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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Yapılan yoklama sonunda salt çoğunluğu

nun bulunmadığı anlaşıldığından 25 Mart 1969 
Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şime saat 15,17 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Eskişehir 
Lûtfi T ok oğlu Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nin, Belediye ve özel idareler 
memurlarına avans verilmesini öngören 1069 
sayılı Kanuna dair yazılı soru önergesi, içişle
ri Bakanlığına gönderilmiştir (7/548) 
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leri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komis
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ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut 
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BAŞKAN — 44 ncü Birleşimi açıyorum. 

1. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 1969 
malî yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin ge
rektirdiği formalite ve Sayıstayın vizesi müna
sebetiyle yatırımcı dairelerinin faaliyetlerinin 
aksadığına ve bu hususta gerekli idari tedbirle
rin alınmasına dair demeci 

BAŞKAN —• Gündem dışı iki konuşma ta
lebi mevcuttur. Sayın Fobimi Alpaslan, «1129 
sayılı 1969 yılı Bütçe Kanulnunun beşinci mad
desinin uygulamasınıdaki aksaklık sebebiyle iş 
hayatına müesisir durumun acilen ıslahı için Hü-
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Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/531; Cumhuriyet Senatosu 1/978) (S. Sa
yısı : 1240) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Sosyal Güvenlik hakkındaki anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet ^Senatosu Sosyal işler Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi ile Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonu raporu (Millet Meclisi 
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| çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec-
| lisi 1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa

yısı : 1242) 

kümetin dikkatini çekmek üzere gündem dışı 
söz» istemektedirler. 

Kısa olmak kaydiyle Sayın Alpaslan buyu
run. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayln Baş
kan, Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'mizin 
binbir meselesinin olduğu bir vakıa. Her derdin 
devasının bir anda bulunabileceği iddasından 
uzak olmakla beraber, bâzı muamelelerdeki ak
saklıkların, yapılması lâzımgelen ve hem de 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkaiTvekili 'Sim Atalay ' 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşk nınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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mümkün olan işleri de aksattığı her gün kula
ğımıza gelen şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, geçen yıl bütçe tatbi
katı sırasında istihkak sahibi kişilere, istihkak
larının zamanında verilmemesinin neticesi ola
rak pek büyük sıkıntıların başjgösterdiğini, bu 
kürsüden, arz ettim. O zaman Hükümet adına 
cevap veren Sayın Devlet Bakanı Seyfi Gztürk 
bu gerçeği kabul etmekle beraber, en kısa za
manda tedbirlerine tevessül edileceğini de bu 
kürsüden cevabolarak beyan buyurmuşlardı. 

Bu sene yeni bir vaziyetle karşı karşıya bu
lunuyoruz. Yeni kabul etmiş olduğumuz 1969 
yılı Bütçe Kanununun bir beşinci maddesi var. 
Bu beşinci maddesinde, «Birinci madde ile sar
fına mezuniyet verilen ödenek, üçer aylık dev
reler itibariyle tevzi olunur. Birinci ve ikinci 
üçer aylık tevziat birlikte yapılabilir.» dedikten 
sonra, «Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık bu 
tevziatı tahsisat, liberasyon ve döviz durumunu 
ve umumi iktisadi şartları göz önünde tutarak 
tesbit eder.» 'diye bir de hüküm vaz'edilmiş. 
Bilhassa yatırımcı daireler ödenekleri mevcu-
doduğu halde tevziatı Maliye Bakanlığı ile be
raber tesbit etmek durumunda oldukları için, bu 
tesbit ameliyesi tamamlanmadan sarfiyat im
kânına sahibolamıyorlar. Maliye Bakanlığı Büt
çe Malî Kontrol Umum Müdürlüğü sözü ile çı
kardığı bir tamimde bu hazırlıkların Martın 
21 ine kadar yapılmasını ve tevziat cetvellerinin 
de Mart sonunda tamamlanacağını bildirmiş. 
Yani, (demek oluyor ki, biz bütçeyi geceyi gün
düze katarak, aman malî yılbaşından evvel ye
tiştirelim diye gayret sarf ©diyor, çıkarıyoruz. 
Fakat Hükümet bir defa, bir ay, tevzii ne şekil
de yapacaktır, bunu tesbit için zaman geçiriyor 
ve Mart ayını öldürüyor. Mesele orada da kal
mıyor, tevzi sistemi tesbitler yapıldıktan sonra 
ilgili daireler bunları sayıştaya göndermek su
retiyle vize almak mecburiyetinde, sayıştaydan 
birikmiş olan bu işlerin çıkması da en az 15 gün 
sürüyor ve daireler, Nisanın 15 ine kadar, eli ko
lu bağlı olarak kalıyor. 

Geçen yıl borçlarının ödenmesi veya devam 
eden işlerden dolayı alınacak istihkaklar için, 
istihkak sahipleri yatırımcı dairelere başvurdu
ğu zaman hiçbir yapılacak işimiz yok. Çünkü 
henüz bütçe yürürlüğe girmemiştir şeklinde ce
vap alıyorlar. Ve bunun neticesi mücerret istih
kak sahibinin durumu değil, (müteahhitten para 

alacaklı olan işçinin (hakkına ve dolayısiyle iş
çinin de borçlu olduğu piyasadaki esnafa kadar 
dayanıyor ve bu tarzda da gerçekten durup du
rurken, lüzumsuz, icapsız bir vaziyetle karşı 
karşıya geliniyor. Bütçe Kanununda bu beşin
ci maddeyi şahsan daha evvel bilseydim dikka
tinize arz etmek suretiyle değişikliğini temine 
çalışırdım. Bunu kaçırmış olduk. Fakat Bütçe 
Kanununun beşinci maddesi Hükümetin de ted
bir almaması için sebep teşkil etmiyor. Nasıl 
olsa bu masraf yapılacağına göre, Hükümet 
derhal bir emirle, hiç olmazsa, yıllık bütçe
nin % 10 u nisbetinde bir aya tekabül eden 
miktarı üzerinden, bilâhara tevziat sistemi tes-
bis edilsin, fakat bu arada daireler inisiyatif
lerini kullanmak suretiyle bu lüzumsuz, icap
sız yere yaratılan şikâyet konularını ortadan 
kaldırsın diye bir emir vermek kudretine ve im
kânına sahiptir. 

O itibarla Yüksek Huzurunuzda piyasa âle
minde tesirini göstermeye başlıyan bu konudan 
ötürü Hükümetin dikkatini çekmeyi ve bütçesi 
Parlâmentolarca kabul edilmiş olan bir Devle
tin muamelesinin bu kadarcık basit bir işin 
yapılmamasmdan ötürü yüzüstü bırakılmama-
sının teminini yüksek huzurunuzda hatırlatıyo
rum, rica ediyorum. 

Saygılarımla. (G. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in, yurdun 
çeşitli bölgelerinde düzenlenen toplantı ve yürü
yüşlerde dış politikanın, önemli konularının da 
ele alındığına, bunların gerçek mahiyetlerine 
göre değerlendirilmesine ve bu huzursuzlukların 
biran evvel ortadan kaldırılması lüzumuna dair 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Haser, «ABD'nin yeni 
Cumhurbaşkanının son Avrupa gezisi ve NATO 
ile olan ilişkilerimiz hakkında konuşmak üze
re gündem dışı söz verilmesini rica ederim.» 
demektedirler. 

Sayın Hazer konuşmanız çok geniş bir muh
teva ifade etmekte ve görünürde uzun bir ko
nuşma arz etmektedir. Eğer kısa ve bu hudut
lar dâhilinde kalmak üzere bir gündem dışı 
konuşma yapacaksanız söz veririm. Aksi tak
dirde geniş bir muhteva içinde söz v€remiyece-
ğimi ifade edeyim. 

Bu kayıt ve şartlarla buyurun Sayın Hazer. 
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MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, ] 
değerli arkadaşlarım; son aylarda yurdun çe
şitli bölgelerinde düzenlenen toplantı ve yürü
yüşlerde iç politika yanında dış politikanın 
önemli konuları da ele alınmakta, özellikle, 
NATO, Türk - Amerikan ilişkileri, ikili an
laşmalar üzerinde durulmakta ve bu konular
da tartışmalar yapılmaktadır. 

Bu toplantı ve yürüyüşlerde karşılaştırılan 
gruplar arasında husule gelen çatışma ve çe
kişmeler maalesef gerçeklerin meydana çıkma
sını engellemiş, Hükümet de bunları toptan 
suçlamakla yetinmiş, meselenin temel neden
lerine eğilmemiştir. 

Böylece ateşin üstüne bir parça kül serpil
miş, yangın söndü sanılmış veya öyle göste
rilmiştir. Halbuki kül altında kalan ateş sön
memiştir. Zaman zaman alevlenmesi de bun
dandır. 

Bu konuya bu açıdan bakılmasını memleket 
yararına ve demokrasinin esaslarına uygun gör
mekteyim. Olayları önyargılara ve peşin ka
rarlara, bu toplantı ve yürüyüşleri tertibeden-
lerin kimliklerine veya niyetlerine göre değil, 
gerçek mahiyetlerine göre değerlendirmek lâ
zımdır. 

Bilindiği gibi yıllardan beri Türk kamu oyu 
NATO'da, ikili anlaşmalarda ulusal çıkarları
mıza uygun değişmeler ve düzeltmeler bekle
mektedir. Türlü vaitlere rağmen bu konuda 
bugüne kadar olumlu ve yararlı bir sonuç alın
mamış veya alınamamıştır. Bu durumu haklı 
ve mazur gösterecek bir sebep de ileri sürüleme-
mektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangil Dünya 
Barış Haftası münasebetiyle birkaç gün evvel 
Rotary Kulübünde yaptığı bir konuşmada dış 
politikamızın hedeflerine, Türkiye'nin jeopoli
tik durumuna ve NATO ile olan ilişkilerimize 
bir kere daha değinmiş, fakat yeni gelişmeler 
ve değişmeler hakkında bilgi vermemiştir. 

Sayın Başbakan da son basın toplantısında 
NATO'nun lüzumu üzerinde ısrarla durmuş, 
fakat bağımsızlığımız ve millî çıkarlarımızla 
bağdaşmıyan ikili anlaşmaların kaldırılmasına 
veya değiştirilmesine dokunmamıştır. 

Burada yanlış yorumları önlemek için bir 
hususu belirtmeyi lüzumlu görmekteyim. Eşit 
şartlara ve millî çıkarlarımıza uygun esaslarda 

Batı Bloku içinde ve NATO'da kalmaya taraf
tarım. Partimizin. Sayın Genel Başkanı ve yet
kili organları da bu görüşü zaman zaman kamu 
oyuna duyurmuş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, bir başka balomdan 
bugün NATO Paktı devletlerinden bâzıları bu 
paktta değişen dünya şartlarına göre düzelt
meler ve değişiklikler istemektedirler. 20 yılı
nı doldurmakta olan, bu itibarla üzerinde ye
ni müzakereler yapılacak olan NATO Andlaş-
ması hakkında D emir el Hükümetinin bugüne 
kadar neler yapmak istediğinden ve önümüz
deki ay içinde Vaşington'da toplanacağı anla
şılan NATO Konseyine ne teklifler götürece
ğinden kamu oyu ve Parlâmento habersizdir. 

Bütçe müzakerelerinin genellikle tartışma 
içinde geçen havasında bu konulara da deği
nilmiş olması beklenen haber ve cevap mâna
sına gelmez. 

Değerli arkadaşlarım, realist bir görüş ve 
tam sorumluluk duygusu içinde ifade etme
ye mecburum ki, Türkiye bugün karışık olay
ların ortasında nazik iç ve dış problemlerle 
karşı karşıyadır. Hal böyle iken Hükümet ye
ni baskı kanunlarını Meclise istif etmekle, Dış
işleri Bakanlığımız da sonuçları itibariyle 
pek de verimli olmıyan uzak dış temaslar
la meşgul bulunmaktadır. 

Avrupa'da ise yeni bir ortak düzen ha
zırlanmakta, NATO ve Müşterek Pazar ye
ni müzakerelere ve tartışmalara konu ol
maktadır. Birleşik Amerika'nın yeni Cum
hurbaşkanı NATO'ya bağlı bâzı devletler
den, kendi deyimiyle, tavsiyeler almak 
ve temaslarda bulunmak için Avrupa'
yı dolaşırken, bizim Dışişleri Bakammız bir 
yüksek memurun veya bir büyük elçinin ya
pabileceği işler peşinde Afrika yolculuğuna 
çıkmakta mahzur görmemiştir. Halbuki bi
zim de NATO ile, Ortak Pazarla, hattâ biz
zat Amerika ile ilgili isteklerimiz ve hal
ledilecek meselelerimiz vardır. Bunları da
vetli, davetsiz ziyaretçi filolara değil, Ame
rika'nın en yetkili adamına yani Cumhur
başkanına ve diğer ortak devletlere zama
nında duyurmak ve anlatmak mecburiye
tindeyiz. 

Bugünkü ortam içinde Mister Nikson'un 
Türkiye'yi ziyareti mahzurlu görülmüş ola
bilir. Fakat asıl mahzur Türk - Amerikan 
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ilişiklerinin bugünkü itirazlı halinin devam 
ettirilmesidir. itiraf etmeye mecburuz ki 
içişleri Bakanlığımız Amerika ile olan mü
nasebetlerimizi takipte bir kısım Amerikan 
basını kadar bile aktif bir rol oynıyama-
mıştır. Hükümet bu konuda Türk basının
dan da geridir. 

Kanaatimizce Amerika diplomasisine du-
ruımu duyurmak ve işi tacil etmektir. Bu 
zaruret haline gelmiştir. Bu meseleler, yani 
NATO, ikili anlaşmalar askıda kaldığı müd
detçe Türkiye'de huzursuzluklarını, sosyal 
çatışmaların artacağı, Türk - Amerikan iliş
kilerinin de bundan zarar göreceği anla-
şıhnaktadır. 

Bu itibarla Dışişleri Bakanımızı, bu uzak 
seyahatleri bir tarafa bırakarak, meydanları, 
salonları dolduran ve meclislere inikas eden 
bu seslere kulak vererek bir netice alma
sını temenni etmekteyim. 

1. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer 
personele eh ücret verilmesine dair kanun ta
sarısının, havale edildiği komisyonlardan be
şer üyenin iştirakiyle kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurul
ması hakkında önerge vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğre

tim üyeleriyle yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tasarı
sı Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komisyonları
na havale edilmiş, ancak birinci Komisyon 
olan Millî Eğitim Komisyonu mezkûr tasarıyı 
bugüne kadar netioetendirememiştir. 

Tasarının Cumhuriyet Senatosundaki gö
rüşme müddetinin dolmasına çok kısa bir 

5. — GÖRÜŞÜLEN i! 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

X i — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 

Konunun daha fazla gecikmeye tahammü
lü kalmamıştır. Mesele gittikçe Türk - Ame
rikan ilişkileri aleyhine işlemektedir. Bu 
itibarla Hükümet, yeni, yeni ülkelerde ti
cari münasebetler veya başka sebeplerle te
maslar aramak yerine veya onlardan daha 
evvel bu ikili anlaşmaları bir esasa bağla
mak mecburiyeıtindedir. Aksi takdirde arz 
ettiğim sebeplerle Türk Amerikan ilişkile
ri Türk efkârı umumjiyesini ve kamu oyu
nu daha çok işgal edecek ve yeni yeni ihtilât-
lara sebebolabilecek bir mahiyet almaktadır. Bu 
konuda Hükümeti vazifeye çağırmak için 
yüksek huzurunuzu işgal ettim. Yüksek He
yetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 26 . 3 . 1969 Çarşamba günü 
saat 15.00 de T.B.M.M. Birleşik Toplantısı 
yapılacağını bilgilerinize sunarım. 

isüre kaldığı cihetle Millî Eğitim; Bütçe ve 
Plân komisyonlarından beşer üyenin iştira
kiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Yiğit Köker 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Oturumu aç
tınız mı Sayın Başkanım? Çoğunluğumuz var 
mı? 

BAŞKAN — Birleşimi, yani 44 ncü birleşi
mi açtığımı ifade ederek birleşime devam edi
yorum. 

Biraz önce okunan önergede sözü geçen 
tasarının Millî Eğitim, Bütçe ve Plân komis
yonlarından seçilecek beşer kişiden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İLER 

Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 
(S. Sayısı : 1214) (1) 

(1) 1214 S. Sayılı basmayazı 20 - 3 . 1969 
tarihli 42 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Gündemle ilişkin geçen bir
leşimde verilmiş bir önerge üzerine alınmış bir 
karar mevcuttur. 20 . 3 . 1969 günlü birleşim-
da tmar ve iskân Bakanı Sayın Haldun Men-
teşeoğlu şu önergeyi vermiş bulunuyorlardı. 
«Gündemde bulunan 1214 sıra sayılı Arsa Ofi
si kanun tasarısının bütün işlere takdimen ve 
tasarının müzakeresinin bitimine değin önce
likle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim» şeklindeki önergeyi Yüksek Heye
tiniz kabul buyurmuş idi. Ancak burada gün
demin, o günkü gündem mi, yoksa gündem
lerin devamı boyunca mı yolunda önergede sa
rih bir husus bulunmadığı cihetle, bu tereddü
dü Yüksek Heyetin reyleriyle halledeceğim. 

Sayın Bakan, siz bu birleşimde de Ansa 
Ofisi Kanunun diğer işlerden önce görüşül
mesi hususunu talebediyor musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Bu talebimi tek
rarlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu talebi yüksek oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bütün işlerden önce Arsa Ofisi ka
nun tasarısının görüşmelerine devam edece
ğiz. 

Bir önceki birleşimde kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş, madde
lere geçilmesine karar verilmişti, önergede 
aynı zamanda ivedilik hususu da bulunmak
tadır. Kanun tasarısının ivedilikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Estmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arsa Ofisi kanun 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 sağlamak üze
re; tmar ve İskân Bakanlığına bağlı, kamu tü
zel kişiliğini haiz ve döner sermayeli «Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenleri 
okuyorum : Sayın Tunçkanat, Sayın Gündoğan. 

Başka söz istiyen sayın üye?... Yok. Sayın Tunç
kanat buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler; görüşmekte olduğumuz kanunun 
birinci maddesi «Arsaların aşırı fiyat artışlarını 
önlemek amaciyle tanzim alış ve satışları yap
mak, konut, sanayi bölgeleri ve turizm bölge
leri, kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak 
üzere; îmar ve îskân Bakanlığına bağlı, kamu 
tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur» denili
yor. 

Şehirleşmenin çok süratli olduğu ülkemizde 
arsa ve konut fiyatlarındaki korkunç artışlar 
nedeniyle imar mevzuatı, baskı gruplarının ve 
spekülatörlerin zorladıkları ilk kapı olmakta
dır. Şöyle ki; imar plânlarının tasdikmdan he
men sonra, bu baskı gruplarının etkisiyle, plânı 
değiştirme teklifleri getiriliyor ve daha çok 
katlı bina yapma müsaadeleri veriliyor, yeni 
yollar geçiriliyor, gecekondular kütle halinde 
ve kuruldukları biçim ve yerde şehre ve plâna 
dâhil ediliyorlar. 

Bu durum karşısında mevzuat ve İmar Ka
nunu elbette âciz kalırdı. Spekülatörler boş ve 
kontrolsuz buldukları alanlarda at oynatır ve 
vatandaşlar bütün parlak nutuk ve saatlere 
rağmen, her sene korkunç bir hız ile yükselen 
arsa ve konut fiyatları karşısında şaşırır kalır
lar 

Sayın Bakan Menteşeoğlu, benim suiistimal 
iddialarıma verdikleri cevapta aynen söyle ifa
de etmişlerdir : Tutanaklardan okuyorum : 
«Suiistimal beşerî bir zaaftır, kanunlarla hiç
bir zaaf önlenemez» dediler. O halele suiistimal
leri önlemek için niçin birçok kanunlar çıkarıl
makta ve hâlâ da çıkarılıyor? Biz böyle gerçek 
dışı bir tekerlemenin tam karşısındayız. Ancak, 
Sayın Bakana bir noktada katılabilirim. Çıkar
cı baskı gruplarının zorlamaları karşısında Ba
kan, baskı gruplarından yana mı, yoksa kanun
dan yana mı olmaktadır? Kanunlardan yana çı
karsa suiistimaller ve zaaflar önlenir, Baskı 
gruplarından yana olurlarsa suiistimal ve rüş
vet artar, arsa ve konut fiyatları korkunç bir 
hızla yükselir, vurguncular fakir ve dar gelirli 
vatandaşların sırtından milyonlar kazanırlar. 
Şehirlerin imar plânları da bir yazboz tahtası 
haline gelir. Mesele bize göre çok basittir. Hü-
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kümet veya iktidarın hangi tarafta olduğu çok 
önemlidir. Kanundan yana mı, vurguncudan 
yana mı? Bakanın bu sözünü bir sürçü lisan ola
rak kabul etmeye imkân yoktur. Belki de, iste-
miyerek, kendi felsefe ve düşüncesini açıklamış 
oldular. Suiistimal ve beşerî zaafların millete 
verdiği zararları önlemek şöyle dursun bu görüş 
ve felsefe ile onlar teşvik edilmiş olurlar. Kap-
kaç ve vurguncu düzeni, bu felsefe üzerine ku
rulur ve gelişir. Bizim ve vatandaşın da şikâyeti 
bundandır. Bu sebeple tasarı bu şekliyle ka
nunlaşırsa bu maddedeki arsaların aşın fiyat 
artışlarını önlemek amacının gerçekleşmesine 
imkân yoktur. Sayın Bakan geçen oturumdaki 
konuşmalarında, tutanaklardan okuyorum : Ka
nun suiistimale müsaittir, dedi arkadaşlarımız 
ama gerekçelerini söylemediler; dediler. Hal
buki benim konuşmamda suiistimalin gerekçe
leri de yine bu tasarının altıncı maddesi ile ele 
alınarak belirtilmişti. Fakat nedense Sayın Ba
kan orasını unutmuş göründüler. Tasarının bi
rinci maddesi ile ilgili bu konuşmamda ise, ona 
ilâve olarak, bugün bu konuda işlemekte olan 
suiistimal kapılarını da göstermek suretiyle ge
rekçelerin bir kısmını daha açıklamış bulunu
yorum. Bunlara Sayın Bakanın, «suiistimaller 
beşerî bir zaaftır, kanunlarla hiçbir zaaf önle
nemez» felsefesini da katarsak gerçek tablo be
lirgin hatları ile karşımıza çıkar. 

Birinci maddede aynen : «Arsaların aşırı fi
yat artışlarını önlemek amacı ile tanzim alış ve 
satışları yapmak; konut, sanayi bölgeleri, tu
rizm bölgeleri için, kamu tesisleri için arazi ye 
arsa sağlamak üzere; İmar ve tskân Bakanlığı
na bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner ser
mayeli Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuş
tur veyahut kuruluyor, denmektedir. Genel Mü
dürlük merkez teşkilâtı, genel müdür, iki yar
dımcı (biri teknik biri idari), yedi müdür, yedi 
müdür yardımcısı, altı uzman (mimar veya mü
hendis), üç aded uzman ayrıca, iki başoperatör, 
iki tercüman, dört topograf, dört ressam, bir 
avukat, bir doktor, bir hemşire, üç şef üç memur, 
ayrıca 450 lira aylıklı beş memur daha ve ni
hayet yedi memur daha 400 lira aylıklı. Toplam 
59 kişi. 

Bu Genel Müdürlük teknik müdür yardımcısı, 
idari müdür yardımcısı, plânlama ve yapım iş
leri, arsa alım, satım ve devir işleri, hesap iş-

f leri, hukuk işleri, teftiş işleri, muamelât işleri 
müdürlükleri, gerekli diğer müdürlüklerden 
teşekkül eder denilmektedir. Bu Genel Müdür
lük bu kadro ve teşkilâtla şu işleri yapacak; 
konut, sanayi bölgeleri, turizm bölgeleri ve çe
şitli kamu hizmet ve tesisleri için anlaşma, de
vir, satmalma veya benzeri şekillerle arazi ve 
arsa sağlamıyacak, arsa stoku ve tanzim satış
ları yapacak ve sağladığı arazi ve arşlara, Ba
kanlıkça tesbit edilecek esaslara göre; bu esas
ların neler olduğu henüz belli değil; plânlıyacak, 
olduğu gibi veya altyapı tesislerini kısmen 
veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ih
tiyaç sahiplerine satmaya; ihtiyaç sahiplerinin 
de kimler olduğu belirtilmemiş; kiralamaya... 
Neyi? Tabiî arsayı kiralamaya, mübadeleye, ir
tifak hakkı tesis etmeye yetkili olacaktır denil
mektedir. 

Bir numaralı cetveldeki kadrolar ve o kad
rolara verilecek maaşlar incelendiğinde de ye
terli personelle bu genel müdürlümün bu kad
roların doldurulmasına imkân olmadığı meydan
dadır. Okuyorum; genel müdür 1 500 lira, 
2 müdür yardımcısı 1 250 şer lira, müdür 
1 100, müdür yardımcısı 950, uzman mimar veya 
mühendis 1 250 lira, bilmiyorum acaba yani bu 
ücretle çalışacak kac tane mimar, mühendis var, 
üç aded uzman 1 250 lira, her biri, başoperatör 
1 100 lira. tercüman 1 100, topograf 1 100 lira, 
re^am 1 100 lira, avukat 1 100 lira, doktor 
1 100 lira, hemşire 600 lira, sef 800 lira, memur 
500 îira. memur 450 lira, memur 400 lira... 

Şu halde bu kadrolara tâyini sorumlulukları 
çok az olan ücretli kimseler getirilecek veya çok 
yetersiz veya ehil olmıyanlar görev alacaktır. 
Çünkü bu para ile bu kadrolara arsa spekülâs
yonunu önlemek gibi büyük bir hedefe yönelen 
^enel müdürlük çok nüfuzlu veya malî süç-
îeri çok fazla olan ve senelerden beri vatandaş
ları soyan bu arsa spekülatörleri ile başa çıka
bilecek faziletli ve dürüst, ehil kimseleri getire
mez. Gelse gelse beşerî zarflarını kontrol ede-
miyecek arkalı kimseler gelecektir. O zaman da 
suiistimali önlemeye imkân olmaz elbette. Umum 
Müdürlüğün bünyesinde teftiş işleri diye bir 
müdürlük görülüyor. Ama bir sayılı cetvelde 
bu ihtisasa uygun ne bir müdür ve ne de bir 
uzman var. 

