçe geri alı
nabilir. 

Yapılan inşaat satış şartlarına uygun olma
makla beraber, geri alınması lüzumlu görülmi-
yenler hakkında, yargı yerlerince, arsa satış 
bedelinin iki mislinden az olmamak üzere, ofi
se tazminat ödenmesine hükmolunur. 

MADDE 12. — Kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlarda kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek ofis 
eliyle karşılamak zorundadırlar. 

Ancak, vâki talepleri Arsa Ofisince dört 
ay içinde karşılanamadığı veya bu müddete ka
dar karşılanamıyacağı daha önce yazı ile bildi
rildiği takdirde, talebolunan arsalar için bu zo-
runluluJk ortadan kalkar. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Yukarda sözü geçen kurum ve kuruluşlara 
Hazineden veya diğer kaynaklardan çeşitli ka
nunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve 
arsalar ile, belediyelere 1580, 6785, 6830 sayılı 
kanunlar ve bunların ek ve tadilleri uyarınca 
hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekil
lerde sağlanacak yerler birinci fıkra hüküm>-
lerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, 
bu şekilde sağladıkları arazi ve arsaları, ölçekli 
krokilerini, cins, miktar • ve diğer vasıflarını 
açıklamak, kullanma maksat ve şekillerini be
lirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunda
dırlar. 

MADDE 13. — Bu kanun gereğince Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştı
rılan, satmalman, plânlanan veya çeşitli kamu 
hizmet ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sa
halar, bunlar içinde ve civarındaki binalı ve 
binasız diğer arazi ve arsaların değer artışları
nın vergilendirmede dikkate alınmasını sağla
mak üzere, Ofisçe Maliye Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 14. — Kamu tüzel kişiliğini .haiz 
kuruluşlar ile kamu kurumları, ofisin görev
leri ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zo
rundadırlar. Bu işlerin gerektirdiği giderler 
ofisçe karşılanır. 

MADDE 15. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 
konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya 
sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meyda
na getirmek istiyen kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel 
kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırla
ma konularında teknik işbirliği yapabilir, lü-
zum; gördüğü yerlerde imar ve İskân Bakanlığı
nın muvafakatini almak şartiyle, bu kanunun 
uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabi
lir. 

Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazır
lanacak yönetmelikle gösterilir. 

MADDE 16. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, 
kiraya verme ve irtifak hakkı tesisleriyle taz
minat takdirleri satın ve devir almalar, harca
nmalar, taşınmaz mal veya hizmet malîyetleri-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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nin hesabı, amortisman kâr ve nizami faiz pay
larının tâyini, hesap usulleriyle diğer idari, 
malî ve teknik işlemlerin nasıl yürütüleceği hu
susları yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 17. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün bütün malları Devlet malı hükm/ündedir. 
Bunlar aleyhine suç işlıyenler Devlet malları 
aleyhine suç işıliyemler gibi cezalandırılırlar. 

MADDE 18. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü, her türlü idari ve kazai ihtilâflarda husu
mete ehildir. 

ıftTâhkemelerde ve icra dairelerince Genel Mü
dürlük lehine hükmedilip, tahsil olunan vekâlet 
ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 19. — Bu kanunda sözü geçen yö
netmelikler, îmar ve İskân Bakanlığınca ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 
6 ay içinde hazırlanır. 

MADDE 20. — imar ve İskân Bakanlığı Ar
sa Ofisi Geneli Müdürlüğünün her türlü işlemle
rini tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22. —. Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edi
len 17 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len 18 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edi
len 19 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edi
len 20 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edi
len 21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edi
len 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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D. Memuriyetin nev'i 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağh 

cetvel) 

(I) SAYILI CETVEL 

(Ansa lOffisi ıG-eduel (Müdürlüğü) 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'ıi 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Gm'el jMüdür 1 1 500 
Genel Müdür Yardımcısı (İdari) 1 1 250 
Grerael Müdür (Yardıraıcısı '(Yük. 
(Mü. Yük. IMI veya (Mü., (Mi.) 1 1 250 
Müdür f7 1 100 
Müdür İYardımcısı 7 950 
UzmamKYük. (Mü. (Yük. İMİ. veya 
Mühendis, (Mimar) 6 1 250 
Uzman 8 1 250 
Baş Operatör 2 1 100 
Tıereüman 2 1 100 
Topoğraf K*htoas yeri) 4 1 100 
Ressam l(İhtisas yeri) 4 1 100 

Aded 

1 
1 
1 
3 
13 
5 
7 

Maaş 

1 100 
1 100 
600 
800 
500 
450 
400 

5 Avukat 
5 Doktor 
9 HJeımşirie 
7 (Şef i 

10 Memur1 

11 » 
12 » 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

5 Müdür (5 1 100 
5 Uamaın KYük. İMüh., Yük. Mimar 

veya (Mühendis, IMimar) 5 1 100 
6 'Topoğraf i (Üıltısas yeri) 6 950 
6 Besısaım (İhtisas yeni) 15 950 

10 Memur (5 500 

GEÇİCİ KOMİSYONUN M E T N İ N E BAĞLI 

(I ) S A Y I L I C E T V E L 

Mil le t (Meclisi Imetninıe bağ l ı ı ( l ) ısayılı cet
ve l iaynem ikabruil ledilmiştlir. 

»>»•« • 4 » 
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