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1. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
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başkanı Dwi£ht D. EİSENH OV/ER 'İN ce
naze töreninde hazır bulunmak üzere Ame
rika'ya yapacağı seyahatte kendisine refa
kat edecek olan Dışişleri Bakanı ihsan Sabri 
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3. — Lübnan Parlâmentosundan bir 
heyetin memleketimize davet edilmesinin 
uygun olacağı yolundaki müşterek Başkan
lık Divanı kararma dair Başkanlık tezke
resi 397:398 

4. — Birleşik Arap Cumhuriyeti Mil
let Meclisi Başkanı Dr. Lebib Şukeyr'in 
bir Parlâmento Heyetimizin Birleşik Arap 
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resi. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Muslîhittin Yılmaz Mete'nin, Dilekçe 
Karma Komisyonu üyeliğinden stifa etti
ğine dair önergesi 
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Sayfa 
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Se
natosu 1/972) (S. Sayısı : 1214) 398:425 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR] 
B) Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin araba 

426 
426 

Sayfa 
sahibi olmalarına dair, yazılı soru önerge
si ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in ce
vabı (7/502) 426:427 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolla
rı idaresine dair yazılı soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç/in ce
vabı. (7/530) 427:428 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu ile Oral 
Karaosmanöğlu ve 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Batıda gün
lerdir devam eden depremler ve depremlerden 
zarar görenlere yapılan ve yapılması gereken 
âcil ve vadeli yardımlar hakkında müşahade 
ve düşüncelerini bildirdiler. 

imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeöğ-
lu; depremin tevlidettiği can ve mal kayıpla
rını ve yapılan yardmları, üyelerin yaplma-
sını istedikleri hususların kanun çerçevesi için
de ve zamanında yerine getirildiğini, ancak 
devanı eden depremlerin her gün yeni zararlar 
meydana getirdiğini ifade etti 

Amerika Birleşik Devletleri eski Cumhur
başkanı Dwight D. Eisenhower'in cenaze töre
nine katılmak üzere Amerika'ya giden Başba
kan Süleyman Demirel'e dönüşüne kadar Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine 

dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya giden 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin'e, dönüşüne kadar Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanı tezkeresi okunidu, bilgi edinildi. 

Arsa Ofisi kanunu tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

3 Nisan 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Mehmet Ünaldı Ömer JJcuzal 
Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 3/924, 1/248; Cumhuriyet Senatosu 
1/995) (Bütçe ve Plân Komisyonuna (Müd
det : 2 ay) I 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 

— 394 

1952 yılma kadar Türkiye'ye göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan 
Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine 
göç etmeleri hakkında anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 1/996) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) (Müddet : 1 er ay) 
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3. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'da 
Milletlearası Hidrografi Teşkilâtınla diar Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/600; 
Cumhuriyet Senatosu 1/997) (Dışişleri, Turzm 
ve Tanıtma ve Millî Savunma komisyonlarına) 
(müddet 25 gün) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (Millet Meclisi 3/947, 1/325; Cumhuriyet 
Senatosu 1/998) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 
(Müddet : 2 ay) 

• • mmm 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Yoklama yapıldı 

4. — DEMEÇLER 

1. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen; birçok tarım 
ilâçlarının esasını teşkil eden DDT istihsalin
de fiyat yükseltmek maksadiyle yaratılan suni 
buhran dolayısiyle demeci. 

BAŞKAN — Zirai ilâç imalinde kullanılan. 
DDT fiyatları dolayısiyle Sayın İçel Senatörü 
Lütfi Bilgen gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. Buyurun Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler zirai ilâçların süratle kullanıl-

Raporlar 
5. —• Tanımda asgari ücret tesbiti usulleri 

hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma, Tarım ve Sosyal işler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/412; 
Cumhuriyet Senatosu 1/974) (S. Sayısı : 1248) 
Dağıtma tarihi : 2 . 4.196a) 

6. — Kooperatifler kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 
(S. Sayısı : 1246) 

• * * • 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere geçiyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

maya başlanıldığı şu günlerde, birden bire su
ni olarak meydana getirilmeye çalışılan zirai 
ilâç fiyatlarını iki katına kadar yükseltmek 
tehlikesini belirten D.D.T. spekülâsyonu üze
rinde maruzatta bulunmak için vaktinizi almış 
bulunuyorum. Meseleyi çok kısa olarak izah et
mek suretiyle hükümetimizin dikkatini çeke
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bazan tam, bazan yarı mamul bir kimyevi 
madde olaraik istimal edilen DDT zirai ilâç
ların büyük bir kısmının hammaddesi olarak 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskiıshir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 395 — 
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kullanılmaktadır. 20 sene önce dünya piyasası
na uygun olarak Türkiye'de kilogramı toptan 
2 lira kadardı. 