Sonra Genel Müdürlüğün enirinde bir tef-
I tiş işleri müdürlüğü. Kim kimi teftiş edecek? 
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Bakanlık emrindeki teftiş heyetlerinin de nasıl 
işlediği bilinen bir şey. Kontrol mekanizması 
bu mu? 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nuna ve Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi 
olmıyan bu genel müdürlüğün o zaman neyini 
kontrol edecek? Genel müdürlük yıllık bir 
bilanço hazırlıyacak, Maliye ve İmar ve İskân 
Bakanlığından geçici olarak görevlendirilecek 
uzmanlarca tetkik edilecekler. Kanun böyle söy
lüyor, kâr ve zarar hesapları bir raporla Sa-
yıştaya gidecek. Sayın Bakan bu müesseseyi 
artırma ve eksiltmeye tabi tutarsanız fonksiyo
nunu görmesi mümkün mü diyor ve yine ken
dileri şu cevabı veriyorlar; mümkün değil, o ka
dar mümkün değil ki bırakınız bu bünyede 
bulunan umum müdürlükleri, diğer Devlet teş
kilâtında dahi biz Artırma ve Eksiltme Kanu
nunun hizmetleri süratle götürmede, süratle 
netice almada bir engel olduğuna kaaniiz, diyor. 
Şu halde biz de Sayın Bakandan bir soru sora
lım: Mevcut Artırma ve Eksiltme Kanunu 
Devlet teşkilâtının hizmetlerini süratle götürme
de, süratle sonuç almada bir engel olduğuna 
kaani olduğunuz halde, neden iktidarınızın ço
ğunluğuna dayanarak bu kanunu düzelten tasa
rıyı Meclis ve Senatodan biran önce geçiniliyor
sunuz? Böyle suiistimale yol açacak usullerle 
karşımıza geliyorsunuz? Kendi itiraflarınızla 
da sabit olan halka hizmeti ve sonuçları hızlan
dırmayı önleyici Artırma ve Eksiltme Kanunu
nu neden biran önce çıkarmıyorsunuz ve yarım 
ve kaçamak tedbirlerle neden kapıları suiisti
male açıyorsunuz? Gerçekler bu iken, kontrol-
la idari kontrol da var diyerek niçin olmıyan 
bir şeyi var gibi göstermeye çalışıyorsunuz? Hal
ka hizmeti, suiistimal kapılarını da kapamak 
suretiyle süratle götürmenin mümkün olduğunu 
neden kabul etmiyorsunuz? Burada önemli 
olan iktidarın tutum ve davranışı ve kanunları 
baskı gruplarının baskılarına aldırış etmeden 
uygulıyabilmesidir. 

Şehirleşme ve imar dört safhada gerçekle
şir, 

1. Plânlamayı araştnma ve programlama, 
2. Bilfiil fizikî plânlama, 
3. Uygulama, 
4. Uygulamayı kontrol. Bugün bu kont-

rollarla, bu konularla farklı şahıs ve teşeküller 
meşgul olmaktadır. Plânlama araştırmasını il
ler Bankası yapmakta, plânlı ihale, seçim veya 

I müsabaka ile ilgili hususları da şahıslar yapar, 
yani mimarlar. Bunun değerlendirilmesini ise 
seçilen bir jüri yapar. 

5. Uygulamayı kısmen bağımsız bir mües
sese olan belediyeler yapar. Kontrol ise maa
lesef yapılmamaktadır. Evet şehirler statik 
değil, dinamik bir bünyeye sahiptir. Fakat bu 
değişiklik ve yeni şart ve biçimler disiplinli bir 
uygulama ve kontrolla mümkündür. Yönetici 
zümre imar plânlarını spekülatif maksatlar için 
kullanıyor. Bu kullanmanın durdurulması için 
de arsa ve arazilerin bir kısmı kamu kontroluna 
verilmek isteniyor. Bu suretle imar plânlarının 
bozulmamaları ve şaşmamaları da kısmen olsun 
önlenmiş olacak. Bu tasarı bu şekliyle bu mak
sadı sağlamaz. Çünkü bu arsaların veriliş mak
satlarına göre kullanılıp kullanılmadığını da 
kontrol eden bir cihaz ve mekanizma mevcut 
değildir. Bu Bakanlık elindeki arsaları aynı 
zamanda kiralıyacaktır da. Kiralama tâbiri 
üzerinde durmuş... 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Tümü 
üzerinde mi?... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Tümü üzerinde değil... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Muğla) — Madde ile ne alâkası 
var... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla).— 
Ben kiradan bahsederken Hazine arsaları üze
rine yapılmış gecekondulara da uyorulanmasını 
istemiştim. Sayın Bakan bana verdiği cevapta 
vatandaşlara arsaları kiralık olarak vermek, 
mülkiyet hakkı olarak vermek de bir siyasi 
felsefe isidir.» buyurdular. Kendilerinin siyasi 

j felsefelerinin ne olduğunu bütün ayrıntıları ile 
bilmiyorum. Benimki, her yönü ile ortadadır. 
Ve benim siyasi felsefemde ve Anayasamda hem 
kira ve hem de mülkiyet vardır. Simidi İkinci 
Beş Yıllık Plânın 273 ncü sayfasının (i) bendi
ni okuyorum: 

«Arsanın konut maliyetini artırıcı etkisinin 
azaltılması ve spekülâsyonun önlenmesi amacı 
ile şehirlerin gelişme alanlarındaki arsalar üze
rinde kamu kontrolü sağlanacaktır. Sanayi si
telerinin kurulması, şehir yerleşmesinin bir dü
sen içinde olması ve kamu kuruluşlarının ihti
yaçlarını karşılamak için kamu önündeki arsa 

i stoku artırılacaktır. Kamu önündeki arsalar 
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tek elden ve ucuz konut yapımını destekleyici 
yönde toplumun kullanışına sunulacak, gerekti
ğinde kiralama sisteminden yararlanacaktır.» 
demektedir plân. Görülüyor ki, benim üzerin
de durduğum kiralamada Adalet Partisi iktida
rı tarafından hazırlanan İkinci Beş Yıllık Plân 
da duruyor. Şimdi soruyorum Sayın Bakan
dan : ikinci Beş Yıllık Plânın felsefesi nedir? O 
da mı Sayın Bakana göre, dilinin altında sak
ladığı ve ima yolu ile bana da sıçratmak istedi
ği felsefenin parelelinde anidir? Sayın Bakana 
bir kere daha hatırlatıyorum, kürsüye çık
tıklarında gerçek dışı beyanlarda ve hele bil
medikleri konularda başkalarını lekelemek için 
ima yolu ile dahi iftiraya kalkıp müfteri duru
muna düşmekten sakınsınlar. Kendileri pek iyi 
bilirler ki, konuşmalarımda hiçbir zaman şahsi
yata girmem. Zorlanmadıkça da konu dışına 
çıkmam. Gecekondu Kanununun baş arısın dan 
bahseden Balkanla beraber olmadığımızı söyle
mek Bakanın 'hoşuna gitmiyebilir. Fakat, bunu 
söyliyen yalnız ben de değilim, ikinci Beş 
Yıllık Plândan 285 nci sayfa 6 ncı paragraf: 

«Gecekondu Kanunu ikinci Beş Yıllık Plân 
ilke ve politikalarına uygun ve Konut kanunu 
tasarısı ile çelişmeleri ortadan kaldıracak yön
de değiştirilecektir.» diyor, ikinci Beş Yıllık 
Plân sayfa 281. 

«6. — Gecekondu sorunu altında: öte yan
dan etken bir denetim yapılamaması, gecekon
du sorunu ile ilgili olarak, 1966 yılında çıkarı
lan Gecekondu Kanunu, soruna tam bir çözüm 
olamamıştır.» demektedir. 

Sayın Bakan bu suretle bir kere daha ya
lanlanmış ve ben doğrulanmış oluyorum. Bel
geler kendi iktidarınız ve Bakanlığnız sırasın
da hasırlanmış, bunların da doğru olmadığını 
sayliyeceksiniz. Söyliyebilirsmiz de. Kendi 
yaptığınız plân ortada dururken ve bu kanun 
tasarısında konut arsalarının gerektiğinde ki
ralanması öngörülürken ve buna Bakan olarak 
•katıldığınız halde, kürsüden göz göre göre in
kâra gidiyorsunuz. Ve sözlerilmi tersine çevire
rek beni mülkiyetin karşısında, vatandaşın 
eve, suya, elektriğe, yola kavuşmasının karşısın
da göstermeye kalkıyorsunuz. Sözlerim tuta
naklardadır. Ben daha çok vatandaşın insan
ca yaşamasını, ışığa ve refaha kavuşmasını is
tiyorum ve onun mücâdelesini yapıyorum. Ya

lanla ve dolanla benim işim yoktur. Sosyal 
adaletin ve sosyal güvenliğin ne olduğunu en 
az sizin kadar bilip anladığımı lütfen kabul edin 
Sayın Bakan. 

Balkan tasarıyı açıklarken, «..bizim mesken 
politikamızın ne olduğunu hedefi ile, prensip
leri ile biz ortaya koymuşuz ve tatbik etmek
teyiz. O derece tatbik etmekteyiz ki, bu sene 
30 200 vatandaşımıza konut yapma imkânları-
nı hazırlamak suretiyle, bizim anlayışımıza gö
re, Türkiye'de konut açığını kapamışız. 1969 
da yaptığımız 60 000 vatandaşımıza hitabeden 
programla konut açığını kesin olarak kapıyo
ruz. dediler. Halbuki, 1969 yılının programı
nın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi
ne dair kararın 117 nci sayfasındaki 172 numa
ralı tabloda; 1967 yılındaki konut açığının 
21 612, 1968 yılındaki konut açığının 29 bin ve 
1969 yılındaki konut açığının da 39 bin olaca
ğı yazılıdır. Üç senenin konut açığı 89 616 eder 
ki, bu kararnamede imzası bulunan Bakanlar 
arasında Haldun Menteşeoğlu'nun da imzası 
vardır. Gerçek böyle iken, kendi görüşümüze 
göre açığı nasıl kapadığını sormıyacak mıyız? 
Sayın Bakan Haldun Menteşeoğlu'nun gerçeğe 
uymıyan beyanlarından birini kendi imzalarının 
bulunduğu bu resmî belgeye dayanarak ispat
lamış ve tutanaklara doğrusunu geçirtmiş bu
lunuyorum. Kendi görüşünüze göre değil, he
saplarınızı plân ve programa göte yapmaya 
mecbur olduğunuzu bir Anayasa hükmü olarak 
burada hatırlatmayı faydalı görüyorum. Siya
si iktidar gerçeklerle ve gerçek meselelerle cid
diyetle ve samimiyetle ilgilenmelidir. Aksi hal
de hiç arzu edilmiyen sonuçlar doğabilir. 

Sayın Bakan bölge plânlamasından da bah
settiler. Doğu Marmara bölge plânlaması is
tanbul şehrine bir katkıda bulunmak için hazır
lanmıştır. Sonuç ne oldu? Hiç. Plân rafa kal
dırıldı. Doğu Marmara önplânında istanbul'un 
hayatına yakından etkili olacak basit tedbirler 
vardı, örneğin: Kazlıçeşme'de yapılacak bir 
araba vapuru iskelesi ile kamyonların Sirkeci 
yerine, buradan taşınması 1,5 milyon liralık ba
sit fakat çek etkili bir plân. Neden uygulan
madı? Çünkü, plânla gerçekte kimse ilgili de
ğil. Spekülatör gücünü plansızlıktan alıyor. 
Gecekondu alanlarının hiç olmazsa yeni teşek
kül edeceklerin daha sılhhatli ve doğru kurul-
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maları için sayısız raporlar hazırlandı. Bunlar
dan birkaç tanesi de bölge plânlama bürosunda 
hazırlanmış ve yabancı uzmanlar da katılmışlar
dır. Olumlu tavsiyeler yapılmıştır. Gecekondu 
yaşaıma mahallesinin kurulmasında önderlik 
edecek kimselerin nasıl çalışacaklarına varın
caya kadar pek çok şey var bu raporlarda. Ne 
yapıldı? Hiç. Çünkü, siyasi iktidarın bu ger
çek meselelerle ilgisi yok. Bu tasarı da iyice 
incelendiğinde, gerçeklere uymaJdığı, arsaların 
aşırı fiyat artışlarını önliyemiyeceği ve bu ara
da kendisine düşen görevleri de gereği gibi ya-
pamıyacağı kifayetsiz kadro ve personel ile sui
istimallere yol açacağını şimdiden söylemek bir 
kehanet sayılmaz. Çünkü, örnekler çok. İktida
rın tutumu ve felsefesi malûm. Suiistimaller 
ve beşerî zaıflar kanunlarla önlenemez. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin birinci 
madde ile ilgili kısmının sonuna gelmiş bulunu
yorum. Kanaatim odur ki, bu kanun tasarısı 
bu şekli ile çıktığı takdirde bu arsa ofisinden 
şikâyetler her gün biraz daha artacak ve arsa 
spekülâsyonunu önlemek gibi büyük bir amacın 
gerçekleştirilmesine imkân hâsıl olmayacaktır. 

Maddeler üzerinde gerekli tadil tekliflerini 
vereceğiz ve bunlara iltifat buyurulmasını is
tirham ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
Söz alan sayın üyeleri okuyorum. Sayın 

^ündoğan'dan sonra Sayın öztürkçine, Sayın 
Ucuzal, Sayın Alihocagil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Arsa Ofisi Kanu
nunun birinci maddesinde beyana başlamadan 
evvel, bu kanunun birinci maddesinin kapsamını 
yüksek nazarlarınıza kısa da olsa arz etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum ve konuşmalarımın 
ondan sonra daha iyi anlaşılacağı ümidini taşıyo
rum. 

Bilindiği gibi, bu kanunun birinci maddesi, 
arsaların aşın fiyat artışlarını önlemek amaciyle 
tanzim alış ve satışları yapmak, konut, sanayi 
ve turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi 
ve arsa sağlamak üzere bir Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğünün kurulmasını öngörmektedir. Demek 
M, bu kanunla şayet kanun Yüksek Meclisiniz
den olduğu gibi çıkarsa, konut, sanayi ve turizm 
bölgeleri için arsa ve arazi sağlama görevini bu 

umum müdürlüğe vermiş olacağız. Hal böyle 
olunca, konut, sanayi ve turizmden bu kanunun 
ne anladığı, daha doğrusu bu kanunun kapsamı 
içinde bulunan konutun ne olduğu araştırılmak 
gerekecektir ki, Devletin Anayasada yazılı nite
liklerine uygun bir davranış içinde bulunup bu
lunmadığı ve özellikle Anayasanın 61 nci madde
sinde yazılı olduğu veçhile Türkiye'de yaşıyan 
her kişinin kamu hizmetlerine iştirak etmek gö
revi ile verdiği vergilerin, yine kamuya harcan
ması ilkesine riayet edilip, edilmediğni araştır
mak gerekir. Bir başka deyimle ifade etmek ge
rekirse, Türkiye'de, kamu eliyle yapılan işlerin 
kamuya yararlı olması, Anayasanın zorunlu kıl
dığı ve vazgeçilmez bir prensiptir. Bu prensip 
hükmünü Anayasanın 61 nci maddesinde bul
muştur. 

Şimdi, siz bu kanunu okuduğunuz zaman, ko
nut için arsa sağlamak üzere kurulan Arsa Ofi
si Genel Müdürlüğünün Türk vatandaşlarından 
topladığı vergilerle ve o vergilerden ayrılacak 
250 milyon ile arsa aldığı zaman kime arsayı 
vermesi lâzımgeldiğini Anayasanın 61 nci mad
desinin hükmü ile mütalâa etmeye mecbursunuz, 
Hakikaten kamu, devlet, biraz evvel arz ettiğim 
vergilerle ekonomik hayata, sosyal hayâta mü
dahaleye karar verdi mi, o müdahale zorunlu 
olarak kamuya müteveccih olmalı. Kamu yararı
na mutlaka hizmet edici olmalıdır. Peki, bu ka
nunda «konut» denilen ve yeni Türkçede «mes
ken» yerine, «ev» yerine, «hane» yerine geçen 
kelime ile ne biçim, ne tür bir konut anlaşılır? 
Bunu, bu kanundan öğrenmek mümkün değildir. 
Çünkü, bunun tarifi yoktur. Tarifi olmıyan ko
nutun en iptidai kulübeden, en lüks kâşanelere 
kadar sayısız türü vardır. Bu sayısız tür içinde 
«konut» kelimesi ile ifade edilen ve insanların 
oturmasına mahsus, eski tâbirle «musakkaf» bi
naların bu kanunla nasıl ve ne şekilde binalar 
olduğunu bu kanundan öğrenmek gerekir ki, bu 
kanuna biz müspet oy verelim. 

Diyeceksiniz ki, Sayın Bakan burada konu
şurlarken, işte bizim mensubu olduğumuz iktida
rın genel politikası içinde, programımızda, ko
nuttan, şundan, bundan ne anladığımız bilinir. 

Değerli arkadaşlarım, bir Hükümetin prog
ramı çok afaki ve genel esaslara dayanır ve o 
Hükümetin programı Hükümeti siyasal olarak 
ilzam eder. Ama, hükümetleri, iktidarları siyasal 
olarak ilzam edici programlann dışında, vatan-
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daşları canından, hayatından ilgilendiren asıl 
teknik kanunlardır. Eğer vatandaşlar Hükümet 
programları ille yetinselerdi bu Meclislerden ka
nun çıkarmaya hacet kalmazdı. Her parti kendi 
programını ilân ederdi, her vatandaş da o prog
ramda kendi hakkını ve hukukunu bulurdu. 
Ama, bilinir ki, böyle yapılmaz, kanunlar çıka
rılır. Kanunlardır ki, iktidarlarla, vatandaşlar 
arasında hak ve vazife münasebetini tâyin eder. 

Bu itibarla, Bakanın mücerret, biz konuttan 
ne anlıyorsak bunu programımıza yazdık ve be
yanlarımızla belirttik, demesi bu kanunda tari
fini bulmıyan konutun yerine geçmez ve hiçbir 
vatandaş bu kanunda tarifini bulmıyan konut 
yüzünden Bakanlığı veya Hükümeti veya ikti
darı programı ile ilzam etmez. Bu bir siyasi 
nutuktur, ilk duyulduğu zaman insana hafif 
bir emniyet verir, ama sonra cari hayatta en 
ufak bir teminat teşkil etmez. 

işte, biz, bu kanunda (konutun ne tür bir ko
nut olduğunun tarif edilmemiş olmasının şid
detle karşısında bulunuyoruz. Böylesine bir dü
şünceyi nereden buluyorsunuz, derseniz bizim 
sosyal düşüncemiz-, ekonomik düşüncemiz böyle
dir, demekle yetinmiyeceğim. Biz sosyal ve eko
nomik düşüncemizi programımızda belirtmiş bir 
parti olmakla beraber, bunun kâfi olmadığını 
bildiğimiz için kendimiz iktidarda, yarında ol
sa, iktidarda bulunduğumuz zaman, hazırladı
ğımız Birinci Beş Yıllık Plânda bu konutu ta
rif etmişiz ve şayet kamunun, kamu gelirlerin
den bir miktar para ayırarak yerleşme sorunu
na, konut sorununa müdahalesi gerekirse şart
larını tesbit etmişiz. Ve nitekim, konut yapa
cağımızı Birinci Beş Yıllık Plânda çok açık 
göstermişiz. Nitekim, Birinci Beş Yıllık Plânın 
kendi içinde ve nihayet 1963 - 1964 icra prog
ramında bizim konuttan ne anladığımızı ifade 
etmiş bulunduğumuzu bu kanunun gerekçesi 
dahi işaret etmektedir, ihtiva etmektedir. Ba
kınız, bizim 1963 yılı icra programının 217 nci 
sayfasında, arsa konusunu düzenlemek üzere 
merkezî bir kurumun kurulması çalışmaları ya
pılacaktır, dendikten sonra; bu kurumun bu
günkü gibi başlı başına ayn bir otorite olarak 
değil, belediye ve özel idarelere yardımcı ola
rak kurulması öngörülmüş. Bu, çok önemli 
bir fark. Bu kanunla Birinci Beş Yıllık Plânın 
1963 yılı icra programında kabul edilen ilkeler 

arasında önemli bir farktır. Biri, müstakiien ve 
hattâ belediyelerin, özel idarelerin, Hazinenin 
bütün arsalarını elinde toplıyan tek arsa sahibi. 
En büyük arsa mâliki Devlet anlamı başka 
şey, ama belediye ve özel idarelere yardımcı bir 
merkezî kuruluşun kurulmasını öngörmek 
başka birşeydir. 

Diyeceksiniz ki, bu belki hukuksal bir fark
lılık. Aslında hukuksal farklılık değildir. Bil
mek lâzımgelir ki, kamu kontrolü, halk kontro
lü, bölgeler daraldıkça daha kolaylaşır. Köyler
de, kasabalardan daha kolay kontrol mümkün
dür. Şehirlerde, kasabalardan daha güçtür, 
kontrol. Onun için belediyeler ve özel idare
ler esas alınır da, merkezî kuruluş ona yardım
cı edilirse, arsa ve diğer arasaya müteallik ve
yahut konuta müteallik işlerin kontrolü daha 
kolay olur düşüncesi ile, anailke olarak, beledi
yelere ve özel idarelere yardımcı kuruluş olma
sı vasfını öngörmüşüz. Yoksa, Ankarada kuru
lacak bir genel müdürlüğün toplıyacağı bütün 
Hazine ve belediye arsaları ve parası ile ala
cağı bütün arsaların kime, nasıl ne şekilde, ni
çin gittiğini görmek ve kontrol etmek mümkün 
olmıyacaktır. Bu, özellikle bu, üzerinde durul
ması gereken bir anlayış farkıdır. 

Diyelim ki, bu o kadar çok önemli değildir. 
Fevkalâde iyi ve iyi niyetle çalışan bir Hükü
met ve ona bağlı bir Bakanlık ve teşkilâtı var
dır. Bir muhal faraziye olarak böyle düşünsek, 
böyle var saysak dahi, biraz sonra arz edece
ğim gibi, Sayın İmar ve İskân Bakanının bu 
kanunun tümü üzerinde yaptığımız konuşma
lardan sonra verdiği cevaplarda, imar ve iskân 
işlerinin Türkiye'de fevkalâde dürüstlükle ve 
hiçbir hata yapılmadan yürütüldüğü yolundaki 
iddiasının nasıl yanlış bir iddia olduğunu so
mut örneklerle ispatlıyacağım. Ama, şu 1963 
yılı programında bizim konuttan ne anladığı
mızı şimdi okuyarak size arz edeceğim ve bizim 
anladığımız mâna ile, konuttan çıkardığımız 
mâna ile bu kanunun mücerret, soyut konutu 
arasındaki farla göstereceğim. 

Bakınız, ne diyor? Bu (kuruluş, halk tipi ko
nut yapacaklara arsa sağlamak amaciyle ku
rulacaktır. Halk tipi konut yapacaklara arsa 
sağlamak kastı ile kurulacaktır, işler çok de
ğişiktir, çok farklı anlamlar taşır, bu. 

Tekrar etmekte fayda mülâhaza ediyorum. 
Kamu gelirlerinden bir miktarının alıp-, yerleş-
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me, mesken edinme, konut sahibi olmak, ko
nut politikası için müdahalede bulunduğumuz 
zaman, bunu mutlaka, biraz evvel arz ettiğim 
gibi kamu yararına tevcih etmeye mecbursu
nuz. Biz, bu mecburiyeti hissetmişiz ve 1963 yılı 
icra programında konut için yapacağımız ka
mu müdahalesini tarif etmişiz. Ne demişiz? 
Halk tipi konut yapacaklara arsa vereceğiz. 
Yoksa bugünkü kanunda yazıldığı gibi, soyut, 
ne anlama geldiği belli olmaz, kulübeden kâşa
neye kadar büyük varyantları olan müphem, el
bette ki, rasgele İdmin yapacağı da belli olmıyan 
konutlar için kamu gelirlerini sarf etmeyi öngör
memiştir. Şimdi biz böyle düşünmüşüz de, san
ki Sayın imar ve iskân Bakanının mensuboldu-
ğu Hükümet bu meselede başka türlü mü dü
şünmüş? Daha doğrusu, Sayın imar ve iskân 
Bakanının bu kürsünden verdiği teminat ile 
ikinci Beş Yıllık Plânın bu konudaki maddele
ri arasındaki çelişki bize nasıl hak verdiriri ma
hiyettedir? Şimdi onu da usulcacık size arz et
meye çalışacağım. 

Bakınız ikinci Beş Yıllık Plânda Sayın Ba
kanın dediği gibi, meseleler güllük gülistanlık 
değil. Sayın Bakanın sandığı bu konuda her şey 
yapılmış bitmiş. Bu konuda Sayın İmar ve İskân 
Bakanının hazakati ile hiç bir güçlük kalmamış 
ve Sayın İmar ve İskân Bakanının iddia ettiği 
gibi, bu konuda hiçbir çetrefil yoktur iddiası. 
Bakınız ikinci Beş Yıllık Plânın şu pasajı ile 
nasıl cerhedilecektir ve imar ve iskân Bakanı
nın bizzat kendisinin de iştirak ettiği ikinci 
Beş Yıllık Plânda çelişik duruma düşecektir. 
Bakınız ne diyor. Kısa bir bendini okuyo
rum. 