Bundan 10 sene kadar önce Türk parasının 
develüasyonu ile birlikte fiyatı memleketimizde 
birdenbire üç katma çıktıysa da bütün dünya
da üretimin süratle artması ve her memlekette 
kolayca yapılabilir olması dolayısiyle genel pi
yasa mütemadiyen düştü ve düşmektedir de. 
Bugün ithal edilse, Türkiye'de kilogramı top
tan 340 - 350 kuruşa satılabilecektir. Halbuki, 
şu anda Türkiye'de imal edilen DDT zirai 
ilâç fabrikalarına 528 kuruştan verilmektedir. 
Yerli sanayii himaye edebilmek için de 3 yıl
dan beri DDT ithal edilmemektedir. Böyle 
bir himayeli sistemde korunan firmanın devam
lı olarak Türk halkının cebinden yüzde 60 faz
lası ile para toplaması elbetteki düşünülmez, 
Pek çok memlekette tatbik edilen himaye be
lirli bir devreye münhasır kalmaktadır. Dünya 
piyasasına uymak fırsatı için bir süreyle de 
tahdit edilmiştir. Hele montaj sanayiinde ima
lâtın devamlı yükseltilmesine asla müsaade 
edilmemesi gerekirken DDT gibi bütün ham
maddesi Türkiye'de mevcudolan bir sınai ma
mulün durup dururken fiyatının yükseltilme
si hiç de normal karşılanamaz. Türkiye'de 
DDT imalâtçısı himayeli firma tedricen nor
mal dünya piyasası fiyatına inmesi şöyle dur
sun, birden bire 526 kuruşluk fiyatı iki katma 
çıkaracağını alıcı piyasaya duyurmak suretiyle 
halkın kesesinden alagelmekte olduğu yüzde 
<60 fazlayı yüzde 300 e çıkarma isteğini açıkla
mıştır. Hem de, imalâtı durdurarak, tahdit et
mek suretiyle. 

Firma bunun için öyle bir zamanı seçmiştir 
ki, ne ilâç fabrikalarının ne hükümetin ve ne 
de esas yükü çekecek olan ballan kıpırdıyaoak, 
itiraz edecek zamanı yoktur. 

Bir defa DDT li zirai ilâçlar ancak taze
liği nisbetinde faydalı olduğu için imalât sezonu 
şimdidir. Marttan beri Güney - Anadolu'da ör
neğin, Mersin, Adana, Hatay ve Antalya gibi sı
cak illerde halk bu ilaçlan kullanmak zorunda
dır. Hükümetin ithal için yeteri kadar zamanı 
yoktur. 

DDT imalâtçısı firma çok ustalıkla böyle 
kritik bir ânı seçerek şahıs veya zümre tekelci
liğinin en kötü örneğini vermiştir. Kamu serma
yesinin iştiraki olmıyan ve tamamiyle serbest 
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rekabete dayanan himayesiz bir özel teşebbüs ol
saydı bir diyeceğimiz olmazdı. Tabiatiyle mese
leyi de bu kürsüye getirmezdik. Ama, adı koru
ma olan ve Türkiye Sanayii Kalkınma Bankası 
gibi kamu teşebbüslerinin de paravan olarak or
tak edildikleri zehabını uyandıran bu karma te
şebbüs belli ki, köylü ve çiftçiyi değil, fabrika
nın hissedarı bir zümreyi korumaktadır. 

D D T fiyatlarının bu koruma firmasının iki 
katma çıkamasmın asıl sebebi, acaba DDT 
imalinde kuülanılan bâzı maddelere Hükümetin 
son yaptığı zamlar mıdır? Yoksa, bu Hükümet 
zamları bahanedir de, piyasada dolaşan söylen
tilere göre koruma firmasının hukuk müşavi
rinin tavsiyeleriyle girişilen bu hareket de, tıp
kı suni sigara buhranı gibi, Hükümetin yaptığı 
gibi, bir ecnebi sermayenin bu sahaya da sokula
bilmesi için bir tertip midir?. 

Böyle bir şahsi veya zümrevi tekelciliğin bu
gün Türk ilâç sanayiine, ziraatına ve binnetice 
halkın kesesine aniden el atması ihtimaline kar
şı Hükümetin ne gibi tedbirleri vardır? 

Türkiye'nin şu anda içine girdiği zirai ilâç 
imalâtı sezonundaki ihtiyacı takriben 1 000 ton 
kadardır. Koruma firması şu ana kadar her yıl 
yaptığı kış imalâtı hazırlık stokunu yapmış mı
dır? Şayet yapmışsa, Hükümetin zamlardan ev
vel yapılan imalâta niçin bu kadar yüksek, iki 
misli zam istemektedir? Bir stoku yoksa, gün
lük 7 ton imalât kapasitesi ile, şu sezonun ihti
yacı. o??.n 1 003 ton DDT yi ancak 5 ayda kar-
şılıyabilecek demektir ki, bunun sonucu yine ka
raborsadır ve halkın ezilmesidir. Zira, o zamana 
kadar mahsul ekim ve gelişmesi değil, mahsulün 
hasad zamanı bile gelmiş ve geçmiş olacaktır. 
Haşarat tabiatiyle ilâç fabrikalarından önce 
davranarak ürünlerimizi yiyip bitirecektir. 

Kı?ac?sı, böcekler ürünleri, DDT imalât
çıları da halkın cüzdanını kemirecektir. Buna 
f.oydpn vermemek için Hükümetimiz bu DDT 
ihtiyacını nasıl karşılıyacaktır? Çiftçinin zaruri 
ihtiyacını karşılamak için kurulmuş olan Zirai 
Donatıma neden bu iş için yetki ve para veril
memiştir? Şu anda dövizimiz hazır bide olsa it
hali için geçen zaman ne kadar olacaktır? 
DDT gibi kaba t ir naddenin uçakla ithali ne 
derece ekonomik olabilir? 

Bütün bu dertleri halk hiç beklemiyordu. 
Hattâ çiftçimiz böyle bir derdi değil de, arazisi
ni krizma ile imar etmek için kullandığı dinamit 

396 — 
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ihtiyacının tamamının Zirai Donatımdan defaten j 
verilerek her gün 80 - 100 kilometre mesafeden 
sadece 1 kilo dinamit almak için vakit kaybet
mek yerine, aynı kaynaktan beslenen dinamit 
karaborsacılarına müracaat etmek zorundan 
kurtarılmak bekleniyordu. İçinde bulunduğu
muz bu karma karışık durumda vardığım netice 
şudur : 

1. Sermayesine, birkaç kamu teşebbüsünü 
de paravan olarak katmak suretiyle halkı rahat
ça soyabilen koruma adlı karma teşebbüs halk 
yararına değil, halk zararına işliyen bozuk dü- _ 
zenin tipik bir örneğidir. 

2. Böyle bir özel karma teşebbüse en büyük | 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Ame
rika Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı 
Davight D. Eisonhower'in cenaze töreninde ha
zır bulunmak üzere Amerika'ya yapacağı seya
hatte kendisine refakat edecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/771) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in, Amerika 

Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı Dwight 
D. Eisonhower'in cenaze töreninde hazır bu
lunmak üzere Amerika'ya yapacağı seyahatte 
kendisine refakat edecek olan Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Kore Parlâmento Heyetinin memleke,-
timize yaptığı ziyaretin iadesi maksadiyle bir 
Parlâmento Heyetimizin davetiyle ilgili Baş
kanlık tezkeresi. 

Bir Başkanlık tezkeresi var, okutuyorum : 

j halk ihtiyacı olan DDT gibi bir maddenin 
imal tekelini vermek çok kötü bir örnektir. 

3. Hükümetin bâzı anamaddelere zam yapa
rak böyle fırsatçıların daha çok zam yapmasına 
zemin hazırlaması daha da kötü bir örnektir. 

4. Bunların hepsinden kötüsü, halkın parası 
ile kurulan bâzı kamu teşebbüslerinin bir kısım 
özel teşebbüs içinde bir paravan olarak kulla-

| nılması suretiyle meydana getirilen suni karma 
i teşebbüslerin halkı daha çok soyarak yarattığı 
I bir buhran bahanesiyle ecnebi sermaye dâvetine 
1 zemin hazırlamak ihtimalinin belirmesidir. Hü-
[ kümetimizin bu hususta müteyakkız olmasını ve 

Sayın Tarım Bakanımızın durumu aydınlatması-
I nı diler, Yüce Senatomuza saygılar sunarım. 