«Finansman kaynaklanılın ekonomik stan
darttaki konutlara yöneltilmemiş gecekondu ya
pımına giden yatırımların, olumlu yerde kulla
nılmasını sağlıyacak teşkilâtların kurulama
mış ve piyasada ucuz konut arz edecek, toplu 
konut kuruluşlarının gerçekleştirilmemiş olma
sı, durumun ağırlığını devam ettirmektedir. Bu 
konuda sorumluluk alaJbilecek çeşitli kuruluşlar 
bir gelişkenlik gösterememişlerdir. Bu arada 
konut yapımının şekillenmesinde büyük rolü 
olan imar yönetmelikleri ve denetimi, konut 
pol'tikasmın uygulanması bakımından yetersiz
dir. Proje işleri genellikle ehliyetli ellerde de
ğildir. Ekonomik standartlara inmekte ve mali
yeti düşürücü teknolojik çalışmalar yapmakta 
bir gelişme olmamıştır.» 

Değerli arkadaşlarımdan geçen Perşembe 
günü burada olanlar hatırlarlarsa, Sayın İmar 
ve İskân Bakanı buradan, bize imar işlerinin 
halk tâbiri ile su gibi işlediğini gayet olumlu 
bir imar iskân hayatı yaşadığımızı, duymuş
lardır. Ama bakıyorsunuz Sayın imar ve iskân 
Bakanının bu beyanlarının tam zıddına demi-
yeceğim, beyanlarını sanki mahsus cerhetmeye 
görevlendirilmiş gibi, İkinci Beş Yıllık Plân, 
bir pasajında böylece yeriyor, yanlışsın diyor. 
Bütün bu imar iskân işlerimiz çok kötü durum
da diyor. Hiç bir kuruluo gerekeni yapmadı di
yor. Gecekondu meselemiz kötü gidiyor, diyor. 
Bu standartlar tâyin edilmedi, diyor. Proje işleri 
kötü ellerde diyor. Biraz sonra geleceğim dön
dürülmekte olan dolaplardan da bahis edince, 
sistematiği tamamlıyacağız. 

Ve o zaman Sayın İmar ve İskân Bakanına 
eğer kabul ederlerse bu kanunda böyle bir mad
de yerine işte bu Birinci Beş Yıllık Plânın, son
ra ikinci Beş Yıllık Plânın emrettiği ve emret
mesi zorunlu olduğu şekilde bir kanun ile hu
zurunuza gelmesini naçiz bir Parlâmento üyesi 
olarak tavsiye edeceğim. Yoksa, o zaman bu 
kanun buradan çıktığı takdirde, hem Birinci 
Beş Yıllık Plândaki, hem İkinci Beş Yıllık 
Plândaki ve bugün cari hayatta olanlarla çeli
şik bir kanun doğmuş olacak. O ne olacak, 
bu kanun böyle doğacak, bir zaman gelecek 
bu kanundan şimdi yapılan şikâyetlerin yüz 
misli, ama misallerle ortaya dökülecek. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu kanunun tü
mü üzerinde ifadei merama başladığım zaman, 
demiştim ki, bu konut tâbirini mutlaka bir hale 
getirmemiz lâzım. Aksi takdirde, biraz evvel 
arz ettiğim çeşitli konutlar olur. Hayır. Baş
ka bir hususu da ifade etmek için bunu söyle
miştim, bu tarifi istemiştim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de plânlı dö
nemde, çok hususi süreçler oldu. önce de 
vardı ama, bunlar plânlı dönemde olunca ve 
plânlı dönemin ikincisine başladığımız, hattâ 
iki yılını idrak ettiğimiz yani, yedi yıldan 
beri böyle olumsuz süreçlerin devam ettiğini 
görünce, bunlar üzerinde eğilmek gerekiyor. 
Türkiye'de plâna rağmen ve plânının istememe
sine rağmen, konut gibi, kara taşımacılığı gibi 
sahalara bu memleketin yatkın potansiyelinin 
büyük 'bir kısmı gitmekte, diyor. Türkiye'de 
plânlar, kaynakların en etken biçimde dağıl-
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masını sağlamak için yapılmıştır. Kısacası ve 
doğrucası, kaynakları en etken biçimde yatı-
ramıyan ve yönetemiyen bir ülke kalkınmadan 
nasibini alamaz. Pekâlâ, Türkiye'de nasıl olu
yor; dediğiniz zaman işte. Konut sahasında 
kaynaklar israf ediliyor. Şimdi, yanlış anla
şılmasın, herkes konut ev ve saire ile meş
guldür. Biz buna karşı değiliz. Böyle şey 
olmaz. Ama, kanunlar çıkarken sonunda her
kesi değil, bir avuç kişiyi memnun edecek ise, 
işte onunla boğuşuyoruz. Doğuşumuzun teme
linde bu yatar. Konut pekâlâ, kanun pekâlâ, 
bunun için kamu gelirlerini ayırmak... Hay hay. 
Ama niçin ve nasıl? Dâva burada. Mühim 
olan budur. Yoksa, biz efendim iktidara gel
dik, bütün milleti konut sahibi yapıyoruz şek
linde nutuk ile kimsenin konut sahibi olduğunu 
görmedim. Çünkü basit bir şey. 1968 yılında 
114 bin konut açığı tesbit eden plân muvacehe
sinde yalnız 1 300 aded konut yapmayı plân
lamış Hükümetin sayın yetkili ve sorumlu Ba
kanı, bu kürsüden biz işte konut politikasında 
böylesine büyük işler başardık nutkunu söyli-
yebiliyor. 114 bin konut, 1 330 tanesi planla
nabilmiş. Şimdi biz neden dolayı konut üze
rinde duruyoruz? Kimseden konut kıskanmı
yoruz. Elbette ki herkesin dünyada bir mekânı 
olmasını istiyoruz. Ama, nasıl ve ne surette 
olur bu? Mühim olan bu. Yoksa... Üstelik ko
nut yatırımlarının, üretken olmıyan yatırım 
olması, Devletçe nazara alman yatırımlardan 
çok farklı. Tasarrufların bir kısmının buraya 
akmasının önlenmesi, plânların ikisinin de baş-
vasfıdır. Nitekim bu sene kalkınma hızının 6,6 
olduğunu söyliyen Sayın Adalet Parti iktida
rının, kalkınma hızında sürükleyici sektör 
olan sanayideki gerilememizi, ziraatteki geri
lememizi ifade etmeden mücerret 6,6 kalkınma 
hızına ulaştığımızı söylemek suretiyle vatan
daş gözünde iyi iş yapan iktidar gibi gö
zükmesinin altında, plânların öngörmediği ve 
istemediği konut ve taşıt yatırımcılığının plân
ların hedeflerinin üstüne çıkmasından ileri 
geldiğini duyurmak isterim. Konut yatırımı
nın şu kadar olması plânlanmışken şu kadar ol
muş, kara taşımacılığının şu kadar olması lâ-
zımgelirken bu kadar olmuş, ama sanayide geri
lemişiz, tarımda gerilemişiz. Fakat bunları da 
paçal yaptığımız za.man 6,6 kalkınma hızına 
erişmişiz. Bu aslında ekonomide sıhhatli bir 

kalkınma, dengeli bir kalkınma anlamını ifa
de etmez diye söylemeye mecburum, görevim 
budur zannediyorum. E... siz şimdi konut yapı
mının lüks bir yatırım, daha doğrusu Türkiye 
için gereksiz olduğunu kabul eden plân ilkeleri 
karşısında şimdi bir Arsa Ofisi Kanunuyla 
Parlâmentonun huzuruna gelir de tarif etmedi
ğiniz, kim için yapacağınız belli olmıyan, ko
nut için milyonlar ayırırsanız ve bütün Hazine 
arsalariyle belediye arsalarını da bu umum mü
dürlüğün emrine verirseniz, siz o zaman şu 
plânların istemediği konutta aşırı yatırımcılığı 
teşvik etmiş olmaz mısınız? Ne var bunda? An
laşmak gayet kolay. Plânın ilkeleri belli «Halk 
standartlarına uygun konut için.» Tamam. Bu 
anlaşıldı, bu anlaşılır, bu kabul edilebilir. Halk 
standartları; halk bellidir, standartlar tâyin 
edilir, onlar için toplu konutlar yapma plânla
rı hazırlanır, bunun için bütçeden para alınır. 
Tamam. Buna, bunu vermiyecek Parlâmento 
üyesi ve parti yoktur, öyle değil. Konut diye 
yazacaksınız buraya, sonra burada geleceksi
niz, kanunda yazılı olmıyan şeyleri bizim ikti
darınızın felsefesini söyliyelim, biraz sonra söy-
liyeceğim çünkü. Elimde Türkiye'nin en ünlü 
mimarlarının yazdığı ve nasıl dolapların dön
düğünü gösteren dokümanlar var. Şimdi siz 
yalnız biraz evvel arz ettiğim gibi, Anayasanın 
61 nci maddesinde yazılı esasların dışına düş
müş olmuyorsunuz, aynı zamanda plân hedefle
rinin de dışına düşmüş oluyorsunuz. Bizim ha
zırladığımız, öyle diyelim artık Birinci Beş Yıl
lık Plân hedeflerinin dışına düşüyorsunuz, biz
zat kendi hazırladığınız plân hedeflerinde dı
şına düşmüş oluyorsunuz. 

Yine 1963 ten 1967 ye kadar devam edege-
len plânı icabında kullanacağım, ama esas ola
rak İkinci Beş Yıllık Plânı alacağım, yani Ba
kanın sorumlu olduğu dönemi alacağım. Ora
da diyor ki: Gecekondu Kanunun, ki buradan 
bir arkadaşımız ifade etti, kendi iktidarlarına 
mal ederek övündü, herkes bilir Gecekondu Ka
nunu bizim milletvekili arkadaşlarımızın bir
kaçının mütaaddit defalar hazırlayıp sunduk
ları tekliflerin sonunda meydana gelmiştir ve 
ilk Gecekondu kanunu tasarısı da bizim iktida
rımız zamanında ele alınmıştır. Bu böylece bi
lindikten sonra şuna geçelim ki Gecekondu Ka
nunuyla Konut Kanunu arasındaki çelişkileri 
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kaldırmak zorundasınız diye ikinci Beş Yıllık 
Plânda ilke kararları var. Demek ki gecekon
dularda uygulanan politikanın da plân anlayı
şına uygun olmadığı bu plânda kabul edilmiş 
ve yazılmıştır. Halbuki Sayın Bakan bir Gece
kondu Kanunuyla çok işler başardıklarından 
bahsetti. Öyle ise ikinci Beş Yıllık Plânda Ge
cekondu Kanununun düzeltilmesini istiyen mad
denin yeri nedir? Neden getirilmiştir, anla
mak mümkün olamayacaktır. Yalnız Gecekon
du Kanununu, Konut Kanunuyla değiştirmek 
lâzımdır dememiştir; İkinci Beş Yıllık Plân baş
ka bir hususu da önemle ileriye sürmüştür, ön
ce Konut Kanunu gelecektir, demiştir. Arsa 
Ofisinden de, yerleşme ile alâkalı her türlü 
mevzuattan önce Konut Kanunu gelip Parlâ
mentolarda müzakere edilecek, ondan sonra ar
salar, krediler, kira düzeni, vergiler, ondan 
sonra hepsi şekil alacaktır. Hakikaten doğru 
bir düşüncedir. Bu memlekette kamu eliyle yer
leşme politikasının uygulanması sırasında el
bette bir miyara, bir kritere muhtacolduğu-
muz bedihidir. Biz niçin arsa ofisi kuruyoruz? 
Arsa sağlamak için. Niçin? Konut için. Hangi 
konut için? Nasıl konut için. Nedir 
bu memlekette iktidarda bulunanların ko
nuttan anladıkları ve konut politikala
rı? Demek ki önce Konut kanunu ta
sarısının geçmesi lüzumuna işaret eden plân 
ilkesi doğrudur. Aksi takdirde siz, sonradan na
sıl yapılacağını bilemediğiniz, ne şekilde geti
rileceğini öğrenmemize imkân oimıyan bir ça
lışma, bir politikaya, bir uygulamaya şimdiden 
bizden zemin istiyorsunuz. E... Bu zemine biz 
plân ilkelerine uyarak bu kanunu getirmeden, 
Arsa Ofisi Kanunu getirmeyiniz, getiremezsi
niz dediğimiz zaman, bize nasıl kandırıcı ce
vap vereceksiniz, öğrenmek hakikaten ilginç 
olacaktır. Çünkü İkinci Beş Yıllık Plânda da, 
Birinci Beş Yıllık Plânda da zaten bu Konut 
kanunu tasarısının öncelik kazanması, öngören 
maddeler çok aşikâr olarak yazılmıştır. Ama, 
Sayın Bakan belki burada diyeceklerdir ki, biz 
Konut kanunu tasarısını da işte hazırladık, 
evet ama Meclisler bunun hangisini ileri, han
gisini geri çıkarırlar, onu biz bilemeyiz, böyle 
bir mazereti kabul etmeye imkân yoktur de
ğerli arkadaşlarım. Çünkü bir memlekette, bir 
ülkede sorumlu bir bakanlık göreviyle görev
lendirilmiş kişinin veya Hükümetin biraz evvel 

j arz ettiğim plâna bağlılığı zorunluğu şarttır. 
Plâna bağlı olan Hükümetler de, önce Konut 
kanun tasarısını çıkarırlar, ondan sonra Arsa 
Ofisi Kanununu getirirler, o zaman elbetteki 
plân ilkelerine daha çok uymuş olurlar. Yoksa 
iki kanundan birisini Meclisin öne almış olma-

I sı gibi bir mazeretin arkasına saklanamaz-
I 1ar. 

Bu itibarla bu maddenin, 1 nci maddenin 
I konut tâbirinden neyi anlamak lâzımgeldiği, 

nasıl bir konut politikası izlemek gerektiği 
plânların bu mevzudaki görüşlerini kısaca arz 
ettikten sonra yine bu maddenin ihtiva ettiği 

I sanayi ve turizm için arsa ve arazi temin et
mek amacının bakalım A. P. itkidarı elinde ne 

I biçim aldığını görelim. 

Değerli arkadaşlarım; önce şu hususu arz 
edeyim ki Parlâmento, yasama meclisleri, gide
rek, yürütme göreviyle yükümlü olan Hükü
metlere hemen de bütün yetkilerini devretmek 
üzeredir. Daha doğrusu A. P. iktidarı böyle 
bir süreç başlatmıştır, bu devam ediyor. Gi
derek Parlâmento yasama yetkisini, yürütme 
ile görevli olan Bakanlar Kuruluna devretmek 
üzeredir. Çünkü öyle önemli kanunlar geçiyor 
ki, bu Parlâmentolardan önemleri ilgili ilgilen
dikleri sahalardan ziyade, o sahalarda kanun 
yapıcının yetkilerini Hükümete devredici 
maddeler ilgi çekicidir. Çok ilgi çekicidir ve bi
raz evvel arz ettiğim postülâyada uygundur. 
Her kanun sonunda ilgili sahayı Parlâmento 
yerine Hükümetin düzenleyici, vasıtalarla dü
zenlenmesini öngörüyoruz, bizde. Belki iyi ifa
de edemiyorum bunu. ama anladığınıza eminim. 
İşte bu üçüncü kanundur ki turizm için, veya 
sanayi için Hükümete Parlâmentoların yetki
sini bahşediyor. Biliyorsunuz, çok ünlü bir ka
nun var. 931 sayılı Kanun. Yetki Kanunu. Oku
yayım da: 

Bu kanun 1967 yılının 11 Ağustos günü 
ilân edildi. Halen Anayasa Mahkemesinde dâ
vâlıdır Bu kanun biraz evvel arz ettiğim hu
susun tipik örneğidir. Bir çok sahalarda Parlâ
mentonun düzenleme, kanun koyma yetkisini 
hükümetin clevraMığı bir kanundur. Bu ka
nunda, şimdi bu Arsa Kanununun 1 nci madde
sinde yazılı sanayi bölgeleri için arsa ve arazi 
temin etme hususu mevcuttur. 931 sayılı Ka-

I nunun 2 nci maddesinin (C) bendi şöyle bir 
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hüküm taşıyor. «Sanayi bölgeleri ve turistik 
bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla gerek
tiğinde arazi istimlâki Bakanlar Kurulu karar
nameleri ile yapılır» - bu istimlâk - Bu kanun
da turizm ve sanayi için arsa satınalmak, bir 
başka kanunda Umumi İstimlâk Kanununda za
ten istimlâk imkânı var. Şimdi konuştuğumuz 
Arsa Ofisi Kanununda turizm ve sanayi için 
arsa temini, aslında tekrar edilmiş bir madde 
931 sayılı Kanunda daha geniş ve daha sağlam 
bir yetkinin bir başka anlamla İmar ve İskân 
Bakanlığına verilmesi ve Arsa Ofisi Müdürlü
ğüne verilmesi anlamında bir madde. Ama bu
rada da, konut konusunda olduğu gibi, acaba 
kalkınma plânları ilkelerine uygun hareket edi
liyor mu edilmiyor mu? Bunu da araştırmak 
lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de turizm 
çok bel bağlanan bir kalkınma manivelası sa
nılmaktadır. Bir çok okurlar, yazarlar turizm 
deyip dururlar ve bu turizmle Türkye'nin kal
kınma sermayesini elde edeceğini iddia edip 
dururlar. Ve örnek olarak da bâzı Akdeniz ül
kelerini gösterirler. İspanyaları, Yunanistan'
ları ve saireyi. Bu ülkeler elbette ki, turizm
den çok gelir sağlıyan ülkelerdir. Kimse bunu 
inkâr edecek durumda değildir. Ama, her iki 
memlekette de turizmden elde edilen kaynak
larla sanayileşmiş bir ülke yolunda oldukları
na dair bilimsel haberler alınmamaktadır. He
le o memleketlerde, şimdi bizdekinin aksine, 
kamu kaynakları turizm için bu kadar hesap
sız denilecek ölçüde harcanmamaktadır. Çünkü 
tecrübeler onu göstermiştir ki, turizm endüst
risi bundan beş yıl evvelki durumda değildir. 
Turizm, bir memleketten başka bir memlekete 
giden insanın kendi parasını bol bol harcayıp 
savurduğu bir ülke sanayi değildir. Çok de
ğişmiştir, çok hesaplı hareket eden bir sanayi ol
maya başlamıştır. Yatırımlarla, yatırımlardan 
elde edilecek turizm gelirlerinin çoğu defa bir
birlerini karşılamadığı görülmektedir. Biz bu 
itibarla turizm sanayiine yapılan yatırımların 
dikkatli, ölçülü ve sonunda âtıl kapasite halin
de kalmasını önleyici bir politikanın uygulan
ması taraftarıyız. Fevkalâde iyi hesaplanmış, 
gelir getireceğine kaani olunmuş olduğu takdir
de âdeta bilmediği ısmarlama iş yapar gibi - tâ
birimi mazur görün - hareket eden bir politika
nın daha uygun olacağı kanısındayız. Yoksa, 

Devletin bütün varlıklarını, yahut bir kısım 
varlıklarını bu sahada, Devletin de eliyle değil, 
turizm endüstrisinde iş yapacaklara Devlet kay
naklarını, kamu kaynaklarım bolca lûtfetmek-
le, ihsan eylemekle turizm sanayiinin kalkına
cağı kanısında değiliz. Çünkü, çoğu defa bilgi
sizlikten gerekli ve dünya standartlarına uygun 
turistik tesis yerine birtakım kredi sağlama ve 
fakat sonunda bankalardan ve Devletten kredi
lerle devam ettirilen bir turizm sanayii ile kar
şı karşıya kalıyoruz. Bu itibarla turizm endüst
risi için Devletin yatırım yapmasına prensibo-
larak taraftarız. Ama bunu hızlı kalkınmanın 
hemen hemen tek yolu gibi görüp, bütün kamu 
kaynaklarını hesapsız bir şekilde ve Devlet elin
de olmaksızın amaçlarını tâyin eden bir Devlet 
yerine, sadece bol para veren bir Devlet sıfatı
nın üstünde bir Devlet olarak hareket etmek 
şartiyle kaynakların turizme tahsisine razıyız. 
Sanayi bölgeleri için bu kanunun 1 nci madde
sinde yazılı olduğu üzere, arsa temini hakikaten 
prensibolarak taraftar olunacak bir görüş gibi 
geliyor. Biz sanayileşmenin ne olduğunu ne ol
madığını çok uzun münakaşa eden bir partiye 
mensubuz. Çok da açık seçik fikirleri olan bir 
partiyiz. Sanayileşmenin bizce önemi, bizden 
başka her partiden daha zengindir, daha lüzum
ludur. Çünkü, hem bu hususta mazisi olan, 
sanımca, kanımca, Türkiye'ye en uygun sanayi
leşme portesini programında muhafaza eden tek 
parti biziz. En gerçekçi sanayileşme yolunun 
ne olduğunu öneren partiyiz. Ve bu yüzden
dir ki, tecrübelerimizle ve Türkiye gerçeklerine 
uyarak oluşturduğumuz sanayileşme programiy-
le, sanayi poiitikasiyle Adalet Partisinin sanayi 
politikası arasındaki açık çatışma sebebiyle Ar
sa Ofisi Kanunu dolayısiyle de olsa, kamu kay
naklarının Adalet Partisi iktidarının öngördüğü 
sanayi türüne tahsisinde tam mutabakatımız 
yok. Çünkü, sanayileşmeden ne anladığımızı, 
ne anlamadığımızı mütaaddit defalar bu kürsü
den ifade ettim. Fakat sanayileşmeden her 
halde bir yabancı, çok milletli, çok kudretli dev 
şirketlerle hiçbir şekilde her hangi bir ortaklığı 
kabul etmiyen bir sanayileşme olması şartiyle. 
Sanayileşmekten mutlaka millî sanayii, öncelik
le, ivedilikle ve hiçbir suretle, hiçbir gevşemeye 
ve tavize meydan vermeksizin tam bir millîlik 
içinde yürütülecek sanayie taraftarız. Sanayi-
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den, ağır sanayii, fabrika yapan fabrikayı anla
dığımızı ve bunun dışında yapılan bütün yatı
rımların aslında Türkiye'nin icabı ve ihtiyacı 
olan süratli ve dengeli kalkınmayı sağlamıyaca-
ğım bildiğimiz için dağınık ve suni tekellerle 
büyüyen bir camekân sanayii yerine, bu mem
leketin ihtiyacı olan üretim araçları sanayiine, 
nıakina yapan makinaları mutlaka yapmaya yö
nelmiş bir sanayie biz sanayi diyoruz, Yoksa 
yabancı firma ortaklığı veya markası, patenti, 
know - how'u ve sairesi ile göbek damarından dı
şa bağlı bir ekonomiyi ve sanayileşmeyi teşvik 
etmeye taraftar değiliz, Bunda hiçbir fayda ve 
yarar görmüyoruz. Bu itibarla şimdi görüldüğü 
gibi Arsa Ofisi Kanunu ile elde edilecek arsala
rın hakikaten bu memleketin gerçeklerine, ihti
yaçlarına uygun türde bir sanayileşme politika
sına girildiği zaman Devletin müdahalesini ya
hut Devletin katkıda bulunmasını kabul edebili
riz. Aksi takdirde her şeye okluğa gibi, bu ar
salara da yazık olabilir. Bizim sanayi anlayışı
mızın eğriliği, doğruluğu seçimden seçime alı
nan reylerle ölçülmez. Onu hemen peşinen ve 
samimiyetle ifade edeyim. Hiçbir parti sanayi 
politikaları yüzünden halk yığınlarının oyunu 
tercih itibariyle aldığını iddia edemez. Hele Ada
let Partisi hiç iddia edemez. Çünkü Adalet Par
tisi, bu konuşmanın başında da ifade ettiğim 
gibi, aslında Devlet eliyle yapılmış her şeyin 
karşısında durmayı kendilerinin tek mümeyyiz 
vasfı olarak ilân edip, her şeyi Devlet eline ver
meye çok meyilli bir partidir. O kadar ki, tah
min edilecek şey değildir. Şayet Adalet Parti
si böylesine bir iki hüviyetlilikle çalışmamış ol
saydı, sanıyorum ki, bugün iddia ettiği muvaf
fakiyetin, ki muvaffakiyet değildir bizce, ucun
da bile bulunamazdı. Adalet Partisi iktidarının 
böyle bir hüviyette olduğu şu kürsüde yine ifade 
edilmiştir ki, tacir olmıyan Devlet, ki ben bu 
kanun dolayısiyle Devlet kötü tacir olmasın de
mişimdir, tacir olmıyan Devlet istiyoruz diye 
söyliyenler, burada ne kadar geniş sahalarda 
ticaret yapan Devlet anlayışına sahiboiduklarmı 
getirdikleri kanun tasarılariyle göstermişlerdir. 
Meselâ; nereden ve nasıl olursa olsun istibrace-
dilen linyit kömürlerini Devletin almasını zorun
lu kılacak kanun getirilmiştir, bu Parlâmento
ya. Bir misal olarak, tipik bir misal olarak ve
riyorum. Yani, bu itibarla, biz sanayi politikamı
zın türü, mahiyetini açıklarken, bunu efendim, 

oya vurarak efendim ondan dolayı biz kazanı
yoruz, siz kazanamıyorsunuz dedikleri zaman, 
bunun asLnda siyasi mücadelede pek önemi ol
madığa ; ama haddi satmda bizim taMbetmekte 
olâuğur.ms ekonomi politikasının daha çok ta
raftarı olmaya mecbur kalışları tarihîdir, gara
bettir. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla bu Arsa 
Ofisi Kanununun birinci maddesinde yazılı sa
nayi ve turizm için arsa tahsisi vazifesini Arsa 
Ofisi Umum Müdürlüğüne yüklemek suretiyle, 
Demetin kaynaklarının büyük kısmını biraz ev
vel arz ettiğim türde bir turizme ve sanayileş
meye hasretmekte bu ülke için büyük yarar gör
müyoruz. Çünkü politikaların yanlışlığına kaa-
ırh'î;. Şimdi Türkiye'de imar işlerinin fevkalâ
de düzgün yürüdüğü iddiaları ise pek yakın 
mazid"; açık örnekleri ile bizatihi cerhedilmis bu
lunmaktadır. Türkiye'de imar mevzuunda en 
önemli olumsuzluk nâzım plân ve mevzii plân ça-
tışmasıdır. Türkiye'de umumi efkâr önünde 
bütün İmar bakanları ve Hükümetler, bilhassa 
büyük şehirlerin nâzım plânlarını yaptırmak 
üzere dünyanın en ünlü mütehassıslarını get-
receklerini va'dederler. Hakikaten işe başlar baş
lamaz yabancı mütehassıslar çağrılır ve hemen, 
önceden, nedense istanbul'un, sonra Ankara'
nın ve izmir'in, bu üç büyük şehrin nâzım plânı
nın yapılması için emirler verilir. Bilir misiniz, 
şüphesiz bilirsiniz, istanbul'da beş aded nâzım 
plan vardır ve bunların yapılması Türkiye'ye 
yüz milyon liraya malolmuştur. Buna ilâveten, 

buna zamimeten Türkiye'de ve istanbul'da bini 
mütecaviz mevzii plân, uygulama plânı, tatbi
kat plânı vardır. Her sabah erken kalkan mem
leketin o gün iktidarda bulunan partisine ve 
Hükümetine, o belediyesine derhal tasallut yolu 
aramış, nâzım plânları bir tarafa itmek şöyle 
dursun, her yerde mevzii uygulama plânları adı 
altında bini mütecaviz tatbikat plânları meyda
na getirilişlerdir. Bu bin tane kadar plânın 
hepsi nerede ise bir ufacık eve, bir ufacık çıka
ra hizmet eder. Şimdi İstanbul'da bulunduğu
nuz saman har gittiğiniz yerde oturan vatandaş
lar bilhassa istanbul'un dolaylarında oturanlar, 
gecekondu biçimi oturanlar, hepsi kendilerinin 
bir saman İÜ50 den spnra oturdukları yerlerin 
tapularına sahip kılındıklarını söylerler. Hattâ 
bundan Demokrat Parti ve Adalet Partisi çok 
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istifade eder. Fakat her gittiğiniz yerde arka
sından iyi, ama tapuları elimizde ama şimdi ta
pularınızın iptali için dâvalar var derler. Sa
larsınız. Tapuyu görürsünüz dâva vardır haki
katen. Bakarsınız önce bir kere tapulara aykırı, 
eski tapulara aykırı tapulardır. Eski tapuları 
hiçe sayan tapulardır. Ondan başka da tapu 
dairesi ile belediye arasında mücadele devam 
edegelmektedir. Tapu dairesi milyonda bilmem 
kaçını sattığını ifade eden bir satıcının alicisinin 
eline bir tapu verir, fakat belediye o tapuya ba
karak orada sahibi, arsanın sahibi olan kişinin 
konut inşaatına müsaade etmez. Ama işte o böy
le bir çalışmadan sonra hemen siyasiler bulunur. 
Devrin belediyesine veya Hükümetine hulul edi
lir. Kemen bir uygulama plânı veya bir mevzu 
plân icadedilir ve bu plân sonunda da işte o 
adanı yahut o adamlar, o gruplar her ne ico ken
dilerini kurtarmış olurlar. Böylesine hallaç pa
muğuna döndürülmüş bir İstanbul vardır. Şura
da 59 dan bağlayıp bu günlere kadar gelen ve 
İstanbul'un meşhur semtlerinde birnok adalar, 
parseller paftalarda nasıl değişiklikler yapıldı
ğını gösteren ilginç, tarihi, numarası, kaydı bel
li malûmat var. Çok vaktinizi alacağımdan 
korkuyorum. Onun için teferruatına girmiyo
rum. Ama Sayın Bakan böyle şey yoktur dedik
leri zaman sorunlu olarak okuyacağım, tabiî. 
İstanbul'da beş tane nâzım plân vardır. 1 000 ta
ne tatbikat plânı vardır. Bunlar işte biraz ev
vel arz ettiğim sebeplerle ve belli kişilerin, belli 
zümrelerin çıkarları için iktidara hululle şeyle 
yapılır, böyle yapılır. Bunların hepsi uzun za
man içinde kaynamıştır. İhtilâlden sonra bu 
husus çok önem kesbetnıiştir. Meşhur imar ha
reketlerinin bilançosu ihtilâlden sonra ortaya 
konmuş ve neye mal olduğu anlaşılmıştır. On
dan sonra bir idealizm devri başlamıştır, üni
versiteler ve Güzel Sanatlar Akademisi ve pro
fesörler kurullar Irarmuşlardır. Bu me~e!eyi 
ele almışlar ve Türkiye'de bu imar felâketini 
tanzim etmeye çalışmışlardır. Fakat eok. kısa 
bir dönem sonra bu idealizm sönmüş, yerine yi
ne eski realizm gelmiştir. Realizm, İd biraz evvel 
arz ettiğim keşmekeş realizm. Yani tutanın elin
de kalan bir plân. 

Şimdi bakınız nâzım plânlarda çok kati 
olarak İstanbul bölgesinde Metropolitende 
birtakım sanayi kuruluşlarının yer almaması 

öngörülmüştür. Ciddi olarak, kalkınma plân
ları da bunu böyle almıştır. Gelen yabancı 
uzmanlar bunun böyle olmasını emretmiştir. 
Ama yine de istanbul Metropoliteninde nâ
zım plânların emirlerine rağmen, hükümet 
kararlarına, plân ilkelerine rağmen, şimdi 
sayacağım örnekleri ile o metropolitenlerde 
birtakım yapılmaması lâzımgelen tesisler ku
rulmuştur, kurulmaktadır. Ben secim bölgem 
olarak biliyorum. Ama açık söyliyeyim, öyle 
bir düzen ki hani plân fikri, metropolitenin 
tanzimi fikri, genel yarar fikri; bunların hep
sinin taraftarıyım. Fakat öyle bir bozuk dü
zen içindeyiz ki hiç değilse o memlekette üç 
kişinin, beş kişinin iş bulabileceği bir ak çi
mento fabrikası kurulmuşsa zaten her tara
fı bozuk olan bu düzende istanbul plânı da 
perişan edilmiş demeyi göze alıyorum. Yok 
bilmem Pendik Tersanesinin orada kurulma-
masmı Pisinato denilen büyük mimar mü
tehassıs istemiş ama, ısrar etmiş iktidar kur
durmuş, evet bu plân fikrine karşıdır, şehri 
bozar şu olur. Ama aman biran evvel kurul
sun demek suretiyle onları göze almaya ra
zıyım. Ama niye söylüyorsun, imar iskân 
Bakam Sayın Menteşeoğlu burada imar is
kân işlerinin çok düzgün cereyan ettiğini 
söylediler de, hususi meselelere girmeden, sa
dece metrepoliten plânlarının nasıl ihlâl edil
diğini göstermek için söylüyorum. Var mı 
böyle bir şey diyeceksiniz? Evet var.. Şimdi 
1966, 29 Nisanında onaylanmış istanbul Sa
nayi sahaları plânında İstanbul metropoliteni 
içinde, gemi, çimento, otomobil, şeker sanayii 
kurulmaz denmiş, fakat bugün hepsi kurulu
yor. Ama razıyım. Hiçbir siyasi çıkar peşin
de değilim. Çok bozuk bir düzen. Bir çimento 
fabrikası kazanmak bozuk düzene rağmen 
iyidir. Bu itibarla bunların hepsinin nereler
de kurulduğunu söylememi isterler mi bilmi
yorum. Yeri gelince söyliyeceğim. Hele hele 
ihtilâlden evvel çok önemli bir kişinin de bu 
nâzım plânın başında bulunduğunu da söy
lediğim zaman bu hususiyete kaçmış olaca
ğımdan çekinirim. 

Sayın Bakanın - işaret etmeden geçemiye-
ceğim - Boğaz Köprüsü hususunda 1968 yı
lında istanbul'da çok büyük toplantılar ve 

">• gösterilerle ilân ettiği hususların üzerinde 
I birazcık durayım. Bir taraftan Sayın Bakan 
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İstanbul Köprüsünün mutlaka yapılacağını 
ve ayaklarının nerelere düşeceğini, çevre yol
larının nerelerden geçeceğini söylemiş. Arka
sından da sakın ha benim söylediğime bak
mayın, sonra arsa spekülatörleri bundan çok 
kazanırlar.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Bunu ispat et
meye mecbursunuz, böyle bir beyanım yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
bir kitaptan okuyorum. Kitabın iştecisiyim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Böyle bir beya
nım yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Bakan geçen gün de yaptınız. Oturduğunuz 
yerden bana müdahale edemezsiniz. Parla
menterle Bakan arasında haysiyet farkı yok
tur. Siz daha üstün değilsiniz benden. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Ne alâkası var 
bunun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan rica edeyim, 
hatibin sözünü kesmeyin. Sayın Gündoğan de
vam edin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Bu konuşmala
rın birinci madde ile ne alâkası var Sayın 
Başkanım? 

BAŞKAN — Bir dakika, birinci madde ka
nun tasarısının kuruluş ve amaç maddesidir. 
Bütün kanun tasarısının belkemiğini teşkil et
mesi bakımından üyelerin konuşmalarını Baş
kanlık her hangi bir şekilde tahdide kendisini 
yetkili bulmamaktadır. Sayın Gündoğan devam 
edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN fDevamla) — Birinci 
madde ile alâkası sudur. Çünkü bu kanunla ar
tık spekülâsyon önlenecektir iddiası vardır. Ar
sa spekülâsyonunu önliyecek kanun daha evvel 
İstanbul gibi cok önemli bir memlekette büvük 
bir köprü yapılırken, veya tersane yapılırken, 
veya çimento fabrikası kurulurken orada her 
hangi bir bakan, her hangi bir Hükümet şurada 
şunu yapacağız şeklinde beyanda bulunamaz. 
Çünkü derhal arsa spekülatörleri harekete ge
çerler. Nitekim ben de biliyorum pendikte ter
sane yapılacağını. Ama Pisinato kabul etmiyor. 
Ben de biliyorum Ak Çimento fabrikasının Bü-
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I yükçekmece'de yapılacağını, ama Pisinato kabul 
etmiyor. 29 Nisan 1966 tarihli İstanbul Sanayi 
Sahaları Plânı kabul etmiyor. Fakat bozuk dü
zende buna bir fayda mülâhazası ile evet diyo
rum. Ne yanlışlığım varmış. Kurt köyünde ne
ler yapıldığını ben bilmiyor muyum? Biz bu arsa 
spekülâsyonunu bu kanunla önliyeceğim dedik
ten sonra, benim vereceğim cevap bu olur. Bıra
kınız bunları 10 ncu maddede daha çok anlata
cağım. Bu itibarla imar iskân işlerinin gayet 
düzgün yürüdüğü, fevkalâde bir düzen kurul
duğu iddiası şu ufacık, değinmekle yetindiğim 
hususlarla sabit olmuştur. Bundan sonra gele
cek maddelerde daha da arz edeceğim ve onu da 
ifade edeceğim. 

Kıyıların yağma edilmesini önliyecekmiş bu 
kanun. 20 yıldan beri iktidarda bulunduğunu 
söylediğimiz bizim partinin dışındaki partiler 20 
yıldan beri yağmaya seyirci kalmaktadır, teşvik 
etmektedir. Elbette ki, dengeyi kuramazsan, el
bette bütün altyapı yatırımlarını belli şehirlere 
yöneltirsen, elbette ki, o kıyılar önemli olur, el
bette ki, oradaki arsalar pahalı olur. Van'a yap-
sana altyapı yatırımlarını. Gitsin kablo fabrika
sı orada kurulsun. Ben Boğaz köprüsünün kar
şısındayım, Hayır, her şeyin yanındayım. Yapı
lan her şeyin yanmdayım. Fakat Boğaz köprü
sünün gereği var mıdır, yok mudur münakaşası
nı yapan bilim heyetlerinin raporlarını bir tara
fa bırakıyorum; ecnebi raporları yerli raporları. 

I Ama Boğaz köprüsünü yaptığınız takdirde ku
rulmamış sanayii oraya kurdurursunuz. Boğaz 

j köprüsüne ben çok para gidecek diye karşı ola-
î "bilirim, bunun da münakaşasını yapmıyorum. 
i Fakat siz altyapı yatırımlarını, önemli yatırım-
I lan nereye yaparsanız sanayi oraya gider. O iti-
i barladır İd, Boğaz köprüsünün sanayileşme bakı-
j mmdan, kalkınma bakımından önemi vardır. 
? Önemi buradadır. Üç milyarmış. Ne olur üç mil-
; yardan bunu bir senede çıkarır. Çıkarabilir, 
İ mümkündür. Ama önemli o değil, hattâ milyar-
j lara yüz milyarlara varacak arsa spekülâsyon-
İ lan da değil, onlann da önemi yok. Fakat sana-
! yileşme nerede başlar nerede devam eder? Niçin 
i orada başlar? İşte bunun için îstajibul köprüsü 
j önemlidir. Binaenaleyh, biz politik kazançlan 
S sağlamak maksadiyle yapılan yatınmlara elbette 
• karşı duracağız. İstanbul köprüsünün gereksiz-
] ligi Türkiye'nin sanayileşmesi ile çok yakından 
i ilgilidir. Çok yakından. Liverpol ile Mançester 
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arasında 150 tane demiryolu varken, Glaskov ara
sında bir tane oluşunun sebebini tarihten bilir
siniz. Başka türlü cereyan etmez bu iş. 

Kıyıların yağmasını önliyeceğini söyliyen bu 
kanun, neden dolayı kıyıların yağmasını önlü
yor, anlıyamıyorum. Kıyılar kimin? Kıyılar Dev
letin. Ne vakitten beri? 1926 dan beri, Hayır 
Türkiye Osmanlı Devleti kurulduğundan beri. 
Ama bir miriyet mi var? Ama deniz bunun as
lında. Suyun rüzgâra göre alıp geldiği bir lebi 
var, bir dudağı var. Senelerden beri orada birta
kım gruplar istedikleri gibi yayılırlar, halkın de
nize girmesine mâni olurlar, denizin içine du
var indirirler. Ne gerek bu kanuna. Medeni 
Kanun var elimizde. Muktedir Hükümet. Ne ge
reği var Arsa Ofisi Kanununu beklemeye? İşte 
burada büyük hukukçular var. Anayasa Mah
kemesi Reisliği yapmış kişi var. Dağlar, or
manlar, tepeler, kıyılar, denizler Devletindir. 
Arsa Ofisi Kanunu çıkacakmış da kıyıların yağ
ması önlenecekmiş. Bu çok güzel ve çok kolay 
bir politik kazanç. Sorarım, işte A. P. kanadın
da da itimadettiğimiz hukukçular vardır. Böy
le midir, değil inidir? Bıraksın deniz kenarın
daki kumluğu canım deniz de mi arsanın sahi
binin? Bugün denizler dâhi işgal edilmiş. 

Değerli arkadaşlanm binaenaleyh, bu birin
ci maddede konut tâbirinin mücerret oluşu, bi
raz evvel arz ettiğim politikaların yanlışlığı 
bu kanunun birinci maddesinin doğru olmadı
ğını göstermeye yeter. Kabul buyurursanız bu 
kanunu yeniden tanzim etmek lâzım. Bütün il
kesiyle beraberim, belli hizmetlere, belli amaç
lara yönelmiş olsun. Halktan aldığımızı, vergi 
olarak aldığımızı halka dönük gidere sarf etme
ye mecburuz, bu Anayasa hükmüdür, 61 nci 
madde. Bir. 

Bir de Türkiye'nin kalkınmasını öngören bir
çok Hükümetten çok daha fazla mesai sarf et
miş plân hedefleri ve ilkeleri var. Buna uygun 
bir kanun yapalım, önceden; yanındayım. Tali 
delililerle değil, Türkiye için yüreği çarpan her
kese hitabederek söylüyorum. Türkiye'nin ana-
meselelerini kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Tür
kiye'nin anameselelerine uygun çözüm getiriyor 
mu, getirmiyor mu? Kanun benim için bu ba
kımdan önemlidir, bu bakımdan değer taşır, ten-
kidlerim bundandır. 

Arsa Ofisi Kanununun Adalet Partisinin fik
rinde rüşeym halinde bile değilken, benim par-
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timin iktidarı zamanında yapılan Birinci Beş 
Yıllık Plânda cenini var. Binaenaleyh, ben onun 
karşısında olmuşum... Hayır. Ama halk tipi yer 
yapmaya mahsus parayı anlarım. Ondan başka
sını anlamak zor olur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Arsa Ofisi ka
nun tasarısının birinci maddesi fevkalâde yerin
de olan bir maddedir. Şöyle ki, senelerden beri 
menafii umumiye kararlariyle vatandaşların 
elinden gayet ucuza gaspedilen yerler artık bir 
daha menafii umumiye karariyle vatandaşın 
elinden asla almamıyacaktır. 

Ben isterdim ki, bir İstanbul Senatörü İstan
bul sahillerinin bir menafii umumiye karariyle, 
ki, menafii umumiye kararının esasiyle hiç alâ
kası olmadığı halde, vatandaşların elinden gayet 
ucuza ne şekilde evet tekrar ediyorum, gaspedil-
diğini söylemiş olsaydı kendisini yürekten alkış
lamamak elde değildi. İşte bu tasarı bu gasp fii
lini önliyecek. Neye gocunuyor arkadaşım an
lamadım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine gocunuyor 
tâbiri çok sert bir tâbirdir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Çok 
özür dilerim, neye telâş ediyor anlıyamadım. 

BAŞKAN — Tâbiri düzelttiler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Dedi
ler ki : Bu kanunun menfaat ipleri elimdedir. 
Dediler, ama bu menfaat iplerini burada sallıya-
madı. Evet, Gündoğan ipten çok hoşlanır. 

İmar plânlarının sık sık değiştirildiği doğru
dur. Ama hangi iktidar zamanında bu imar plân
larının sık sık değiştirilmiş olduğunu söylemiş 
olsaydı, gene kendilerini alkışlamamak elde de
ğildi. Doğrudur. İstanbul'un bir semtinin değil, 
bir sokağının dahi 15 çeşit imar plânı mevcuttur. 
Ama A. P. iktidarı bu mevcudolan imar plânla
rını yeniden tevhidetmek suretiyle ve yeniden 
kurmuş olduğu nâzım plânını baştan etüdetmek 
suretiyle Devletin ve vatandaşın ve sahanın ve 
bölgenin en uygun bir şekilde nerelere ne yapı
lacağını yerinde göstermek suretiyle sabit ve de-
ğişmiyen plânlarını yapmıştır. Bunlar ancak A. 
P. iktidarı zamanında başlamıştır. Bunu burada 
kaydetmeden geçemiyeceğim. 

Yine gönül isterdi ki; bu tasarıda noksan 
olan diyeceklerdi, vaktiyle bu kanunun yayımı 
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tarihinden önce menafii umumiye kararlariyle 
vatandaşların elinden gaspedilen bu yerlerin, 
menafii umumiye kararlarının yerinde olup ol
madığı tetkik edildikten sonra, eğer hakikaten 
bu kararlarda hakiki bir menafii umumiye mev
cut değil ise, bunları tekrar alış fiyatı üzerin
den, menafii umumiye kararının aJlış fiyatı üze
rinden arsa ofisine devredilir demiş olsalardı 
Sayın Gündoğan'ı burada alkışlamamak elimiz
de değildi. 

Bir fikir getirmedi muhterem arkadaşlarım. 
Kanunun anahatları üzerinde bir fikir getirme
di. Gecekondu Kanunu dedi. Bizim arkadaşları
mız getirdi, dedi. Bütün millet bilir ki, evvelâ 
Gecekondu Kanununu getiren benim. Gene bü
tün dünya bilir ki, bu kanunu getirdiğim zaman 
altı tane gecekondusu var, gecekondu simsarı, 
gecekondu tüccarı denen senatör gene benim. 
Ve ben bu teklifi verdiğim zamanda kendi Baş
vekili ottan İsmet İnönü bu kanun yüz milyon 
lira bütçeye yük tahmil edecektir .bu kanunu 
reddedin diyen de kendi hükümeti idi. Ve ben 
bu teklifi verdiğim zamanda İmar - İskân Ba
kanlığında gecekondu dâvalarını, çözüm yolları
nı halledecek. İmar - İskân Bakanlığının bünye
sinde gecekondu dâvalariyle ilgilenecek bir tek 
sandalye dahi yoktu, vazgeçtik bir masadan. 
Nerdeydi senelerden beri gecekonduda inleyen 
vatandaşlarımız susuz, ışıksız, karanlık, çamur 
deryasında, okulsuz dururken? Şimdi de gelmiş 
burada sosyal adaletten bahsediyor ve gecekon
du dâvasına sahip çıkıyor. Onun sahip çıkması 
ancak bizi sevindirir. Hiç olmazsa A. P. iktidarı 
gecekondu dâvasında ve gecekondu sorununda 
yalnız kalmaz. Diğer muhalefetteki arkadaşları
mız gibi gecekonduya C. H. P. nin sahip çıkması 
bizi üzmez, ancak sevindirir. Çok geç de olsa dâ
vamıza inanmış demektir. 

Konut nedir diyor? Konut, Anayasada tâbi
rini bulmuştur. Anayasanın 49 ncu maddesi : 
«Sağlık hakkı : Devlet yoksul veya dar gelirli 
ailenin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçla
rını karşılayıcı tedbirler alır», diyor. 

Geçen hafta konuştum. Bu tasarı dedik Ana
yasamızın 35 nci maddesinden, ailenin korunma
sı; 38 nci maddeden kamulaştırma;... Şimdi bu
rada muhterem avukat arkadaşımız Anayasanın 
38vnci maddesiyle Anayasanın 39 ncu maddesini 
karıştırıyor. Kamulaştırma ayrı, devletleştirme 
ayrı. Biz bunları devletleştirmiyoruz ki, kamu-

laştırıyoruz. Ve kamulaştırmak fiilinin kimlere 
aidodduğunu da gene Anayasamızın 38 nci mad
desi tadadetmiştir. 

Bunların üzerinde durmuyor. Anayasamızın 
41 nci maddesi iktidasi ve sosyal hayatın düze
ni, diyor. 49 ncu maddeyi tekrar edeyim. Çünkü 
bu madde O. H. P. zamanında rafta duruyordu, 
üstü tozlanmıştı bu maddenin. «Sağlık hakkı : 
Devlet yoksul veya dar gelirli ailenin sağlık 
şartlarına uygun konut ihtiyacını karşılayıcı 
tedbirlerini... Acaba C. H. P. zamanında ne gibi 
tedbir aldı? Bu Anayasanın 49 ncu maddesini 
niye işletemedi? Bunu işletebilmek için ancak 
kuvvetli iktidarlara sahibolmak lâzım. Bu basi
retli hükümetlerin harcıdır, mer'i Anayasayı iş
letebilmek ve yürütebilmek. 

53 ncü maddesi kooperatiflere... 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Anayasa

ya fazla dokunma, mevzua gel. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hayır. 

Şimdi bu tasarı Anayasanın bu maddelerinden 
hızını almıştır, ışığını almıştır. 

Bir muhterem arkadaşımız Hükümet kanun
dan yana mıdır, çıkarcıların yanında mıdır, di
yor. Hükümet çıkarcıların yanında olmuş olsay
dı 'böyle bir Arsa Ofisi Kanununu çıkartmaya 
lüzum görmezdi. Çıkarcıların yanında olurdu, 
istediği yerleri istediği şekilde menafii umu
miye karalariyla alırdı, istediği şekilde imar 
plânlarını tadil ettirirdi ve ondan sonra da çı
karcıların hesabına çalışırdı. Şimdiye kadar gel
miş geçmiş bütün iktidarlar, çok özür dileyece
ğim, çıkarcıların yanında yer aldığını söyleme
me imkân yok, ama onların Devlet ve Hükümet 
idare ediş anlayışı öyle idi. Ama bizim Adalet 
Partisi iktidarının felsefesi kanundan yana
dır, hak ve adaletten yanadır. Tasarının birin
ci maddesi bunu teyidetmektedir. Maddenin ay
nen kabulünü Yüce Senatodan saygiyle arz eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UGUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan değerli arkadaşlarım; müzakeresini 
yapmakta olduğumuz tasarının birinci madde
si gayet açık olarak ifade edilmiştir. Maksat fi
yat artışlarını önlemektir. Böylece konut yap
tırmak ihtiyacında bulunan vatandaşlara konut 
arsası, sanayi ve turizme de gerekli olan arsa
ların temini ile memlekette bir realite haline 
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gelmiştir. Günden güne, 45 yıldan bari, bu mem
lekette arsa fiyatları yükselmektedir. Bu bakım
dan gerek benden evvel konuşan Sayın öztürk-
çine'nin ifade buyurduğu gibi bir Anayasa 
hükmünün yerine getirilmesi, gerekse Birinci ve 
ikinci Beş Yılık Plânlarda ele alınmış olan me
selelerin hallini temin edecek bir tasarının bi
rinci maddesidir. 

Şimdi Sayın Gündoğan arkadaşım ve Sayın 
Tunçkanat, konuşmalarında hakikaten tasarının 
amacını teşkil eden birinci maddeyi ele alarak 
yeniden kanunun tümü üzerine döndüler. Gö
rüşleri, ilk gün bu tasarı görüşülürken ne ise 
bugünde aynı istikamettedir. Sayın Gündoğan 
kendi felsefesine göre kanunu teşhire ve teşhi
se çalıştılar. Sayın Tunçkanat arkadaşımız ise 
ilk gün «bu kanun birtakım suiistimallere yol 
açmaktadır» buyurdular. Bugün de aynı fikir
lerinde ısrar ettiler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım mesele ne A. P. 
ıpeselesi, ne de 0. H. P. meselesi. Mesele memle
ketin ihtiyacını karşılamak için topyekûn bize 
düşen bir vazifedir. Memleketimizde bir arsa 
fiyatının artışı var mı? Var. Arsaya şiddetle 
ihtiyacı olan vatandaş var mı? O da var. O hal
de dar gelirli veya az gelirli vatandaşı bir mes
ken yapabilmenin yolunu aramaya çıkan Hükü
metin getirdiği şu tasarı üzerinde tasarıyı eni
ne boyuna kara damga ile lekelemeye hakkımız 
var mı? Bizim tek hakkımız tasarının birinci 
maddesinde eksiklik varsa onu getirip koymaya 
çalışacaktır. Ama tasarının birinci maddesini 
ele alıp istanbul köprüsüne, bilmem Pendik'
teki tersaneye kadar gidersek meselenin içinden 
çıkamayız değerli arkadaşlarım. 