Genel Kurula 

Kore Parlâmento Heyetinin 23 - 28 Tem
muz 1968 tarihleri arasında memleketimize 
yaptıkları ziyaretin iadesi maksadiyle bir Par
lâmento Heyetimizin davetiyle ilgili vâki ta
leplerinin kabul olunduğuna dair Müşterek 
Başkanlık Divanı mütalâasının Meclislerin Ge
nel kurulların tasvibine sunulması, Müşterek 
Başkanlık Divanının 18 Mart 1969 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Tasviplerinize arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Lübnan Parlâmentosunundan bir Heye
tin memleketimize davet edilmesinin uygun ola
cağı yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı kara
rına dair Başkanlık tezkeresi, 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi daha 
var, okutuyorum : 

Genel Kurula 

Lübnan parlâmentosundan bir Heyetin 
memleketimize davet edilmesinin uygun olacağı 
yolundaki Müşterek Başkanlık Divanı müta
lâasının Meclislerin Genel Kurullarının tasvibi
ne sunulması Müşterek Başkanlık Divanının 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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18 Mart 1969 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Tasviplerinize arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Birleşik Arap Cumhuriyeti Millet Mec
lisi Başkanı Dr. Lebib Şukeyr'in, bir Parlâmento 
Heyetimizin Birleşik Arap Cumhuriyetini ziya
retiyle ilgili davetin kabul olunduğuna dair 
Başkanlık tezkeresi. 

Bir Başkanlık tezkeresi daha var, okutuyo
rum : 

Genel Kurula 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Millet Meclisi Baş

kanı Dr. Lebib Şukeyr'in, bir Parlâmento Heyeti
mizin Birleşik Arap Cumhuriyetini ziyaretiyle il
gili davetinin kabul olunduğuna dair, Müşterek 
Başkanlık Divanı mütalâasının, Meclislerin Ge
nel Kurullarının tasvibine sunulması, Müşterek 
Başkanlık Divanının 18 . 3 . 1969 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Tasviplerinize arz olunur. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum : 
Ka^ul edenler... KaT:ul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Muslihittm Yılmaz Mete'nin, Dilekçe Karma 
Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine dair öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Faydalı olmadığım için Dilekçe Karma 

Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi bilgile
rinize arz ederim. 

Adana 
Maslihittin Yılmaz Mete 

1. — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi; 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Âdil Ünlü 
ve Rıfat Öçten'e izin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi. (3/763, 766) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık yazısı var, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıdaki adları yazılı Cumhuriyet Sena

tosu üyelerinin hizalarında gösterilen müddet
lerle izinleri, Başkanlık Divanının 31 . 3 . 1969 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur. 
ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Âdil 
Ünlü mazeretine binaen (Bir ay) 24 . 3 . 1989 
tarihinden itibaren 

Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Rifat 
öçten hastalığına binaen (İki ay) 21 . 3 . 1969 
tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Ayrı, ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

«Cumhuriyet Cenatosu Kontenjan üylesi 
Âdil Ünlü, mazeretine binaen bir ay. 24 . 3 . 1969 
tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kontenjan Üyesi Sayın Âdil 
Ünlüye bir ay izin verilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Sivas üyesi Rifat öç
ten hastalığına binaen iki ay. 21 . 3 . 1969 ta
rihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üyesi Saym öçten'e hastalığına binaen iki 
ay izin verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1214) (1) 

(1) 1214 S. Sayılı basmayazı 20 . 3 . 1969 ta
rihli 42 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

G-eçen Birleşimde müzakeresi yarıda kalan 
Arsa Ofisi kanun tasarısının gündemdeki di
ğer bütün işlere takdimen görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddede kalmıştık. 9 ncu maddeyi 
okutuyorum. 