«Yapılan her şeyin yanındayız» buyurdular. 
Evet yadırgamıyoruz her şeyin yanındalar, ama 
sadece karalamak için, sadece lekelemek için ya
pılan işlerin yanındalar. Bunu da inkâr edemez
ler. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık 
Plânda bu memleketin dar gelirli vatandaşının, 
işçi vatandaşının, bir konuta ihtiyacı tesbit edil
miş mi? Edilmiş ki, Birinci Beş Yılık Plânda 
mesele ele alınmış esasları tesbit edilmiş. Plân 
yapılmış, C. H. P. iki yıl iktidarda kalmış, plâ
nın gerektirdiği kanun tasarısını getirmemiş. 
iktidar değişmiş, 1965 yılında A. P. iktidara 
gelmiş; gerek seçim beyannamesinde, gerek Hü-
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kümet programında ve gerekse yeniden ikinci 
Beş Yıllık Plânda meseleyi tezekkür etmiş ve 
bugün de verdiği söze ve Anayasanın hükmü
ne riayet ederek bu tasarıyı huzurunuza getir
miş. O halde tasarının eksikliklerini arayıp bul
mak mecburiyetindeyiz. Yoksa 86 kişilik bir 
urnum müdürlük teşkilâtı bu dâvayı halledecek 
güçte değildir. Tatbikat, bakalım ne gösterecek. 
Belki 86 kişiden müteşekkil Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü meseleyi bugünkü ihtiyaçlara göre 
değerlendirebilir. Bunu değerlendiremezse yeni
den bir kanun teklifi ile ihtiyacı, kadrosu kar
şılanır. Ama mutlak surette şimdiden kanunun 
çıkmaması yolunda fikir ileri sürmeye kalkar
sak dâvayı zedelemiş oluruz kanaatindeyim. 

«Birtakım suiistimallere yol açılacağı» tek
rar edildi. Değerli arkadaşlarım 1050 sayılı Ka
nıma veya 2490 sayılı Kanunun kontrolünden 
çıkarmış, ama elimizdeki metin gayet sarih, Ma
liye ve imar ve iskân Bakanlığınca vazifelen
dirilecek şahıslar tarafından bir heyet meyda
na geliyor. Bu uzmanlar tarafından tetkik edi
lecek bilanço, rapora bağlanarak Sayıştaym tet
kik ve denetimine tabi tutulacak. Türkiyenin 26 
küsur milyar liralık bütçesini tetkik eden Sa
yıştay, 250 milyon lira ile kurulması düşünülen 
bir genel müdürlüğün hesabını tetkikten âciz 
değildir. Veya bu genel müdürlüğün şu veya 
bu şekilde yapacağı bir suiistimali tesbit edemi-
yecek güçte değildir. Ama peşinen şunu arz ede
lim ki, değerli arkadaşlarım, hiçbir kuruluşun 
suiistimal yapılacağına peşinen hüküm veril
mez. Ama elimizdeki tasarının 17 nci maddesi 
bunu da nazırı itibara alarak bir hüküm ge
tirmiş. Ne diyor. «Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün bütün malları devlet malı hükmündedir. 
Bunlar aleyhine suç işliyenler, devlet malı aley
hine suç işliyenler gibi cezalandırılır.» O halde 
daha tasarının üzerindeyken birtakım şüpheleri 

! ortaya atarak, birtakım kimseleri şüpheler al-
| tında tutmaya hakkımız yok. 
İ * . . . 

«Türkiye bir taraftan ağır sanayi içerisine 
| girsin» deriz. Sanayileşen memlekette şehirler 
i büyüyecek. «Gözü kapalı şehirlere gelen vatan

daşlar dağ başında bir odada altı kişi yatıyor» 
diye feryat edeceğiz, sonrada ofisin sağlıyacağı 
menfaatleri düşünmeden getirilen bu tasarı üze
rinde birtakım yerinde olmıyan fikirleri bina 
ederek, tasarıyı efkârı umumiyenin gözünde 
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mutlaka küçüik düşürmenin yollarını arayaca
ğız. Bu doğru birşey değil aziz arkadaşlarım. 

Şimdi bâzı hesaplar soruldu, elbette Sayın 
Bakan bunun cevaplarını verecekler. Ancak 
bir taraftan diyeceksiniz ki «sahiller yağma edi
liyor, turizm kaynakları baltalanıyor», bir ta
raftan da elinizdeki tasarıyı yetersiz bulacaksı
nız, hattâ dönüp diyeceksiniz ki, «bu tasarıya 
]üzum yoktur». 

Değerli arkadaşlarım (birinci maddenin 
hükmü sarih. Bu memlektteki 45 yıllık realite
de sabit. 45 sene evvel şu bulunduğumuz saha
da arsanın metrekaresi bir 'kuruş dahi değildi. 
Bugün Meclisin şu giriş yolunun kenarında bu
lunan arsanın metrekaresi beşbin liraya çık
mıştır. Şehirleşmenin nerede meydana geldiğini 
görürseniz, orada arsa fiyatları artıyor. Geçen 
gün de arz ettim, İmar ve İskân Bakanlığı bir 
şehir kuruyor. Sincanköyün karşısında 100 bin 
kişinin oturabileceği bir şehir, altyapıları ta
mamen bitmiş, yirmiye yakın apartman da tam 
bitmiş vaziyette. Sordum kaça aldınız arsanın 
metrekaresini diye, 217 kuruştan almışlar. Bu 
alt yapılar bitmeden bu sahaya komşu olan 
arsaların metresi 60 liraya çıkmış değerli ar
kadaşlarım. Bir taraftan da arsa sahipleri faz
la kazanç temin ediyor diyoruz, ama metinde 
bu fasla kazançları vergi olarak devlete öde
me külfetini getiren maddeye dönüp bakmıyo
ruz. 

Tasarının birinci maddesi memleketin 45 yıl
dan beri el atmadığı ve hakikaten büyük bir ih
tiyacı bulunan, millet olarak ihtiyacımız bulu
nan bir maddedir. 

Değerli arkadaşım Gündoğan Anayasanın 
61 nci maddesinden beyan buyurdular, millet
ten vergi alacaksınız, muayyen kişilerin ihtiya
cını karşılamak için de arsa temin edeceksiniz. 
Değerli arkadaşlarım, mutlaka her vatandaş 
verdiği verginin kuruşuna kadar kendisi şah
san bir şey beklerse, bu işin içinden çıkılmaz. 
Ama onların zihniyeti bu Ardahan'da İstanbul 
köprüsünden bahsedilirken; İstanbul'daki zen
ginler için köprü yaptırılıyor, sizin gibi fakir
lerin imdadına yetişilmiyor derler, İstanbul'a 
da gelince; gayet tabiî onlara da başka şey söy
lemek mecburiyetinde kalırlar. 

Değerli arkadaşlarım, vatandaş vergiyi ve
recektir, yine âmmenin menfaatine arsa satm-

almacak, âmmenin parçası olan vatandaşlara 
bu arsalar tahsis edilecek, netice itibariyle 
Türk vatandaşı her şeyini ortaya koyup birbi
rine yardım etmenin yolunu bulacaktır. Bura
da hükümet vasıta. Parlâmentonun vazifeleri 
kanunla Hükümete devrediliyor. Buna imkân 
yok. Nasıl devrediyoruz, elbette yasama yetki
si ayrı şey, biz de burada oturup arsa satmala-
mayız veyahut, şu ve bu işi yapamayız, yürüt
me yetkisi ayrı şey. Siz kanun kabul etmezse
niz, hükümet elbette bu kanunu icra edemiye-
cek, ihtiyaçlar karşılanamayacak, sıkıntılar, iş
te şehirleşme, nâzım plâna göre mi, mevzii plâ
na göre mi; bunun münakaşası devam edecek. 
Şehirlerin bugünkü keşmekeş hali, şayet bun
dan evvel Gecekondu Kanununda kabul etme
miş olsaydınız, bu haliyle devam edip gidecekti. 
O zaman da gayet tabiî işinize gelecekti, gidip 
o vatandaşlara şu halinize bakmıyorlar diye
cektiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun birinci 
maddesi tamamen gayeyi temin eder mahiyette
dir. Bendeniz lehinde oy kullanacağım, beni 
dinlediğiniz için saygılar sunarım, hürmetler 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil? Yok. 
Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, hafızamız bizi yanıltmıyorsa, İmar ve İs
kân Bakanlığı bütçesi yukarda ve burada gö
rüşülürken, en çok tenkid eden ve istenilen me
selelerden birisi Arsa Ofisi Kanununun biran 
önce gelmesi idi. Ben bunu muhalefette bulu
nan arkadaşlarımızın tenkidleri arasında çok 
dinledim. Hem de şiddetli bir şekilde her sene 
gelmiyor, niçin gelmedi diye tenkid edilebili
yordu. Ben şahsan bâzı konuşmaları üzüntü ile 
karşıladım. Hem bir taraftan tenkid ediyoruz, 
diyoruz ki Arsa Ofisi Kanunu gelmedi, yapıl
madı diyoruz; bir tartftan da kanun geldiği 
vakit daha çocuk doğmadan, yani kanun çık
madan, tatbikatı olmadan şunlar olacak, bun
lar olacak diye fikirler ortaya serd ediyoruz. 
Benim üzüldüğüm nokta bu. Yani bu kanun 
mühim memleket meselelerinde, kanunlarda 
parti meselesini bir yere atmalı. Eğer samimî 
isek, o zaman Arsa Ofisi Kanunu çıkmadı, niye 
çıkmıyor diyorsak, demişsek bu kanun buraya 
geldiği vakit onun noksanları üzerinde durmak 
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lâzım. Yoksa ilerde şöyle olacak, böyle olacak I 
diye fikirler serd ettiğimiz takdirde her şeyi 
çıkmaza doğru götürürüz. Bu, memleketin 
menfaatine uygun bir mesele değil, zihinleri 
bulandırır. Vakıa bu Türkiye'de, arkadaşları
mız bunu tenkid ettiler dinledik. Aşırı arsa 
fiyatlarının oluşu, yalnız Ankara'da değil, bü- ı 
yük şehirlerde değil, Türkiye'nin kasabalarında 
dahi artan nüfus şehir ve kasabalara geliyor. 
Arsa fiyatları artıyor, arsa fiyatları artınca 
alamıyacak insanlar var, evsiz kalıyor; gecekon
du oluyor diyoruz Peki bir de halktan yana
yız diyoruz, o halde Devlet bu kanunu, Hükü
met bu kanunu getirmekte geç bile kalmıştır. 
Ama Hükümet bugün getirmiştir, Hükümeti tak
viye etmemiz lâzım, teşvik etmemiz lâzım. Eğer 
dar gelirli insanları arsa sahibi, ev sahibi yap
mıyorsa Hükümeti zorlamamız lâzım. Alın diye
ceğiz, biran önce bu kanun çıksın ve yalnız bü
yük şehirlere değil bu işi götürme, küçük kasa- | 
balarda da zamanla arsa fiyatlanıyor ve bunlar
da da sanayi şehirleri olacak günün birinde, 
hattâ büyük şehirlere doğru akın olmasın diye I 
ben de tenkid etmişimdir, olmasın diyoruz, gel
mesin diyoruz, önleyiniz diyoruz, nüfus kalaba- İ 
lıklaşması doğru değildir diyoruz; o halde ön
leyici yerler de kurmak lâzım İmar İskân Ba- j 
kanlığı, önleyici bölgeler de tesis etmesi lâzım 
imar İskân Bakanlığının. Ne ile yapacak bunu? I 
Ne ile yapacak? Elde mevzuat yok. Elbetteki ! 
Arsa Ofisi Kanunu çıktıktan, sonra, bunu yapa
caktır. Yaptıktan sonra eğer burada hatalar j 
oluyorsa bizim o zaman tenkid etme baklamız j 
vardır. Suiistimal oluyorsa murakabe eden ı 
Parlâmento üyeleri vardır, suiistimalin sebeple
rini buraya getirir, Bakanlığı sorguya çeker, i 
Umum Müdürlüğü sorguya çeker, onlardan he
sap sorarız. Bizim sebebi hikmetimiz ne? Daha 
kanun çıkmamış; biz cidden yani öyle bir politi- j 
ka yapıyoruz ki kendi vicdanımızda belki bun
dan mutazarrır oluyor gibi geliyor bana. Suiis- İ 
timaller oldu, olacak filân. Daha çıkmamıştır. | 
Çıksın bir defa suiistimaller önlensin, suiistimal- j 
leıin önüne geçecek bir kanun diye biz seviniyor J 
ve geliyor diyoruz.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Çıkma- j 
dan suiistimalleri konuşmak lâzım. | 

HÜSNÜ DİKEÇLİCTÎL (Devamla) — Nere- I 
de Beyefendi, çıkmadan nedir yani? Halktan 
yana diyoruz, mesken sahibi olsun diyoruz, o bi- ! 

25 . 3 . 1969 O : 1 

ri parası olan arsayı alıyor. Eğer bu kanun 
vaktiyle olsaydı; Hükünıetciîik, particilik oyu
nu yapmıyalım. Yapmamamız lâzım yani; şim
di Sincan köyünde önleme bölgesi yapılıyor; bu 
kanun çıkmış olsaydı, vaktiyle Hükümetler o 
zaman iş başında idi, alsaydı bu kanunu geti-
ripte daha evvel pahalıya halka arsa almazdı. 
Vaktiyle almışlar, oradan burası gelişir, filân 
diye. Şimdi onlardan Hükümet bu arsayı ala
cak. Demek ki geç kalınmış bir meseledir. 

Ben yine muhalif arkadaşlarımdan yukarda 
bütçede dinledim. Efendim, Türkiye'de sahil 
kalmıyor. Yok bu sahiller talan ediliyor, pa
rası olanlar gidiyor, sahili alıyor. Hükümet 
bu sahillere el koymalı, almalıdır diye. Bakınız 
bütçe zabıtlarına yukarda. Çok dinledim bu 
tenkidleri. Şimdi bu kanunda bakıyoruz ki 
halkın dinlenebileceği, Hükümetin turistik böl
geler tesis edebileceği, parası olup açıkgözlerin 
sahildeki arsaları parasına güvenerek halkın 
elinden almaması keyfiyetlerini bu maddede gö
rüyoruz, kanunda görüyoruz. Vaktiyle ben, 
sen demişiz şahsan, turizm turizm, ama buna o 
kadar da güvenmek doğru değil. Ama o zaman 
da arkadaşımız iktidarda idi, turizmi müda
faa ediyorlardı, o da başka. Yani gelirine de 
çok güvenmek doğru değildir diyorduk biz. 
Şimdi, turizme de o kadar güvenmemeli diyor
lar müdafaa eden insanlar. Ama, ilerisine ma
tuf hareketlerde bulunmamız lâzım. Yukarı-
ki konuşmalarımda ben de sayın Bakana de
dim, kendisi sahil çocuğudur, yine de samimi
yetle o fikrimin üzerinde tekrar duruyorum; 
köylü oranın kahrını çekmiştir, sahili vardır, 
bu sahil köylerinde bulunan vatandaşlara tu
rizm. terbiyesi vererek bu işin yapılmasını Tu
rizm Bakanlığı Bütçesinde söyledim. Ve sa
hillerine kendisi sahibolarak tesisler kurması 
suretiyle kazandırmaya çalışmalıyız. Başkası 
değil, o onun sahibidir, demişizdir. 

Şimdi, bu kanun çıktığı takdirde başkaları 
tarafından, parası olanlar tarafından sahille
rin alınmasını önlüyor, bu. Önliyecek. Bu ka
nun çıkmazsa ne olacak? Alacak. O zaman 
da biz diyeceğiz ki, gördünüz mü ya filân filân 
Hükümet filânları zengin ettiriyor, sahilleri 
aldırıyor falan... Nerede bu işin samimiyeti? 
Ben şahsan bu işin samimiyetini göremiyorum. 
Yok ortada bir şey. Çünkü, bir defa arsalar 
alınmış, almıyor ve Hükümet bunun alınmaması 
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için, turistik tesislerin kurulması, sanayi böl
gelerinin kurulması için bu kanunu getiriyor. 
Filân oldu, filân oldu deniyor. Arkadaşlar, 
şimdi istediğimiz, çıkması için tenkid ettiğimiz, 
üzerinde durduğumuz, gerek burada ve gerek
se Bütçe Komisyonunda zabıtlara geçirdiğimiz 
ve Arsa Ofisi Kanunu gelmiyor diye feryadet-
tiğimiz kanun da geldiği vakit de bunun karşısı
na çıkıp da şöyle oluyor, böyle oluyor, işte 
efendim sanayi şu şekilde kuruluyor, sanayi 
olmamalı, filân olmamalı diye konuşuluyor. 
Bunların bu kanunla, benim şahsi kanaatime 
göre, ilgisi yok. Söyliyen arkadaşımız söyler. 

Gelelim maddeye. Madde benim kanaatimce 
gayet güzel. Konut yapmak, tanzim alış ve 
satışları... Güzel. Hükümet eğer bu arsaları 
almazsa, Hükümet bunları alarak parası olan
ların karşısına çıkmazsa, nâzım rolü oyna
mazsa ; elbette arsa fiyatları, başını alıp gide
cektir. Plânlı devredeyiz, gelişecek olan şehir
lerin durumunu bilir Hükümet, hiç haberi 
olmadan gelişmesi ihtimali olan yerlerden ar
saları alır. Şimdi arkadaşımızın birisi, efendim, 
Adalet Partisi devletçi değil de, şudur, budur. 
Getirdiği kanunda tanzim, alış - satışları yap
mak. Tanzimi temin ediyor bu. Yani. karma 
ekonomiyi kabul etmiş. Bir Hükümet elbette 
arsa spekülâsyonlarına mâni olmak için onla
rın karşısına dikilecek ve bunu almaya çalışa
cak. Hangi Hükümet gelirse gebin bu bence 
ileri sürülmüş bir parti sloganı gibi geliyor, 
bana. Türkiye'de devletçi olmıyan Hükümet 
yoktur. Bakarsınız tesislerine hepisi birbirin
den daha devletçidir, öyle. Bakınız Beş Yıl
lık Plâna Adalet Partisi daha devletçi tesisler, 
dev gibi sanayiler kuruyor. Nedir bu? Yani 
bunun edebiyatını yapmaya lüzum yok, ister 
istemez Türkiye'nin gerçekleri öyle. Ama diğer 
taraftan da diyor ki, ben hususi sektörü körle t-
miyeceğim. Onun kabiliyet ve meziyetlerine im
kân vereceğim, onun da gelişmesini temin ede
ceğim. İşte aradaki fark bu. Ben sadece 
devletçi olurum, her şeyi ben yaparım diye 
bir slogan ortaya atılır, öbürü de der ki, ben 
halkımın menfaati olan Devlet işlerini yapa
rım, nâzım rolünü oynarım, diğer taraftan 
da özel sektöre hocalık vazifesi yaparım, nâzım 
rolü oynarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, her zaman dert 
yanılır, efendim, büyük şehirler içerisinde sa

nayi bölgeleri kuruluyor, diye. Maalesef Türki
ye'nin kaderi. Bundan önceki devirlerde Tür
kiye'nin gelişmesi ve sanayileşmesi hssabedil-
mediği için büyük şehirlerimiz içerisinde dün
yanın hiçbir yerinde olmıyaoak şekilde sanayi 
tesisleri kurulmuştur. Ve güzel şehirlerimizin 
havası berbat edilmiştir. Gönlümüz bunu iste
mezdi. Ama, şimdi böyle bir kanım olsa idi, 
Hükümet Beş Yıllık Plân ela var elinde, nere
lerde, hangi tesisleri kuracaksa oraların arsa
sını geniş miktarda almış olsa idi, elbette sa
nayide bir plânlı şekilde hareket etmiş ola
caktı. Şimdi bu madde de böyle geliyor. Ben 
vicdanımın sesine uyarak yani, partizan bir 
düşüncenin dışında olarak konuşuyorum ve 
bu kanunun lüzumlu olduğuna inanıyorum, inan
maktayım da. Zira burada Devlet nâzım rolü 
oynıyacak. Ama, bu kanun çıktıktan sonra 
arkadaşlarımız eğer bakanlığın tutumunda bir 
noksanlık görürse, vazifedir o, ondan sonra 
sözünü söyliyecek. Peşin hükümle, peşin söz 
söylemek doğru değil. Orada çalışanları da gü
cendirir ve müteessir eder. Bir umum müdür
lük kurulacak, genç adamlar gelecek ve onlar 
da memleket aşkı ile dolu arsanın pahalanma
sını önliyeceğim diyecek, ucuz arsa temin ede
ceğim diyocek, sanayi bölgeleri için arsa ala
cağım diyecek, sahillerimizi halkın yararına 
olarak kullanacağım diyecek, yani başkaları
nın birdenbire zsngin olması edebiyatını yapı
yorsunuz, bunları önliyeceğim diyecek ve sis de 
şimdiden arsayı falana verdiniz de falanı zen
gin ettiniz, diyeceksiniz. Arkadaşlar, bunlar 
doğru değildir. Yani hangi partiye mensubo-
lursak olalım bu gibi peşin kararlar vermemek 
lâsun, yapısı olmak lâzımdır. Başkalarını üz
memek lâzımdır. Memleket menfaatine uygun 
şekilde meseleleri ortaya getirmek lâzımdır. 
Hattâ ve hattâ, daha önce de söylediğini gibi, 
samimiyetle bütçe müzakerelerinde yukarda 
ve aşağıda nerede kaldı sayın Bakan Arsa Ofi
si Kanunu diye sorduğumuz böyle bir kanun 
geldiği zaman bu kanunun çıkması için hepi
mizin elbirliği ile çalışmamız, hizmet etmemiz 
lâzımdır. Bütün konuşan arkadaşlarımız yu
karda ve aşağıda bu kanunun gelmesi için geç 
kalındığı hakkında konuşmuşlardır. Zabıtlar 
meydandadır. Onun için bu kanunun biran 
önce çıkması, gayet etraflı olan bu maddenin 
de kabulü şayanı arzudur. 
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Hürmetlerimle. 
BAŞKAN" — Sayın Kınaytürk buyurun. Sa

yın Bakan size söz verecektim ama, Sayın 
Kınaytürk söz istediler kendilerine söz veriyo
rum. 

BZJITL Alihocagil sıranız geldiği zaman bu
lunmadığınız için söz hakkınız kaybolmuş oldu. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte
rem Başkan, değerli senatörler; Arsa Ofisi 
Kanununun tümü üzerinde ve birinci madde 
üzerinde gerekli konuşmalar yapıldı. Bendeniz 
vaktinizi çok almamak düşüncesi ile bir iki 
noktaya temas ederek yetinecek ve sözümü de 
münhasıran birinci madde üzerine teksif ede
ceğim. 

G-ayet sarih ve bütün arkadaşlarımın birinci 
maddenin her yönü ile şümullü olarak ortaya 
konduğunu ifade eden madde ile, kamu tüzel 
kişiliğini haiz bir döner sermayeli genel müdür
lük kuruluyor. Senatonun değerli üyeleri ve Se
natonun değerli ağırlığını çok iyi kabul etmiş 
arkadaşlarımın, muhalefetten dahi olsa, bu mad
de üzerinde peşin hüküm vermelerini, beni ma
zur görsünler, bağdaştıramıyorum. Muhalefet 
şeklinde konuşan arkadaşlarım da inanıyorlar 
ki, muhalefet yapmayı bırakarak vicdanlarının 
sesini dinlerlerse, pek çok arkadaşlarımın da 
ifade ettiği gibi, Türkiye'nin bir realitesini gö
rüyorlar ve inanıyorlar ki, bir arsa spekülâsyo
nu ve arsa ticareti yapanlar ortadadır, bunu ön
lemek için özellikle getirilen şu kanunu muhale
fetteki arkadaşlarımdan beklerdim M, kanun 
yerindedir, fakat maddede aksaklık varsa, ak
saklık üzerindeki yapıcı fikirlerini ortaya koy
malarını dilerdik. Fakat, üzüntümüz odur ki, 
hiçbir yapıcı fikir ortaya gelmeden, kanunun tü
münü menfaatleri sağlanacak kişiler ve kurula
cak değerli genç genel müdürlük personelleri
nin menfaat sağlıyacağı gibi hülâsa, hiçbir pe
şin hüküm vermiye, şimdiden ifade etmeye im
kân olmıyan kelimeler işitmiş bulunuyoruz. Bun
ları Yüce Senatonun ağırlığı ile bağdaştırmak 
mümkün depdir. 

Birinci maddede ne diyor, arkadaşlar? Ko
nut, sanayi ve turizm. Türkiyenin şikâyeti bu, 
sancısı bu. Sanayii kuracaksınız, turizm sana
yiini ortaya koyacaksınız. Sanayii kurmak için 
hepimizin başında bugün sokaklarda işçiler, hat
tâ pekçok sol, sağ mücadeleler, işsizlikler, bunu 
hepiniz biliyorsunuz. Binaenaleyh, sanayiin, 

temeli inşa edeceğiniz fabrikaların arsaya da
yandığı problemi karşısında, arsa spekülâsyo
nunu önlemek için bir kanun geliyor karşınıza; 
ve bunu da önliyecek bir genel müdürlük, piya
sayı aşağı - yukarı durduracak, ayarlıyacak bir 
teşkilât kuruluyor. Bütün politik düşüncelerin 
üstüne çıkarak, bunu Yüce Senatonun alkışla
masını beklerdim. 

Tasarılarda hata olur. Ama, bunu ortaya 
koymak lâzım. Kaldı ki, 1 nci maddede hiçbir 
hata da görmüyoruz, biz. Eğer var ise arkadaş
larımızın o fikirleri koymasını isterdim. Yoksa, 
kanunu ve tasarıyı tümden bunu beniansemiye-
cek şekilde küçümsemek veyahut reddetmek gi
bi konuşmaların yapıcı bir konuşma olmadığı 
kanısındayım. 

Ve yine tekrarında fayda görüyorum, Sena
tonun çalışması ve ağırlığı, mutlak mânada bu 
zamana kadar geçirdiğimiz tecrübeler göster
miştir ki, yapıcıdır. Bütün arkadaşlarımızın 
pekçok konuda birleştiğini, parti düşüncelerini 
bir tarafa ittiğini gördüğümüz bu Yüce Senato
da bu tasarıda da toplanmalarını arzu ederdik. 
Ve tek istirhamımız da, tasanda noksanlıklar 
varsa onları ıslah ve kanunu o şekilde çıkara
rak imar ve iskân Bakanlığının getirdiği bu ka
nunda açık kapılar bırakmadan onlara hizmet 
verecek bir kanun ve bunu yürütecek de bir ge
nel müdürlüğe ışık tutacak, vazife sağlıyacak 
bir tasarıyı kanunlaştırmayı amaç tutmak ister
dim. 

Arkadaşlarım, bu konu üzerinde ne kadar 
konuşulsa ve ne kadar saat sarf edilse konuşu
labilir. Bu, sarahaten anlaşılmıştır ki, 1 nci mad
denin şümulü, tümü kadar çok büyüktür. 

Özet olarak, arsa spekülâsyonunu önleyici 
bir kanundur ve kanunun birinci maddesi de 
bu genel müdürlük bu suretle teşekkül edip gö-
rev alacaktır ve bilhassa Türkiye'nin kallanma-
smda büyük bir çaba sarf ettiğimiz, sanayileş
mek için arsalar spekülâsyonculann elinde faz-

j la fiyatla satılmıyacaktır. Belki ofis marifetiy
le temin edeceğiz. Pekçok özel teşebbüs, karma 

l ekonomi ve bu gibi fabrikaların yapılmasındaki 
I müşkülâtımızı muhtelif bölgelerde zamanla elde 

tutacak Arsa Ofisinden temin edeceğiz. Turizm, 
\ hepinizin söylediği gibi, bilhassa sahillerimiz ba

kımından, bunun üzerinde konuşulacak pekçok 
konu vardır, ama bu zamana kadar böyle bir 
kanun mevcudolmadığı için önlenememiştir. Tu-
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rizm sahaları yine spekülâsyoncuların eline düş
memesi için bu ofis elinde bulunacak, veyahut 
ofis, arz - talep kaidesidir, arkadaşlarını, eğer 
spekülâsyoncuların karşısına böyle bir teşekkül 
çıkmaz ve arsaları alabildiğine satışa bırakırsa 
bunu önlemek ve spekülâsyonu önlemek müm
kün değildir. 

Bu bakımdan kanun gayet yerindedir. 1 nci 
maddesinin de kanaatimizce hiçbir surette tadil 
edilecek tarafı yoktur. Bendeniz şahsan fazla 
vaktinizi almamak düşüncesi ile 1 nci madde
nin Yüoe Senatoda, Yüoe Senatonun ağırlığına 
tam uygun bir şekilde kabulünü Yüksek Heye
tinizden istirham edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Alihocagil, buyurunuz. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, epeyce konuşuldu, çok mü
him bir kanundur, ben de iki kelime ile düşün
celerimi söylemekten kendimi alamadım. 

Arsa spekülâsyonuna, arsaların suiistimal 
edilir derecede ihtiyaç sahibi olmıyan ellere geç
mesine esasında şimdiye kadar Devlet sebebol-
muştur. Şimdi misalini arz edeyim. Bir, 6188 
sayılı Kanun vardı, gecekondular hakkındaki 
kanun ile bu kanun kaldırıldı. Bu kanun, ger
çekte, esbabı mucibesinde meskensizlere, mes
ken yapamıyacak durumda olanlara ve zannedi
yorum, yine bir cümlesinde işsizleri mesken sa
hibi edebilmek için kooperatifler kurulmasını 
âmir idi. Bu (kanun kötü kullanıldı, Bu kanunu 
ne belediyeler murakabe etti, ne kooperatifleri 
murakabe etmekle mükellef olan Ticaret Ba
kanlığı murakabe etti. Hiç kimse murakabe et
medi, arkadaşlarım. Ve bu kanun maksadmm 
hilâfmda meskensizlere, meskeni olmıyanlara, 
ev yapamıyanlara faydalı olamadı, bilâkis, 
maddi durumu itibariyle kuvvetli olanlara fay
dalı oldu. Nasıl? Erzurum'da, Devlet Demiryol
ları arsası yağma edildi, arkadaşlar. Devlet De
miryollarının en kıymetli arsaları yağma edil
di. Nasıl yağma edildi? Evvelâ memurlar bir 
koperatif kurdular, Devlet Demiryollarının kü
çük memurları bir kooperatif kurdular. Ondan 
sonra, küçük memur para koyup, yahut da Em
lâk Kredi Bankasının bilmem küçük çapta ver
diği bir kredi ile ev yapması mümkün mü? El
bette mümkün değil. O zaman da mümkün de
ğildi, şimdi de mümkün değil. Ne yaptılar bun
lar arkadaşlar? Bunlar kooperatif kurdular. 

Zannediyorum ki, kooperatif mukavelenamesin
de yahut da o kanunda hüküm vardır, denir ki, 
işte bunlar muayyen sene bu yaptıkları evlerde 
otururlar. Ondan sonra evlerinden çıkabilirler. 
Hayır arkadaşlar. Daha kooperatif kurulduğu 
gün o fakir olanlar, mesken yapmaya müsait 
durumda olmıyanlarm hepsi hali vakti yerinde 
olanlara terk ettiler buraları ve bunlar evleri 
yaptılar ve bugün gidiniz Erzurum'da Devlet 
Demiryollarının en güzel arsaları bu şekilde kul
lanılmıştır. Daha ilk günde bir Başak Koope
ratifi vardır, öyle olmuştur. Bir de Doğu Ko
operatifi vardır, daha eski yıllarda, bir kuruş 
verilmeden yapılmıştır. Yani, bu kanunun ga
yesi ne idi? Yani, meskenler yapılsın, herkes 
otursun mu, yoksa meskeni olmıyanlar, yapa-
mıyanlar, orta halliler, küçük memurlar, işçiler 
için mi bu konutlar yapılacaktı? 

Arkadaşlar, Erzurum'da tekrar ediyorum, 
belediyenin arsaları bir kuruş verilmeksizin 
belediyeye, işte eski belediye başkanımız orada 
oturuyor Edip Somunoğlu. Bir kuruş verilmek
sizin hepsi hali vakti yerinde olanların eline 
geçmiştir. Bunu Devlet murakabe etmemiştir. 
vazifelisi murakabe etmemiştir. 

Arkadaşlarımız söylüyorlar. Baskı grupları 
bilmem şu. Ne olursa olsun. Bugün bu kanunun 
beni teselli eden tarafı bu. Diyorum ki, belki 
böyle uydurma kooperatiflerle, belediyelerin 
arsalarını DDY nın arsalarını yağma edecek 
kooperatifler şunlar bunlar şahıslar ortadan 
kalkar, hiç olmazsa bir teşekkül kuruluyor. Bu 
teşekkül bu arsalara sahibolur, kanunda göste
rilen şekilde. Ben fazla derin düşünemiyorum. 
Belki arkadaşlarımızın söylediği böyle efendim, 
siyasi noktalara kadar belki inemiyorum. Ama, 
benim çok üzüntü duyduğum kendi memleke
timden misal veriyorum. Belki bunları bir elde 
toplamak suretiyle, ihtiyaç sahiplerine, âmme 
hizmetine tahsis etmek imkânını bulur da, hiç 
olmazsa bu arsalar daha usulsüz başkalarının 
cebine girmez. Eğer bu fukara fakir vatandaş
lar, işçiler şunlar bunlar, ev yapamıyanlar, 
mesken sahibi olsa da onların içinde otursa di
yeceğimiz yok. Şimdi belediyenin, DDY nın, 
belki başka daha müesseseler de var. Bunların 
arsaları hiç para verilmeden başkalarının malı 
oluyor. Ben de diyorum ki, mademki böyle idi, 
bu kooperatifi kursunlar, orta halliler, şun-
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lar bunlar oturamıyaeaktı, o halde bele
diye bunlan ihaleye çıkarmalı idi. Çün
kü koperatifini üyesi 20 bin lira muka
bilinde... daha yakında arkadaşlar, 20 bin lira 
mukabilinde belediyenin arsasını terk etti baş
kasına. Resmen kooperatifin ortağı görülmekte
dir. Fakat içinde oturan başkadır. Buraya çıkı
yoruz, duygularımızı bir tarafa bırakacağız ar
kadaşlar. Gerçek bu. Şimdi baskı grupları de
di bir arkadaşımız, işte bilmem şu dedi, bu 
dedi, falan filân. Bırakınız böyle şeyleri. Şim
di gerçek bu. Gecekondu meselesi. Eğer arka
daşlar gecekondu meselesi taa Cumhuriyetin 
kurulduğu günden beri büyük merkezlerde 
dikkatli olunsa idi ki, her Hükümet taviz ver
miştir. C. H. P. de verdi, Demokrat Parti de 
verdi. Eğer bunlara dikkat etse idi. Bugün 
o Altındağ'daki utandırıcı manzara nedir. Bu
gün burası orman olacaktı. Altındağ. Anka
ra'nın güzel bir ormanı olacaktı. Ondan sonra 
da belediyelerin arsalarında. Bugün belediye
nin arsalarında.. Yani aklımız başımıza gel
miş hepimizin. Diyoruz ki, efendim belediyenin 
arsalarım parselliye!im, bu gecekondu yapmak 
istiyen, yapan vatandaşlara bunlan verelim de, 
hiç olmazsa bir plân içinde yürüsün, 'diyoruz, 
Yani Erzurıımda simdi böyle şeye gidiyoruz. 
Köyden şehiro gelip yerleşmek istiyen vatan
daşlar var. Ne kadar sert kanunlar da çıkarsak 
mâni olamıyoruz. O halde belediyenin arsaları 
vardır. Bunları parselliydim. Şehir plânına 
uygun şekilde ve ucuz olarak vatandaşlara ve
relim, yapsınlar. Eğer bu arkadaşlar yok efen
dim şu iktidar taviz verdi, bu iktidar taviz ver
di. Hepsi vermiştir. Cumhuriyetin kurulduğu 
günden beri Ankara bu hale gelmiştir. Eğer 
parsellense idi, güzelce yolu sokağı,, susu busu 
belli edilse idi, bu vatandaşlara verilse idi, 
daha iyi olmaz mı idi? Şimdi bu kanun ile. ben 
böyle anladım. Benim sanki bu ıstırabıma çare 
oluyor, yani, bir kuruş verilmeksizin belediye
nin, Hazinenin arsalarına kooperatif dalavera-
îarı ile sahibohnak istiyenler ölürler diyorum. 
Yani bunu ümidediyorum. Bir Güzel Yapı Koo
peratifi rezaletini daha geçenlerde konuştuk 
burada, işte bu itibarla diyorum. Belki bu 
kanunun tatbikatında başka mahzurlar da çıka
bilir. Fakat asıl olan arkadaşlar namuslu ol-
liirMır, dür üs: olmaktır, iyi niyetle bu ka

nunu getiriyor Hükümet. Eğer ileride mahzur
ları çıkarsa o, istikamette de çalışılabilir. 

Tekrar bir sözümü söyliyeceğim. Gecekon
du mevzuunda hiç kimse kimseyi itham etme
sin. C. H. P. zamanında da, ondan sonraki ik
tidarlar zamanında da gecekondu yapılmıştır. 
Suyu yoksa, elektriği yoksa, kötü durumda ise 
hspşi mesuldür. Kimsenin kimseyi itham etme
ye hakkı yoktur. Ama bundan sonra dikkat
li olalım. Hepimiz kendimize düşen vazifeleri 
yapalım. Hiç olmazsa bu kötü misaller bir 
daha olmaz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın imar ve İskân Bakanı. 
Buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MimTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, bu kürsüden konuşan 
arkadaşlarını birinci maddenin müzakeresini de
ğil, kanunun tümünü müzakere ettiler. Ve Tür
kiye'nin, vatanımızın sosyal bir meselesine çö
züm getiren ve bu suretle özlenen bir kanunun 
muhtevası üzerinde tam konuşmaktansa, bâzı 
yaygınlıklara giderek politika yaptılar, siyaset 
yaptılar, iktidarımıza tarizde bulundular. Ben
denizi bir siyasi polemiğe çekmek istidadı için
de konuştular. Ben, beyle bir siyasi polemiğin 
içine girmiyeceğim. Bu kanunun biran evvel 
çıkmasında, memleketini için büyük menfaat 
mütalâa ettiğim için, kanunun hükümlerini di
le getirerek arkadaşlarıma cevaplar vereceğim. 
üğradığrnuz haksız isnatlar varsa, onlara da 
Yüce Senatonun vakarına yakışır bir hüviyet ve 
çerçeve içinde cevaplar sunacağım. 

Sayın Tunçkanat, baskı gruplarından bah
setti, kanunlardan bahsetti. Bakan, baskı 
gruplarından yana mıdır, kanundan yana mı
dır, bunu tasrih etsin dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde biz 
mütaaâdit defalar söyledik. Biz Türkiye'de bir 
.anayasa nizamının savunucusuyuz. Biz Tür
kiye'de bir hukuk devletinin mevcudolduğunu 
iddia ecıen ve bunun maşeri vicdanda benim
senmesi lâsımgeldiği istikametinde gayretler 
sarf eden bir iktidarız ve nihayet, Türkiye'de 
kanunlar hâkimdir sözünü sık sık söyliyen ve 
bu sözün taşıdığı mânaya vefa gösteren bir ik
tidarız. Değilsek, misalleri gelir, delilleri ge
lir, ona da cevaplar veririz. 

Kapkaç düzenlerden bahsedildi. Bu bir si
yasi istismardır. Türkiye'de nasıl bir nizamın 
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ve düzenin mevcudolduğunu 1961 Anayasası 
tarif etmiş ve göstermiştir, onu da Sayın Tune-
kanat bilir, benim tekrar tarif etmeme, izah et
meme lüzum yoktur. 

Benim bir sözümü aldılar, ama konuşmam
dan bir cümleyi aldılar. «Suiistimaller beşeri 
bir zaaftır, kanunlarla önlenemez.,-» Ben şunu 
izah etmiştim: Suiistimallere açık kapılar taşı
yan bir kanundur bu diye tarif ve tavsif edildi. 
Ben de demiştim ki Türk Devletini, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ve Türkiye'nin ufak
lı, büyüklü bütün memurlarını bir menfaat şir
keti halinde görmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Beratı zimmet asıldır. Ve suiistimal beşeri bir 
zaaftır gerçekten. Kanunlar sadece onlara bâzı 
tedbirler getirir ve belki nisbetlerini önleyici 
muhtevalar taşır. Ama düşünebilir misiniz ki 
bir kanun getireceksiniz, o kanunu, o toplum 
hayatında hiç kimse ihlâl etmiyecek. Ben hu
kukun bu espirisini ifade etmek ve telmih etmek 
istemiştim. Ve suiistimalleri önlemek için bu 
kanun tedbir getirmiş midir sorusu üzerinde de 
konuşmuş ve izahlarda bulunmuştum. Arka
daşlarım getirilmiş olan mürakabanın olmadı
ğını veya kifayetsiz bulunduğuna işaret ettiler. 
Bir kere daha zabıtların açık kalmaması için 
özetle arz ediyorum. 

Bu kanun kendi muhtevasında bir teftiş he
yeti, bir tahkik heyeti organizasyonu getirmiş
tir. Dünyanın her yerinde müesseselerin bünyele
rinde otokritiği yapar ve kanunsuz davranışlar 
ve tasarruflar varsa müeyyidelere bağlıyan tef
tiş heyetleri vardır. Murakabenin 1 nci kade
mesi budur. Bu kanun bunu getirmiş, Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün bünyesinde bu 1 nci 
kademedeki kontrol ünitesi mevcuttur. 2 nci 
kademe imar ve iskân Bakanlığı teftiş edebilir, 
tahkik edebilir, hükmünü getirmiştir. Şu halde 
bir kontroller kademesi ve manzumesi getir
miş bulunuyor bu kanun. Ama derse arkada
şım, bir genel müdürlüğün bünyesi içindeki tef
tiş ve tahkik heyetleri İmar ve İskân Bakanlı
ğının müfettişleri ve elemanları bunları himaye 
eder. O zaman muhterem arkadaşlar bunun 
•r-onu insanlara itimat edilmez. İnsanlar hi
maye eder gibi bir sonuca varırsınız ki kontrol 
sistemlerini kurmaya lüzum kalmaz. Bu man
tıktan hareket ettiğimiz zaman varacağınız so
nuç bu olur. Biraz evvel de söylediğim gibi 
'hukukun değişmez, asırların değiştiremediği bir 

kaziye vardır. Beratı zimmet asıl. Herkes şe
refli, herkes namuslu, aksi sabit oluncaya ka
dar. Bunun aksini kabul ederseniz bir millî ha
yatta düzen, bir kamu kurumları işletmesi, bir 
Devlet idaresi, Hükümet idaresi düşünmeye im
kân var mı? Elbe'tteki yoktur. Şu halde mevzuu 
izah etmek için ortaya konmuş olan mantık 
•hatalıdır ve yanlıştır. 

Sonra, başka ne kademe getirilmiş? İmar 
ve İskân Bakanlığının uzmanları senelik sarfi
yatlarını tetkik edecek, bir bilançoya bağlıya
cak ve bu bilanço Sayıştaya gidecek. Kanunla
ra uygun olarak tasarruflar yapılmışsa sarflar 
yapılmışsa onaylanacak, yapılmamışsa mesul
lerinin yakasından tutulacak. Şu halde bu 
kanun bir malî mesuliyet de getirmiştir. Daha 
evvel getirdiği hukukî ve cezai mesuliyetin ya
nında bir de malî mesuliyet murakabesi getir
miştir. Ama,, Divanı Muhasebat Kanununa ta
bi olmadığına dair sarahat vardrı. Bunun ka
nunun ortaya koymuş olduğu müessesenin fonk
siyonunu, gaye?ine uygun görebilmesi için geti
rilmiş bir esas olduğunu iddia etmiştim. Ve 
2490 sayılı Kanunun bütün hukukçu ve tatbi
katçı arkadaşlarım bilecektir, idareyi kendi 
ölçüleri içinde ağır işleten bir mevzuat olduğu, 
bugünkü Türkiye'nin ekonomik ve sosyal şart
lan. içinde bir değişikliğe tabi tutulması lâzım-
a;elen bir kanun olduğu herkes tarafından an
laşılmıştır. Arkadaşım soruyor, mademki di
yor, süratli hizmete bu mâni oluyordu, niçin 
bu kanunu değiştirecek tasarıları getirmedi
niz? Getirmişiz, Meclisin gündeminde. 

Sonra fevkalâde üzüldüğüm bir cümle sarf 
ettiler. Bakan iftira etmesin. Ben kendilerine 
bir iftirada bulunmadım. Kendilerini küçük 
düşürücü bir tavsif yapmadım. Ben kendileri
ni istihfafla karşılıyan bir beyan kullanmadım. 
Ben nerede konuştuğumu, kimlere hitabettiği-
mi pekâlâ bilen bir insanım ve 8 senelik siyasi 
hayatım bunun en büyük ispatıdır. Ve biz ifti-

] raya karşı o kadar nefretle dolu insanlarız ki 
i bise iftira edenlerle yıllarca mücadele ede ede 

iktidara geldik. (A. P. sıralarından bravo ses
leri) Biz o sakîm yola asla sapmayız. Ama, be
ni bu kürsüde tenkid eden arkadaşlara cevap 
vermek ve o cevaplar esnasında tenkidlerde ha
ta görmüşsem o teşhisleri yapmak, onları dile 

İ getirmek benim görevimdir. 
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Şimdi arkadaşım, değerli arkadaşımız, diyor 
ki Bakan 1968 yılında 30 200 konut istihsalini 
temin edecek tedbirler getirdi. 1969 yılında da 
60 000 yoksul ve dar gelirli vatandaşın ev sa
hibi olması imkânlarını getiriyor, diyor. Ama 
kendisinin ve imzasını taşıyan ikinci Beş Yıl
lık Plânla 1969 yılında konut açığı gözükü
yor. işte kendi imzasını taşıyan bir delille, 
iddiasını iptal ediyorum, cerh ediyorum de
mek istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde bütçe 
müzakeresi esnasında da söyledim, plânlar bu 
rakamları verirken elbetteki tahminler yap
maktadır. Başka türlü imkân var mı? Bir insa
nın 1968 yılında 1970 yılında ne kadar bina 
olacağını tahminden başka yapacağı bir iş var 
mıdır? Gidip binaları sayabilir mi? Bina yok 
çünkü ortada. Bu tahminleri neye göre yapı
yor? Geçmiş yılların ortaya koymuş olduğu so
nuçlara göre yapıyor, istihsaldeki tempo ne
dir? Talepteki tempo nedir? Bunları dikkate alı
yor, değerlendiriyor ve bir tahmin yapıyor. Bun
ları önlemek için bu kanuni tedbir getirmiş mi
dir? Ben de diyorum ki 1968 yılında biz 15 200 
vatandaşa arsa, kredi ve konut verdik, mey
danda bunlar, yerlerini de bu kürsüde söyle
dim. Bunun yanında âfetlerden 5 000, Emlâk 
Bankasının çeşitli metotları ve sistemleri ile 
10 000 olmak üzere 30 200 vatandaşımıza ko
nut sahibi olma imkânını hazırladık diyoruz. 
Bu bir vakıa, eğer benim bu beyanımı cerhet-
mek lâzım ise, diyecek M, siz Ankara'da 5 bin 
arsa dağıttığınızı söylüyorsunuz, ben tahkik et
tim, işte belceleri burada, bu 2 500 dür. Ben o 
zaman gelir özür dilerim. Bunu yapamamıştır 
arkadaşımız. Şu halde benim beyanımı ve iddia
mı nasıl cerhettiğini söyliyebilir. 

1969 yılındaki mesken programımızı bura
da arz etmişim Yüce Senatoya. Bunu da bu se
ne tatbik edeceğiz, ettik demiyoruz, tatbik ede
ceğim diyorum. Bundan, bu tatbikattan mem
nun olmak lâzım. Şimdi soruyorum muhterem 
arkadaşıma, 45 yıllık Cumhuriyet tarihinde ba
na bir Hükümet gösteriniz ki, bir tane konut 
istihsali yapsın kamu sektörü. Var mı?.. Yok. 
Ama beğenmediğiniz Adalet Partisi iktidarı 
geçen sene 2 300, pardon 3 118, bu sene de 5 000 
konut istihsali yapıyor resen. Kamu sektörü 
ve onun dışında da 25 000 vatandaşa arsa veri
yor, proje veriyor ve bir kısmına da kredi ve

riyor. Bu manzaradan memnun olmanız icabet-
miyor mu? Biz demiyoruz ki, konut problemi
ni kökünden hallettik, herkesi ev sahibi yap
tık. Hedefimizi söylüyoruz, nedir hedefimiz? 
Anayasamız demiş ki, «Yoksul ve dar gelirli 
vatandaşı ev sahibi yapmak Devletin görevi
dir». İşte o Anayasaya bağlı olarak ikinci Beş 
Yıllık Plânımda koymuşum ilkeyi, Hükümet 
Programında koymuşum. O hedefe gitmek için 
sistemler tâyin etmişim. Metotlar koymuşum, 
dörtlü sistem, bu sistemle o hedefe doğru ham
le yapıyorum. Ve iftiharla söylüyorum ki, bu 
kürsüden bizim Hükümetimiz gibi hiçbir Hü
kümet bu hedefe ulaşmak için hamle yapmamış
tır. Yaptıysa rakamları konuşturun. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — On-
""•ar palavrasını yapıyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arkadaşım, 
plânlardan bahsettiğimi, ama plânların uygu
lanmadığını Doğu Marmara plânını icra mev
kiine konmadığını ifade ettiler. Bir plân fik
ri var muhterem arkadaşlarım, bu kürsüde 
arz ettim bütçe zamanında bir plânlar hiyerar
şisi vardır, manzumesi vardır, dedim. Bölge 
•plânlama dönelerini ortaya koyar, buna göre 
bütün yurda şâmil millî plânlama yapılır, bu 
dönelerden faydalanılarak nâzım plân yapılır, 
ondan faydalanmak suretiyle çevre ve imar 
plânları yapılır. Bir Doğu Marmara bölge plân
lamasının dönelerinden faydalanarak nâzım 
plân ilkesini getirmişiz ilk defa, bizim ikti
darımız getirmiş, İstanbul'da, Ankara'da, iz
mir'de. Nâzım plân büroları kurulacak ve nâ
zım plân yapılacaktır, bu büyük şehirlerin, 
bu metropol şehirlerin, düzensiz şehirleşmele
r e , İmkân verilmesin bu plânlar yaptırılsın 
denmiş. Ve işte istanbul'un biraz sonra izah 
edeceğim nâzım plânı 1/25000 ölçeği içinde bit
miştir. Ve tatbikat plânlarını Mayıs veya Ha
ziran ayından itibaren girmeye baslıyacağız. 
iste Ankara'nın yine 1/25000 ölçeğinde nâzım 
plânı bu yılın sonunda bitecek, izmir'in tama-
miyle bitecek bu yılın sonunda, önümüzdeki yıl 
tatbikat plânları içine girilecek, bu düzenli şe
hirleşmeyi teşvik edici bir tedbir değil mi? 
Bunu Hükümet olarak biz almışız. Acaba biz
den evvel bulunan iktidarlar bunları getirmiş 
te biz tatbik mi etmemişiz. Bırakmış mıyız, 
böyle bir şey yok muhterem arkadaşlar. Ama, 



C. Senatosu B : 44 25.. 3 . 1969 O : 1 

bu vesile ile Adalet Partisi iktidanna tarizde 
bulunmak arkadaşımıza zevk veriyorsa, o şah
si bir takdirdir, ona diyeceğim yok. 

Arkadaşım, bu kanun maksadı temin etmez 
hükmünü verdiler ve küsüden ayrıldılar. Şim
di değerli arkadaşlarım, bu beyan kâfi değil 
Yuvarlak sözlerle hiçbir mesele halledilmez. Bu 
kanunun neyi halletmek istiyor, spekülâsyon 
olan. arsa piyasasında spekülâsyonu önleyici ted
birler getirmeyi mur adetmiş, kasdetmiş, Şu hal
de, bunu temin için bu kanunun getirdiği tedbir
ler kifâyetsizse, tedbirli kifayetlerinizi koyunuz. 
Üzerinde tartışmasını yapalım. Bizim getirdiği
miz tedbirlerin dışında başka tedbirler varsa, on
lar?. getiriniz tartışalım, daha makbulse benimse
ri;. Ama, bunlar söylenmiyor. Bu kanun hiçbir 
tedbir getirmemiştir, gerçekte şu şu tedbirleri 
almak lâzımdır, arsa piyasasında bir dengeyi 
temin edebilmeniz için, Bunlar söylenmedi. Hal
buki, bunları söylemek lâzım, belki biz bu ka
dar bulabilmişiz, elden üstün el vardır, çok 
değerli arkadaşlarım, başka tedbirler de bize 
tavsiye edebilirler, üzerinde imali fikrederiz. 
Doğru bulduğumuzu da benimseriz. Ama bu da 
yapılmamıştır, sadece kanuna genel bir gö
rüşme ile bir damga vurulmak istenmiştir, ge
len bu kanun meseleyi çözen bir kanun değil
dir. Gerekçesi, söyledim dedi arkadaşlar, ge
rekçe arz ettiğim gibi arkadaşlar hiçbir şey 
sölemedi, alınması lâzımgelen şu şu tedbirler 
de vardır, bunlar alınmadığı için bu kanun mak
sadı temin etmez tarzında bir konuşması ol
madı. Oysa ki, ancak böyle bir konuşma bizi tat
min ve ikna edebilirdi. Şu halde, bulunabilen 
söylenebiien, getirilebilecek tedbir yok. 

Sayın Gündoğan o da maddenin sınırlarını 
aşan ve kanunun tümü üzerinde bir konuşma 
irad buyurdular ve yine konut tarifi üzerin
de durdular. Bu noktayı geçen celsede arz et
miştim, ama bir kere daha kısaca arz etmek 
istiyorum. Arakadaşımız, değerli bir hukukçu
dur, bir Arsa Ofisi Kanununda konutların na-
s?! yapılacağı baklanda, konut standartları ya
zılamaz. Kanun tekniğine, kanun yapma sa
natına uygun değiL Nerede yapılır, konut po
litikası ile, konut hizmetleriyle ilgili yerlerde 
yapılır. Acaba elimizde bir mevzuat var mı
dır? Konut nasıl olacaktır, nerelerde yapıla-
aktır. izah ettim, dedim ki, ikinci Beş Yıllık 

Plânda ekonomik standartta konutlar yapı

lacaktır, ilkemiz var. 1968 ve 1969 icra plânla
rımızda bunu teyideden hükümler var. Hükü
met Programımızda bunu teyideden hükümler 
var dedim. Ama, muhterem arkadaşım dedi ki, 
Hükümet programlarında olması bir şey ifade 
etmez, kanunlarda olmalıdır. İkinci Beş Yıllık 
Plân kanun haysiyetini taşımaktadır. Şu halde 
ciddî hükümetleri milletine vadettiği taahhüt
leri yerine getirmeyi siyasi ahlâk ve fazilet 
kabul eden hükümetler. Hükümet programlarına 
vefakâr olurlar ve Hükümet programlarının ge
nel olarak bağlı olduğu beş yıllık plânlara ik-
tiba ederler. Biz bunun aksini düşünemeyiz. 
Peki nedir sizin konudu tarifiniz? Bunu arz 
ittim arkadaşlar. Hedefini de söyledim. Biz 
yoksul ve dar gelirli vatandaşları konuda ka
vuşturmayı Anayasamızdan mülhem olarak Hü
kümet Programımızdan mülhem olarak hedef 
kabul etmişiz. Bu hedefe varmak için ve muay
yen bir malî güçle daha fazla konut istihsal 
edebilmek için ekonomik standartta konutlar 
yapıyoruz. Tatbikatımız meydanda. 42 metre-
-\<m 63 metrekareye kadar daireler yapı yo-
'nız. Münferit evler yapıyoruz. Tatbikatımızla 
konut standardımızın ne olduğunu göstermi-
-is, Türk efkân umumiyesine. Diyebilirim ki, 
Vr arkadaşım siz villâ yapıyorsunuz, hedef 
'•»''arak. Siz 100 metrekareyi asan evler yapı-
vor^ruz? Daireler yamyorsunuz? Böyle bir şey 
^~k. Biz 100 metrekareye kadar olan daireler
de yapmıyoruz. Plânımızın ve Hükümet Progra-
m.ırırsın bu ölçüsüne vefakâr olmak üzere. 
"•00 metrekare de yapabiliriz. Kararnamemiz öy
ledir. Asgari ve orta standarttaki tinler or-
taya akmıştır, bu kararname ile taayyün et
miştir, bunu yapıyoruz. Şimdi tatbikatımız bu 
kadar gözler önünde iken acaba siz nasıl bir 
konut yanacaksınız diye şüpheye düşmek çok 
fazla bir şüpheciliğin ifadesi olsa gerekir. 

Arkadaşımız, benim için, Bakan her şey 
tastamam dır, her taraf gül gülistandır diye bir 
tarif yaptılar. Ben böyle bir cümle ne sarfet-
tim ne kullandım. Ben vazifemi ve mesuliyeti
mi müdrik bir arkadaşınızım. Ben mesken po
litikamı anlattım. Meslek politikamın icra un
suru olan yıllık programlarımı anlattım. Ve bu 
konut sektöründe daha konut kanunu yapma
dan hamleler yapmakta olduğumuzu ifade et-, 
tim. Gerçekleri söylemek zannediyorum ki, bir 
kusur değildir. Meseleyi çözdüğümüzü ve ekono-



C. Senatosu B : 44 
mik ve pratik metotlarla hedefe doğru gitmek
te olduğumuzu söyledim. Her yerde bunu söy
lüyorum. 

Arkadaşımız hazırlanan kanun ikinci Beı 
Y.'llık Plânın ilkslerino uygun olmalıdır diyor, 
Neresi aykırı İkinci Beş Yıllık Plânın? Arsa 
için söylediklerinin hilâfına bir hüküm mü var, 
Bu kanunda? Ama Arsa Ofisi Kanunu bir arsa 
standartları, arsa tipleri hükmünü taşımıyor-
muş. Taşımadığının sebebini söyledim. 

Konudu kabul ediyoruz diyor. Ama nasıl 
konut olacak? Bunun cevabını da verdim, Ko-
nudun nasıl olduğunu his tâyin etmişiz ve iki se
neden beri de uygulamaktayım. Bunlara ortaya 
konmadan vatandaşa ev veriyoruz, vatana-f. 
ev sahibi yapacağız demek kâfi değildir, diyor, 
Niçin? ben programımı parti programımı, Hü
kümet Programımı büyük milletime ara etmi-
yeyim? Bu benim en tabiî hakkım. Meclislerde 
büyük milletimin temsilcilerine politikamın 
unsurlarını tatbik ettiğim sistemleri anlatmak 
benim hem vazifemdir hem de hakkımdır. Na
sıl konut ürettiğimizi arz etmiştim, Arkadaşım. 
konut sektörüne fazla yatırım yapılamıyaea-
ğ>. için bu işin bir hayat ve lâf mesabesinde ola
cağını ima eder konuşmalar yaptı, eğer yan
lış tesbit etmedimse. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz dörtlü sis
temimizde tasarrufla ev yap sistemi ile konut 
istihsalinde arsa, proje vermede, arsa proje 
ve mesken kredisi vermede 125 milyon liralık 
bir kredi kullanıyoruz, bu sene. Bu Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde rekordur. Kooperatifle
re Emlâk Kredi Bankası olarak 50 milyon lira 
kredi kullanıyoruz. Bu rakamda rekordur. Ve 
ilk defa Türkiye'de Emekli Sandığı 30 milyon 
lira ile kendisine bağlı olan memurların koo
peratifine evvelâ yoksul ve dar gelirlilerden 
ibaret kooperatiflere verilmek üzere 30 mil
yon lira 20 milyon lira ayırmış. 10 milyon li
ra da münferit olarak krediler tahsis edecek
ti-:. Bu halde Türkiye'de ilk defa mesken edin
mede ve yoksul ve dar gelirli vatandaşı sadece 
yoksul ve dar gelirli vatandaşı yapı tasarruf 
psteııd ve ipotekli in§aat kredileri ile yaptığ;.-
ni3r; mesken edinme desteklemeleri bundan ha
riçtir. Yate.ıs bu sistemlerle 205 milyon liralık 
bir malî güç getirmiş bulunuyoruz. Kamu. s.k-
tör istihsaline. Bu küçümsenecek bir rakam
ını? Bunun kaçta kaçını bizden e-vvdki bükü-
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metler yapmış? Geliniz mukayesesini yapın. 
kaç tane konut yapmış ve yaptığı konutu ki
me vermiş? Bu mazide tarihe intikal etmiş bir 
keyfiyet bulunmaktadır. 

Şimdi bunları ben değerli arkadaşım benim 
"••ir övünme içine girdiğimi söylüyor. Her şeyi 
gül gülistanlık yaptı diye konuşuyor, tarzında 
tavsif ediyor. Ben bir övünmenin içinde deği
lim. Benim yaptıklarımı içinizde bulunan her 
c-kadaşım yapar. Ben yaptıklarımızı anlatıyo
rum. Size hesap veriyorum. Yanlış kanılara var-
ıır-.yasmız diye, Bunun övünülecek bir tarafı yok, 
Gerçekleri söylüyorum. Ama meydana getirdi
ğimiz bu sonuçlarla Adalet Partisi İktidarı ola
rak Demire! Hükümeti olarak elbetteki iftihar 
ederim. Elbetteki haklı bir gurur duyarız, Şu 
halde şu ana kadar 45 senelik Cumhuriyet Tari
hinde kamu sektörü bu derecelerde yoksul ve 
dar gelirli vatandaşına konut sahibi olma im
kânlarını getirmediğine göre biz olumlu ve müs
pet yoldayız. İşte bu müspet yolda bu aydınlık 
yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mer
haleler kaydetmeğe devam edeceğiz. 

Arkadaşımız, Gecekondu Kanunu ile konut 
Kanunu arasında tezatların değil, birbirini te-
yidedici hükümlerin bulunması lâzım geldiğine 
dair ilkeyi ortaya koydular. Elbette konut me
selesi bir bütündür. Ve o bütünü çözen her ka
nun arasında tezatlar değil, birbirini teyideden 
ahenktar unsurlar bulunmalıdır. 

Arkadaşım evvelâ Konut Kanunu gelmeli 
idi sonra Arsa Ofisi Kanunu gelmeli idi buyur
dular. Gelseydi doğru olurdu. Ama bu kanunu 
sadece konut arsası temin eden bir kanun ola
rak ifade etmeğe imkân yoktur. Kanunun gaye
si hedefleri aşikârdır, iskân arsası temin edecek
tir, sanayi arsası temin edecek ve turizm arsa
sı temin edecektir. Binaenaleyh, eğer sadece 
konut arsası temin eden bir kanun olsaydı arka
daşımızın söylediği söz bir ağırlık teşkil eder
di. 

Arkadaşım böyle sosyal menşeli bir mesele
nin çözümünü sinesinde taşıyan bir kanunun 
müzakeresinde kendilerini tutamadılar yine AP 
nin siyasi felsefesine, AP nin şahsiyetine tariz
ler yapmak istediler. Ben CHP ne tariz yapmı-
yaeağım, ama söylediklerini, kendilerini avut
mak için beyan edilmiş gayrihakiki, gayriman-
tıki ve gayet hafif şeyler olarak tavsif ede
ceğim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sözü
nüzü geri alın lütfen. 

İMÂR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sözümde birşey 
yok. Gayrihakiki ve gayrimantıki sözler diyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ondan 
sonrası.... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ve hafif şeyler 
diyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu ha
fifliği size iade ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ben size iade 
ederim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (Devamla) — Siz A. P. ni bir 
menfaat şirketi halinde tarif edeceksiniz, biz 
tenkittir diye tahammül edeceğiz, partinizin 
adını bile anmaksızm, sözlerinizin gayrihakiki, 
gayrimantıki ve hafif olduğunu söylediğim za
man reaksiyon göstereceksiniz. Arkadaşımız 
İstanbul'da birçok nâzım plânların olduğunu, 
sayısız tadiller yapıldığım söyledi, Arkadaşlar, 
eğer birçok nâzım plânlar yapılmışsa ona meş
ruiyet verilememişse mesulü VÂz değiliz, Tadiller 
de imar plânı tadilleri de hmm. zamanımızda 
yağmur gibi yağınanıışter, Yağmur gibi imar 
plânı tadillerini biz gcrmüdiz, ve bunu önlemek 
için derhal bir nâzım plân disiplininin kurul
ması kararını almışız ve T anu da yürütmekte
yiz. 

Bir hallaç pamuğu gibi istanbul vardır de
diler. istanbul'u hallaç pa ııığu haline getiren 
biz değiliz. Fakat düzensizlikleri teşhis edip 
devasını getirme gayroti içerisine giren biziz. 
Kimin nasıl bir hüviyet taşıdığını, kimin ne dü
şündüğünü, kimin ne yaptığını âdilâne bir şe
kilde, gerçekçi bir şekilde teşhis edip ortaya 
koymak lâzımdır. Eğsr biz bir nâzım plânı gay
reti içine girmeseydik, eğer biz bölge plânlama 
çalışmalarını son safhaya getirmemiş bulunsay-
dık belki bu tenkidleriniz bir haklılık taşıyabi
lirdi. 

Benim imar hareketlerinin ook mükemmel 
gittiği tarzında bir sösüme ibaret ettiler. Konuş
malardan alınmış, bu da lalettayin bir parça ben 
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hiçbir yerde Türkiye'de imar plânı tatbikatları 
mükemmel seviyeye gelmiştir, tarzında bir be
yanda bulunmadım ve bulunamam. Bulunma
ma imkân yok, çünkü Türkiye'de düzenli şe
hirleşmenin evvelâ bir plân işi olduğunu bu kür
sülerde söyledim. Ve bunun içindir ki, hem 
nâzım plânları hem imar plânlarını şehirlerin 
gerçek durumlarına göre, bugünkü yarınki men
faatlerine göre süratle tanzim etmenin lâzım-
geldiğini ve bizim de gücümüz nisbetinde gay
rette olduğumuzu ifade ettim. Ve bu çalışma
ların sonunda yine ifade ettim, elbetteki mamur 
Türkiye doğacaktır, elbette bu çalışmaların so
nunda müreffeh Türkiye doğacaktır, buna 
yürekten inanıyoruz ve bizim en büyük hedefi
miz budur. Ve siyasi felsefemizin içinde hürri
yetçilik ve medeniyetçilik gibi bu da yatar. 

Boğaz Köprüsünde arkadaşım fevkalâde yan
lış bir şey söylediler, yerimden müdahale et
mek zorunda kaldım, hoş görmelerini rica ede
rim. Ben boğaz köprüsü hakkında hele boğaz 
köprüsünün yerlerini göstermek ve çevre yolu
nun istikametini göstermek gibi ne bir beyana
tım oldu ne böyle de başkalarına bu yerleri 
gösteren bir gezim oldu. Bana İstanbul'da her 
gidişimde bundan evvelki yıllarda Boğaz köp
rülü hakkında çevre yolları hakkında sorular 
tevcih etmişlerdir, nâzım plân çalışmaları hak
kında, bilgi almak için. Verdiğimiz cevap nâ
zım plân son şeklini aldıktan sonra efkârı unm-
miyeye ilân edilecektir demişimdir. Ve nâzım 
plânın çözmekte olduğu meseleleri bir spekülâs
yon meydana gelmemesi maksadiyle bir Devlet 
sırrı gibi muhafaza etmişiz hattâ o sırrı bir 
bir gazeteciye satma teşebbüsünde bulunan bir 
teknisyeni yakalamış vazifesine son vermişizdir. 
Biz hayatımızı Devlet hizmetinde geçiren bir 
insan olarak Devlet sırrının ne demek olduğunu 
çok iyi biliriz, Eğer bu beyanımın aksini ifade 
edecek delil varsa arkadaşım buraya getirsin. 
BunU'Sureti katiyede kabul etmiyorum, reddedi
yorum. 

Sahillerde yağma varmış, bu yağmayı bu ka
nun önliyecekmiş. Halbuki mevzuat var, Hü
kümetler bunları tatbik etsin buyurdu arkada
şım. Bu kürsülerde bir değerli arkadaşımın 
ifade ettiği gibi sahiller özel teşebbüs tarafından 
satmalmıyor. Bu bir yağmadır. Bunu önleyici 
tedbirler getirin diye söylenmiştir ve Hükümet-
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ler tenkid edilmiştir. Biz de buna karşı yapıla
cak olan işin bir Arsa Ofisi Kanunu getirmek, 
diğer taraftan da belediyelerin mücavir sahaları 
dışında yapı nizamını sağlayıcı yetkiler ve sis
temler getirmek lâzımdır. Bunu imar Kanunu
nun tadili ile Arsa Ofisi Kanununu da münha
sıran ve re'sen Yüce Heyetinize geleceğini beyan 
ettira. Şimdi arkadaşım mazur gösünler. Diyor 
ki sahiller nedir. Dağlar, tepeler kanunu me
deniye göre Devlettindir. Peki 1961 Anayasa
sına göre tapu hukukuna hürmetkar olmamız 
icabeder. Tapu çıkarıyor karşınıza. Burası be
nimdir diyor, sahildeki arsaya. Bir defa bütün 
sahilleri dağ, tepe olarak kabul etmeye imkân 
yok ya, Farz ediniz ki öyledir, ne yapacaksınız? 
Diyebilir misiniz ki Kanunu Medeninin hük
mimde buraları hep Devletindir. Demenize im
kân yoktur, tapu hukukuna hürmetkar iseniz. 
Şu halde sahillerde de, turizm potansiyeli taşı
yan yerlerde de bir plânlama yaparak bu arsa
ları, turizm arsalarını stok yapmaya mecburi
yet vardır. 

Ben isterdim ki arkadaşım bunu memnuni
yetle karşılasın. 

Çok muhterem arkadaşlarını, Sayın Gündo-
ğan arkadaşımız kanunumuzu beğenmedi ama 
beğenmediğini delilleriyle maalesef ortaya koya
madı. Bu kanun bu meseleyi çözmez dedi, niçin 
çözmediğini ve çözmesi lâzımgelen esasların ve 
tedbirlerin neler olduğunu söyliyemedüer. Eğer 
onları getirmiş olsalardı kendilerinden çok isti
fade ederdik. 

Diğer konuşan arkadaşlarımın işaret buyur
dukları hususlara katılıyorum. Ve hepsine ve 
hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Yüce 
Senatoyu saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) Efendim 
madde üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verildi şimdi 
onu okutacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Son 
sözü istiyorum. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle 
ise benim söylemediğim sözleri bana isnadettiği 
için Bakana cevap vermek üzere söz istiyorum, 

BAŞKAN — Bir dakika yeterlik önergesi 
işlemini yapalım ondan sonra. Yeterlik önerge
si vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi kanım ta?ansının birinci maddesi 

üzerinde yeter sayıda sayın üye sez almış ve ko
nuşmuş bulunduğu cihetle madde üzerindeki 
müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Ali Kemal Turgut 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde EÖa istiyen?... 
Yok. Yeterliği oylarınız?, ars ediyorum. Kabul 
edenler,,. Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul 
edilmiştir. 

Saym Gündoğan'm sataşma ile ilgili hususu 
halledildikten sonra sırada bulunan Eürümoğ-
lu'na söz vereceğim. 

Sayın Gündoğan hangi hususlarda sataşma 
iddia ediyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben
denizin bu kanunun maksad? temin etmiyeoeğini 
ve tarafta? olmadığımı, söylediler Srjym Bakan. 
Halbuki tamamen tersine söy]edim; cıva ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Böylelikle bu tavzih edilmiş ol
du, Başka?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir de 
bu kanun ile hangi tedbirleri getirmemiz gerek
tiğini kendilerine tavsiye etmediğimizi söyledi
ler. Halbuki ben birçok hususları tavsiye et
tim, 

BAŞKAN — Onlar da sapta geçmiş bulun
maktadır. Bu sebeple siz Sayın Bakanın yol 
göstermedi, yapıcı ciheti bildirmedi demesi kar
şısında yapıcı bir yolu gösterdiğinizi ve bunla
rın zapta geçtiğini de ifade etmiş oluyorsunuz. 
Böylelikle sat?.-ma meselesi her b.alde bir çözü
me bağlanmış bulunuyor, İsrar etmemenizi ri
ca edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, İsrar etmeme tavsiyenizi tutacağım. 
Günkü biraz sonra verdiğim önerge üzerinde ko
nuşacağım. Bu itibarla neticesi itibariyle arzum 
yerine geleceği için İsrar etmiyorum. 

BAŞKAN — Son söz sırasını okuyayım: 7 sa
yın üye konuştu, Sayın Kürümoğlu, Sayın Ha- i 
zerdağh, Sayın Nusret Tuna sıradadırlar. j 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Kü-
rümoğlu, buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; esasen söz almak 
niyetinde değilim. Fakat bir müşahedemi bu
rada dile getirmek zaruretini hissettiğim için 
Sayın Başkan lütfettiler ve son sözü bana ver
diler. Bu maksatla da söz almış oldum. 

Tasannm birinci maddesi müzakere edilmek
tedir. Bu birinci maddeye göre arsaların aşın 
fiyat artışlarını önlemek amaciyle tanzim alış 
ve satışları yapmak, konut, sanayi ve turizm 
belgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağ
lamak üzere ibaresini taşır birinci fıkra, Bu 
fıkra mahiyeti itibariyle Devletçi bir görüşün 
ifadesidir. Bu bakımdan bu kanunun aleyhinde, 
yani bu tasarının aleyhinde konuşması gereken 
kişiler var ise o da liberal sistemi savunan parti 
mensupları olması lâzımgelirdi. Fakat dikkat 
ettim müzakerelerin başından beri yani bu 
madde üzerindeki müzakerelerin basından beri 
gerekse evvelce tümü üzerinde yapılan müzake
reler sırasında muhterem hatipler, umumiyetle 
muhalefete mensup hatipler devamlı şekilde 
aleyhte konuştular. 

Devletçi görüş muhterem malûmunuz olduğu 
üzere Adalet Partisinin görüşü değildir. Biz 
ferdiyetçi, özel teşebbüs taraftan, liberal bir sis
temin temsilcileriyiz. Fakat burada ortadan da 
ileri gitmek durumunda olan sol kelimesini reva 
görmek suretiyle ortanın solunda olduğunu id
dia eden partiler de vardır ve onlann temsilci
leri devletçiliği tam mânasiyle ifade eden bir 
tasarının üzerinde aleyhte konuştular. Liberal 
sistemin taraftarı olarak Adalet Partisinin bu 
tasarıyı getirmesinde bir sebep vardır. Muhte
rem hatipler benden önce konıışmaîan sırasında 
her vesileyle temas ettiler, bir kere de ben temas 
etmek zaruretini hissediyorum. 

Bu kanunun, bu tasarının gelmesinin sebebi 
her hattı hareketinde, her fiilinde Anayasa 
çerçevesi içinde kalmayı şiar edilen Partimizin 
Anayasanın bu konudaki sevk ettiği hükmün 
icabını yerine getirmek gayesiyle hareket ettiği 
kanaatindeyim. 

Diğer taraftan ikinci bir sebep de vardır 
ki âmme menfaati. Bu tasan öyle bir taşandır 
ki ileride tatbikatta doğacak mahzurlar bir ta
rafa atılırsa, ki, bunların giderilmesi mümkün

dür, anafikir olarak vatandaşı, ki, bu vatan
daş imkân sahibi olmıyan vatandaştır, mesken 
sahibi etme hedefini güden bir taşandır. Böyle 
bir tasanyı, anahedef olarak vatandaşı mesken 
sahibi etmek arzusunu güden bir tasanyı red
detmek için sebep gösterilemez. 

Kaldı ki bu tasarı demin de arz ettiğim gibi 
mahiyeti itibariyle Devletçi görüşün ifadesidir. 
Ama bu devletçi görüş bizim tarafımızdan sa
vunuluyor şu Mecliste, fakat devletçi görüşün 
hakiki temsilcisi olduğunu iddia eden hattâ sol 
ile kendisini, iktisadi görüşünü ifade etmeyi re
va gören partiler bu tasannın aleyhinde konu
şuyor. Ben bunu çok yadırgadım doğrusu ve 
söz alışımın sebebi de bu idi. 

Muhterem arkadaşlanm, sözümü fazla uzat
mak istemiyorum. Tasarının birinci maddesi 
muhalefeti ile. iktidan ile benimsenmesi gereken 
bir maddedir. Bu bakımdan muhterem muhale
fet hatiplerinin muhalefet mensubu arkadaşla
rımızı fikirlerinde İsrar etmemelerini ve bu ta
sarının birinci maddesinin olduğu gibi Hükümet 
tasansmda olduğu gibi kabulünü istirham edi
yorum. 

Olabilir, her türlü mahzur akla gelir, ileride 
doğabilir bunlar. Fakat şimdiden şu veya bu 
mahzur doğacak şeklinde bir mütalâa ile neti
ceye varmak doğru olmaz kanaatindeyim. Bu 
itibarla kanunun, tasannın lehinde oy kulla
nılmasını hepinizden istirham ediyorum. Derin 
saygılanmı sunanm. 

BAŞKAN — İki önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sıra Sayısı 1214 olan Arsa Ofisi kanunu ta

sarısının birinci maddesinin üçüncü satırında 
yazılı bulunan «konut» tâbirinin «halk konut
ları yapmak» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) 
sadedinde söz istiyorum. 

izah 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan 
ikinci önergeniz her ne kadar birinci maddeden 
başka diğer maddeleri de işaret ediyorsa da, 
birinci maddedeki «halk konutlan» yapımını, 
öbürü yalnız «halk konutlan» şeklinde olduğu 
için bunu da okutturacağım. 

— 271 — 



C. Senatosu B : 44 25 . 3 . 1969 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi kanunu tasarısının 1, % 9, 10 ve 

15 nci maddelerinde geçen «konut» deyimle
rinin «halk konutları» olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan önergenizi kı
saca izah için söz veriyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, çok meşhur bir 
şairin beyiti ile sözüme başlamak zorunluluğu
nu hissediyorum. Şair der ki «Kişi kemaliyle 
imtisaç edemeyince, gayrin kadrini tahrife yel-
tenir.» Sayın Bakan da böyle yaptılar. Ve 
kelimeyi, kendilerine iade ettim. 

Verdiğim önergede de ifade ettiğim gibi bu 
kanun bu toplum içinde ne tür bir konut yapıl
ması için arsa sağlamaya yönelmiştir. Bu tip 
konutlar için hangi halk tabakası, hangi insan 
zümresi bundan yararlanacaktır. Bunun bilin
mesinde ve bu kanuna yazılmasında fayda, sa-
yılamıyacak kadar çoktur. 

Değerli arkadaşlarım gecekondular için ka
nun çıkarıyorsunuz, gecekondu biçiminde yer
leşen insanların mesken yapımlarını düzenliyor
sunuz ki çıkardığınız kanunla ikinci Beş Yıl
lık Plân a,rasmdaki çelişki, ikinci Beş Yıllık 
Plânın 280 - 281 nci sayfalarında açıkça orta
ya konuluyor. Sizin gecekondu diye tarif etti
ğiniz konut biçimde yaşıyan kimselerin konut 
işlerini düzenliyen kanununuzun plâna aykırı 
olduğu yine kendi plânınızla ortadayken; tav
sif etmediğiniz konutu kim için yapacağınız 
belli olmıyan konut için arsa teminini hedef 
ittihaz eden kanun, elbette ki, ikinci Beş Yıl
lık Plânla çelişki içindedir. Muhakkak ki öy
ledir. Çünkü «Gecekondu» tabiriyle tavsif edi
len konutun dahi plâna aykırı olduğunu plân 
tesbit ettiğine göre, şimdi mücerret konutun 
elbette ki plâna aykırı olduğu bellidir. Anaya
saya da aykırı düşer. Burada biraz evvel ifa
de ettim. Anayasanın 61 nci maddesi «bu ül
kede yaşıyan her kimsenin kamu gider
lerini karşılamak üzere vergi vermesini» emre
der. Siz bu kanunla konut yapacak olan kimle
re vereceksiniz ki arsa, uğraşıyorsunuz, didini
yorsunuz, kanun çıkarıyorsunuz. O kişiler ka
mu yararı niteliğinde istifadeler sağlamış ol

duğu takdirdedir ki siz 61 nci maddeyle top
ladığınız vergilerle bu kanunun döner serma
yesini temin edebilesiniz. Böylesine bir tarif-
siziik içinde, vasıfsızlik içinde mücerret «ko
nut» derseniz ikinci Beş Yıllık Plânın 281 nci 
sayfada yazıldığı gibi «yap sat düzenini» getir
miş olursunuz. Türkiye'de bugün Gecekondu 
Kanununyla düzenlenmiş konut yapımı ve ko
nut meselelerinin dışında başka düzenleyici Ko
nut Kanunu yoktur. 

Şimdi bu Arsa Ofisi Kanunu da aslında bu 
konut yapımı için bir madde getirmiştir. Peki 
ikinci Beş Yıllık Plân diyor ki Türkiye'de «yap 
sat» şeklinde konut politikası güdülmiyecek-
tir. Arsa bulan adam şimdi ne yapıyor, orada 
bina yapıyor. Daha bina yükselmeden paraları
nı topluyor, katları varlıklılara veyahut alabi
lenlere satıyor. İkinci Beş Yıllık Plân diyor ki 
işte ben bu sürecin devamına karşıyım, «yap 
satçılık» olmıyacakj. Olmamasını istiyor diyor. 
Belki hatırlarsınız daha doğrusu hatırlama
nızı sağlamak için okumamı uygun bulursunuz, 
müsaade edrseniz, ikinci Beş Yıllık Plândan 
şunu arz edeyim, neden dolayı bizim böyle dü
şündüğümüzü ve anladığımızı ifade etmiş ola
yım size. «Toplu konut yapımının sağladığı 
imkânlardan yararlanmak üzere geniş kapsam
lı kuruluşlara gidilememiş, büyük inşaat şir
ketleri kurulamamıştır.» ikinci Beş Yıllık Plân 
sayfa 281. «Kredi mekanizması bu tür kuruluş
ların konut pazarına girmesini sağlıyacak nite
likte değildir. Konut politikası amaçlarına 
uygun olmıyan yapıp satma sistemi ortaya 
çıkmıştır. Konut kredisi veren kurumla ekono
mik nitelikte toplu konutlar yapmak ve kre
dili olarak ihtiyaç sahiplerine vermek yolunu 
tutmamışlardır.» ikinci Beş Yıllık Plânın 281 
nci sayfası efendiler. Bu itibarla siz bu 
kanunda arsasını vereceğiniz konutun niteliği
ni tavsife mecbursunuz. Çünkü bu kanun, ikin
ci Beş Yıllık Plâna uygun olacak, Anayasaya 
uygun olacak başka. Burada sizi mecbur ediyor, 
bir bakanın kürsüden «Bizim tatbikatımız şudur 
veya budur» seklinde verdiği teminat ile ne 
Anayasanın 61 nci maddesinde «Milletten ka
mu gideri için toplanan vergilere sarfa mezu
niyet verilebilir ne de bu kanunla temin edile
cek arsalar, şimdi bu plânın yazdığı gibi yapıp 
satma sistemine hizmet edebilir. Hizmet ede
mez. Edemiyeceğine göre, siz bu kanunda konu-
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tun niteliğini tavsife mecbursunuz. Aksi tak
tirde yapıp satma sistemini teşfik edersiniz. 
Yapıp satma sistemi bu memlekette belli sınıf 
ve zümrelerin kârıdır. Onların yapabildikleri, 
yürütebildikleri bir süreçtir. Konut üretimin
de işliyen süreç budur. Türkiye'de halbuki 
bu tür, konutun üretilmesi yasaklanmıştır. Ana
yasa yasaklamıştır, İkinci Beş Yıllık Plân bu 
tür kontların üretimini yasaklamıştır. Ancak, 
halk tipi, halk dediğimiz büyük çoğunluğun 
mesken ihtiyacını gidermeye tahsis edilmiş ko
nut ve onun tabiî arsası ancak mubah olabilir, 
meşru olabilir. Alelıtlak konut, bu ne Anaya
saya ve ne de İkinci Beş Yıllık Plâna uygun 
düşmez. Bu itibarladır ki size rica ediyorum 
hiçbir şey ifade etmez, biliyorum «bu memle
kette suiistimal yoktur demekle suiistimal ön
lenmez...» Koyunuz bu tâbiri, «Halk tipi konu
tu» «halk konutları» tâbirini koyunuz. Yine 
imar ve iskân meselelerinin bugüne kadar ce
reyan ettiği süreçte cereyan etsin, yine onlar 
kalemine, kitabına uydurulsun. Ama koyunuz 
hiç değilse bir vatandaş, bir zümre mutlaka 
bir ihak sahibiyim diye kendini bu kanunda ra
hat hissetsin. 

Daha çok konuşmayı, vaktinizi almak bakı
mından uygun bulmadığım için söylüyorum, 
halbuki bu kanun bizim biraz evvel arz ettiğim 
gibi düşündüğümüz sosyal muhtevalı ekonomi 
politikamızın, sosyal politikamızın bir yaprağı 
idi. Ama A. P. iktidarının elinde bu hale geldi, 
bizi yakan ve size anlatmaya sevk eden sebep 
budur. Koyunuz konutun tâbiri yerine «halk 
konutu» mesele bitsin. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Tuna. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, 4 saate yakın bir zaman
dır şu birinci madde üzerinde müzakere edi
yoruz, Benim kanaatime göre hiç konuşulmama
sı lâsımgelen bir madde gibi gelmişti, onun için 
söz almamıştım. 

Şimdi ben sözlerime şöyle başlıyorum. Ana
yasanın 49 ncu maddesi «Devlet yoksul veya 
dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun ko
nut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler alır» Ana
yasamızın emri bu. Şu mevzuu âmme hizmeti 
haline getiren madde bu. Ne eliyor; «yoksul 
veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy-

I gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirler 
alır.» Kim alır? Devlet alır. 

Şimdi demek ki, şu Anayasanın bünyesinde 
fakir ve dar gelirli vatandaşı konut sahibi yap
mayı emrediyor. Şu mevzuun bir âmme hizmeti 
olarak çıkmasına seböbolan madde bu. 

Gelelim şimdi Sayın G-ündoğan arkadaşımı
zın bahsettiği 61 nci maddeye, herkes kamu 
giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre 
vergi ödemekle yükümlüdür. Şimdi burada 
kamu görevi ne oluyor? Bu mevzu çıkıyor. Ar
kadaşlar, şu maddenin talihsizliği hakikaten 
Hükümete değil, Konut Kanunu ile Arsa Ofisi 
Kanunu beraber gelmiş, malesef o kanun çık
mamış, bu kanun daha evvel gelmiştir. Şimdi 
o kanunu sen daha evvel getirseydin, bu Mec
lisi inkâr eden bir tutum oluyor, ikisi beraber 
gelmiş, hakikat odur, o gelmiş, o gelmemiş. Ama 
bunun içerisinde bünyesinde Devlet diyor; 250 
milyon lira para ayıracağım, arsa alım ve sa
tışını tanzim edeceğim ve konut yapılmasına 
yardım edeceğim, diğer âmme hizmetine -sayılır 
tabiî. Şimdi bu ille köşk möşk mânasına gelir. 
Yeknazarda, metin okunduğu zaman konut de
yince konuta, ikamet edilen har yer giriyor gibi 
bir mâna ile bunu başka türlü tefsir etmek gibi 
bir mâna doğuyor, fakat tasarının ruhuna nü
fuz ettikçe, Anayasayı tetkik ettikçe arkadaşı
mızın bu şekilde anlamasına imkân olmadığı 
anlaşılıyor. Bugün bir Devlet, bugün bir Hükü
met şu nizam içerisinde köşk yapmak üzere 
falan şahsa köşk deyimi yapmak üzere bu hiz
meti üzerine alır ve bu hizmet için bu kanun 
gelir mi arkadaşlar? Devletin, Anayasanın oku
duğum 49 ncu maddesi gayet acık olarak şunu 
âmme hizmeti haline sokar. Yoksul veya dar 
gelirli ailelere.. Muhterem arkadaşlar, yoksul 
veya dar gelirli aileler hakikaten A. P. Hükü
meti ne tip bir ev düşündüğünü bildirmiştir, 
bunu her birisine köşk yapma bugün için düşü
nülecek, âmme hizmeti haline gelecek bir mevzu 
değildir. Fakat mutlak sıhhi bir şekilde barın
masını temin etmek için, temin edebilecek bir 
evi yapmayı Hükümetin vazifesi haline getir
miştir, kime fakir ve dar gelirli ailelere, Bunun 
çeşitli standartları ve tipleri vardır. İkinci Beş 
Yıllık Plânda da bundan ne murat edildiği be-

I yan edilmiştir. Şimdi arkadaşımın zihninin ta
kıldığı yere iştirak ediyorum. Yeknazarda oknn-

[ dıığu zaman konut demek hakikaten köşkler de 
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saraylar da konut içine dâhildir. Ama Ana
yasanın verdiği vazife herkese ev yapmayı te
min eder demiyor, bir kamu hizmeti olarak fa
kir ve dar gelirli vatandaşlar diyor. Fakir ve 
dar gelirli vatandaşlara yapılacak ev standart
ları İkinci Beş Yıllık Plânda ve çeşitli mevzu
atımızla tesbit olunmuştur. Bu iki kanun be
raber getirilmiştir, eğer o kanun daha evvel çık
mış olsaydı bunca müzakereye de lüzum kal
mazdı. Netice itibariyle sözüm şu; halk konutu 
dersek bir diyeceğim ydktur. Arkadaşlar, bu
nun halk konutu olduğu meydandadır. Köşk 
yapmak üzere şu teşkilât kurulmamaktadır, 
köşkler, saraylar yapmak üzere bu arsa Ofisi 
vazifeye davet edilmemiştir. Vazifeyi doğuran 
madde, Anayasanın 49 ncu maddesidir, şu sa
rahat kargısında devletin de. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Halk de
yince yalnız faykirler mi halk, biraz hali vakti 
yerinde olanlar da halk değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan müdahale et
meyin lütfen. Sayın Tuna siz komisyon sözcüsü 
değilsiniz, bu sebeple soruya muhatabolamıya-
caksınız. Onun için konuşunuz, cevap olarak 
değil.. 

A. NÜSRET TUNA (Devamla) — Evet 
efendim, burada, zaten Anayasada böyle bir 
şey yok. Yoksul ve dar gelirli ailelere kaydının 
bulunması muvacehesinde maddede tereddüdü 
mucip bir hal yoktur, aynen kabulünü ben de 
rica etmekteyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan'm birinci öner
gesinde birinci maddedeki konut deyiminin ve 
bilâhara 2, 9, 10 ve 15 nci maddelerde geçen 
konut deyiminin halk konutları olarak değişti
rilmesini, ki burada şüphesiz reyiniz ve kararı
nız sadsca birinci maddede değişiklik olursa 
diğerlerine kendiliğinde sirayet eder. 

Diğer önergesinde ise, birinci maddedeki 
halk konut deyiminin halk konutları yapmak 
şeklinde değiştirilmesini istemektedir. Aykırı 
elan 1, 2, 9, 10 ve 15 nci maddelerdeki konut 
deyiminin Halli konutları olarak değiştirilmesi 
bulunması sebebiyle evvelâ bu önergeyi okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm önerge
si tekrar okundu). 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, affedersiniz tecrübeli bir Başkansı

nız. Hangi önergenin daha evvel oya konulaca
ğını bilen bir Başkansınız. Bundan kastim şu; 
birinci maddede halk konutları tabirini önce 
ortaya koymak istedim.. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, büyük 
fark yok o halde öbür önergenizin okunmasını 
istiyorsanız okutayım, arada büyük bir fark 
yok. öbür önergeyi okutayım. 

(istanbul üyesi Fikret Gündoğan'm ikinci 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Konut deyiminin halk konutla
rını yapma deyimi şeklinde değiştirilmesini isti-
yen önerge hakkında komisyonun görüşü? Ka
tılmıyor. Hükümet? Katılmıyor. Dikkate alınıp 
alınmamasını oylarınıza arz edeceğim. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Birinci ve diğer maddelerde geçen konut 
deyiminin halk konutu deyimi şeklinde değiş
tirilmesini istiyen ikinci önerge hakkında ko
misyon? Katılmıyor. Hükümet? iştirak etmi
yor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kaibul 
edenler. Etmiyenler. Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer içtüzüğe göre ye
terlik sorulara da şâmildir. Ancak, hiç görü
şülmemiş ve şimdiye kadar söz konusu edilme
miş bir husus olmak kayıt ve şartiyle sorabi
lirsiniz, buyurun. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bu birin
ci maddedeki sanayi ve turizm Ibölgeleri ifadesi 
işyerini kapsıyor mu kapsamıyor mu? Yani 
dükkân yeri. 

BAŞKAN — Hükümet ne diyorlar efendim? 
işyerlerini de kapsıyor mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sanayi ve turizm 
arsası sanayi endüstrisine ve sanayi tesisleri 
için lüzumlu olan arsayı kapsar. Bahsettiği iş
ler bu karekterde ise turizm karekterini taşı
yorsa bir sanayi karekterini taşıyorsa elbette. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Değil, bir 
bakkal dükkânı... 

BAŞKAN — Sanayi ve turizm karekterinde 
ise kapsar, aksi takdirde kapsamaz diye Hükü
met görüşünü bildirmiş bulunmaktadır. 

— 274 — 



C. Senatosu B : 44 25 . 3 . 1969 O : 1 

Birinci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma müddetimiz dolmuş bulunmaktadır. 
Ancak bir önerge vardır okutuyorum. 

«Yüksek Başkanlığa 

Arsa Ofisi kanun tasarısının....» 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Gsri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorlar. 

28 Mart 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

«•»»» 

B 

6. _ SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Barınağı
na dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in cevabı (7/500) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Bayındırlık Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi rica ederim, 

Saygılarımla. 
Erdoğan Adalı 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 

Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyeti tara
fından münakale sebebiyle bütçeye parası ko
nulan ve yapılması kararlaştırılan İstanbul Bü
yükada Balıkçı Barınağının ihalesinin yapılıp, 
yapılmıyacağı hususu... 

21 . 3 . 1969 

Konu : İstanbul Senatörü Sayın Er
doğan Adalı'nın yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlg-i : 6 . 12 . 1968 gün ve 9297 - 7/500 2502 
sayılı yazınız. 

İstanbul Senatörü Sayın Erdoğan Adalı'nın 
Büyükada Balıkçı Barınağına dair yazılı soru 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Büyükada Balıkçı Barınağı 21 . 2 . 1969 ta
rihinde 3 milyon lira kesif bedeli üzerinden 

ihale edilmiş ve formalitenin ikmali için Maliye 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

2. — Cumhuriyet Sı natosu Tabiî l'ye si Meh
met Özgüne s'in, Kaysai'de Milâttan önceki de
virlere ait yeraltı şehrinin bulunduğunun doğru 
olup olmadığına dair, yazılı soru önergesi ve İb
işleri Bakanı Faruk Sükan ile Tv.eiım ve Tanıt
ma Bakanı Nihad- Kürşad'm cevabı (7/520) 

20 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların içişleri ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 

1. Talas'ta (Kayseri) Milâttan önceki de
virlere aidolduğu iddia edilen bir yeraltı şehri
nin bulunmuş olduğu doğru mudur? 

2. Böyle bir şehrin bulunmuş olduğu iddi
asının Kayseri Valiliği ve Turizm Derneğine 
intikal ettirilmesi üzerine Serafettin Gökçeören 
isimli bir memur bu işle görevlendirilerek bir 
rapor hazırlatılmış mıdır? 
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3. Böyle bir rapor hazırlatılmış ise, bu ra
porun bir suretini cevap yasınıza ekliyebilir 
misiniz? 

4, Kayseri Valiliğince bu konuda her han
gi bir işlem yapılmış mıdır? 

21 . 3 , 1989 
Şb. Mâ. :2. 22102/64-3/2453 

Konu ; Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Mehmet Özgüneş'in yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îlrri : 21 . 1 . 1969 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 9559 - 7 520 - 3062 sayılı 
y asıya. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş tîV-'afm&aa verilen ve Kayssri'de Mi
lâttan önceki devirlere ait bir yeraltı şehrinin 
bıılunma^ı ile ilgili olan yazılı soru önergesi 
münasebetiyle mahallinden alman cevabi yası 
miuKİereea^rndan : 

1. 1937 yılında düzel Sanat ve Turism Der
neğinin araştırmaları sonunda Talat'ta Endür-
lûk yolu diye adlandırılan bir güzergâhta bir 
mağaraya raslandığL bâzı yetkisiz kimselerce 
bunun Milâttan önceki devirlere ait bir yeraltı 
şehri olduğunun ileri sürüldüğü, halbuki ne 
Kayseri Müze arşivinde ve ne de literatürde 
b/yle bir hususun kayıtlı bulunmadığı, 

% 3, Bir süre jeoloji ve antropoloji ürerin
de çalıştığı bilinen Şerafettin Gökçeören'in mes-
kûr mağarayı inceliyen heyete katılmakla be
raber her hangi bir rapor düzenliyerek ilgilile
re sunmadığı, bu bakımdan bunun bir örneği
nin tevdiine imkân görülemediği, 

4. Mezkûr mağaranın Güzel Sanatlar ve 
Turizm Derneğince çalışma programına alındı
ğı, bâzı numunelerin bu konuda yetkili Prof. 
Kılıç Kökfcen'e gönderildiği, ayrıca durumun 
vâki istem üzerine vilâyetçe Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına intikal ettirildiği, halen karla ka
palı buluntu mağarada mevsim sonuna kadar 
arattırma yapılmasının mümkün olmadığı, 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim, 

Dr= Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

T. O. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 12 . 2 . 1969 

Bakanlık Sözcülüğü 
28 - 1928 

Konu: Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mehmet Özgüneş tara-
rafmdan verilen yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 21 . 1 . 1969 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 9559/7-520-3062 sayılı 
yazıları. 

Kayseri'de Milâttan önceki devirlere ait bir 
yeraltı şehrinin bulunduğunun doğru olup ol

madığına dair Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş tarafından verilen yazılı soru 
önergesine hazırlanan cevap ilişikte sunulmak
tadır. 

Saygıyla arz olunur. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Kayseri'de milâttan önceki devirlere ait bir 
yeraltı şehrinin bulunup bulunmadığı ile ilgili 
yazılı soru önergesi aidiyeti cihetiyle Millî Eği
tim Bakanlığı Eski Eserler Genel Müdürlüğüne 
sorularak tahkik edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şubesinden alı
nan 6 Şubat 1969 gün ve 474-39/0847 sayılı 
yazıda : 

«... Kayseri Talaş'ta bir yeraltı şehrinin bu
lunması ile ilgili Mehmet Özgüneş'in yazısı in
celenmiştir. 

Dosyalarımızın incelenmesinden Bakanlığı
mıza bu hususta bir müracaat vâki olmadığı ve 
yazışma geçmediği anlaşılmıştır. 

2 Ağustos 1966 günlü iskenderun (iskende
run) Gazetesinde Talas'ta ilkel insanlara ait ma
ğara bulundu başlıklı bir yazı çıkmış olduğu adı 
geçen yazıda (Arkeologlarla birlikte incelemeler 
yapan Kayseri Emniyet Müdürü Şerafettin Gök-
ceören mağaranın anakollarından birinin Erci-
yes'in altına kadar uzandığını alt kısmından bü
yük bir yeraltı nehrinin akmakta olduğunu söy
lemiştir.) şeklinde bir haber yayınladığı gazete 
kupürlerinin incelenmesinden anlaşılmıştır...» 

Hususu ifade edilmektedir. 
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3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, terfi edemiyen bayan me
murlara dair yazılı soru önergesi ve Dışişleri Ba
kam İhsan Sabri ÇağlayangiVin cevabı (7/208) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Dışişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassu

tunuzu saygılarımla rica ederim. 
istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Soru : 
Meslek memuru olarak Bakanlığınızda gö

rev yapan hanımların belirli bir kademeden yu
karıya çıkarılmaması konusunda bir prensip ka
rarı alınmış olduğu kadın çevrelerinde söz ko
nusu edilmektedir. 

Bu konuda Bakanlığınızın görüşünü açıkla
mak üzere : 

1. Böyle bir prensip kararının mevcudolup 
olmadığı, 

2. Mevcut ise Anayasanın 12 nci maddesi 
ile bağdaşmıyan bu kararın neye istinaden alın
mış olduğu, 

3. Mevcut değilse Bakanlığınız meslek me
murlarından Âdile Ayda'ya 1958 yılından beri 
üst kadro tahsis edilmemesi sebebinin yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

22 . 3 . 1969 
Personel Dairesi Gn. Md. 
Konu: Sicil 100004-647-2. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 8 . 3 . 1969 tarih ve 4982-5083-9607 

sayılı yazıları : 

ilgide kayıtlı yazılarının ikinci maddesinde 
yer alan istanbul Senatörü Mebrure Aksoley ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

1. Bu konuda alınmış bir prensip kararı 
mevcut değildir. 

2. Elçi - Müsteşar Âdile Ayda'ya da üst kad
ro verilmiş olup kendisi halen 3 ncü derecede 
bulunmaktadır. 

- 2 7 7 — 
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A - BAŞKANLIK (DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — •'Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
önıer Ucuzail'ın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Balkanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpınar bu
cağına bağlı Himemtuşağı ve civarındaki köy
deşe dikilen kavak ye 'kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, eğitim bölümlerini bitiren öğ
retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmama
ları sebeplerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'iıı, İstanbul'da LCC, Langu-
age And Culture Center ismi ile faaliyette bu
lunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin-Atmaca'mn, Denizli sınırları içinde 
biribirini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurumda sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair 'Sağlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/528) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, bankaların yılbaşlarında 
özel günlerinde dağıttıkları ikramiye ve hediye
lerin bir yıllık yekûnuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/530) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, etiket koyma usulüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

12. -— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, dolmuş motorlarının istiap 
hadlerine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/471) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret olan müstahdemle
re dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul 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 Hay

dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleştik Devletleri Hükümeti arasında :ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair S onat o araştır
ması listiyen önergesi (10/23) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bor Minerallileri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tariMr. 20 . 1 . 1969) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçlkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günıü istanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

5. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başjkanvekillerinin Ge
nel Kurul 'görüşmelerime katılıp ıkatılamıyacak
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
rapor'ları ve Başkanlık Divanı kararı. 

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

7. —• Türkiye Büyük MiıleJt Meclisi Sayman-
ilığmm Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtmatarihi: 18 . 3 . 1969) 

X ı8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se-

2 — 

I natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma t a 
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 

1 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) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963" 
I bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
I Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
I (Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 

1/965) (S. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe 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) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 12. — İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu. 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969) (S. Sa
yısı : 1226) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 13. — İstanbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının 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) (Dağıtma tarihî : 18 . 3 . 1969) 

X 14. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke-
I sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka

bul olunan ımetnd ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (MiHet Meclisi' 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı: 
1228) (Dâğıitma tarihli: 18 . 3 . 1969) 

J X 15. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu 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) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 



X 16. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasansınım Millet Meclisince 
(kaıbul 'olunan /metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/356; Gumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu 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) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 18. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 1/967) 
(S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 19. — 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 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 20. — 'Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
nm 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe 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) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 22. — 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) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