Madde 9. — imar ve iskân Bakanlığı; ko
nut, sanayi ve turizm ihtiyaçları ile diğer ka
mu tesisleri için plânlanmış sahalar içinde 
kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsa
ları ve varsa bunlar içerisinde veya üzerinde 
bulunan bina veya sair tesisleri Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü adına kamulaştırmaya yetki
lidir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkanım ben bir soru soracağım, konuşmıya-
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Plânla
ma sahası içinde kalan özel ve tüzel kişiler de
niyor. Bu plânlama sahasından kasıt nedir? 
bunun tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşacak arka
daş var sırada. Onlar da konuşmasını yapsın 
ondan sonra cevap verebilirsiniz efendim. Sa
yın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce 'Senatonun sayın üyeleri, peşinen 
arz edeyim ki, bu kanunun çıkmasını şiddetle 
arzu eden bir arkadaşınızım Ve bu kanunun esa
sen çıkmasında fikir C. H. P. hükümetlerinin-
dir. Fakirden, zayıftan, konutsuz, arsasız kimse
den yana olan C. H. P. si, anafikir olarak, bu 
kanunun çıkmasını arzu eden bir partidir. Ben 
de, bunun mensubu sıfatiyle, bu kanunun bir 
an evvel çıkmasını arzu eden bir arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bu kanu
nun eksik tarafları vardır. Kanunun eksikliği 
9 ncu maddede kendisini büsbütün göstermek
tedir. 9 ncu maddeyi okuduğumuz zaman, Ar

sa Ofisi kanun tasarısı Genel Müdürlüğe istim
lâk hakkını tanımış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kamulaştırma; mülki
yet hakkında bir nevi tecavüzdür. Yani mülki
yet hakkının bir nevi giyotinidir. Ama, kamu 
yararına olduğu için dünyada ve bizim hukuku
muzda meşruiyet kazanmıştır, istimlâk Kanu
nunda, Anayasada, istimlâk üzerinde titizlikle 
durulmuştur. 6830 sayılı İstimlâk Kanunu da, 
istimlâk konusunda gayet titiz davranmıştır. 
Kamulaştırma, kamu yararı olan yerde vardır. 
Kamu yararı, çok geniş kapsamlı bir konudur. 
Bunun içindir ki, 6830 sayılı Kanun ve bundan 
evvelki 1295 sayılı Kararname, bundan sonraki 
Belediye istimlâk Kanunu, istimlâk konularını, 
istimlâk edilecek konulan çok defa saymışlar
dır. Meselâ belediyeye, istimlâk Kanunu; şu 
şu malları, şuşu konularda istimlâk edebilir
sin, demiştir. Meselâ garaj için istimlâk yapıl
masını tervicetmemiştir, hele konut için istim
lâk yapılmasını hiç de tervicetmemiştir, evvel
ki kanun. Son 6830 sayılı Kanun sadece, ka
mu yararı, demiktir saymamıştır, istimlâk edile
cek konuları. Ancak kamu yararına olup ol
madığı konusunda Devlet Şûrasına dâva açmak 
hakkını vermiştir. 

1961 Anayasası olmasaydı, konut ve ev ya
pılması için istimlâk yapılamaz. 1961 Anaya
sa sının 38 nci maddesi, iskân projelerinin ger-
GDkleştirilmesi için, istimlâk yapmaya cevaz 
vermiştir. Anayasanın bu maddesi olmasaydı 
tasarıdaki 9 ncu madde ile istimlâk yapmak 
hakkı, verilemezdi. Bunun içindir M tasarı 9 
ncu maddesinde «plânlanmış sahalar içinde ka
lan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları» 
kamulaştırmaya yetki vermiştir. Bu madde 
çok tashühe muhtaç bir maddedir. Bir defa 
plânlanmış saha kelimesini elimize alıp, altına 
bir çizgi çizip bunun üzerinde durmaya mecbu-
.ruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir iskân 
projesi diyoruz. Diyelim ki Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü iskân projesini tahakkuk ettirmek 
için on veya onbeş parseli satınaldı, içinde bir
kaç parsel de kaldı. Elbette bunları, projeyi 
tahakkuk ettirmek için, kamulaştırmaya mec
bursun. Çünkü bu parseller içinde kalan diğer 
arsa sahipleri, ben parselimi satmıyorum, diyebi
lir. Onun için istimlâk yapmak mecburiyeti 
vardır, doğrudur. Yol lâzım, meydan lâzım. 
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Tam da satmayanın arsasına isabet ederse, ka
mulaştırmak zarureti var. Var ama, şimdi ma
dalyonun ters tarafına baktığımız zaman çok 
büyük mahzurları olacaktır. Bunları arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlar, plânlanmış saha, çok 
çekilip, uzatılan bir söz. Plân sözü uzatılabilir 
mii? Plân dediğimiz şey katiyet ifade eder, hu
dutları bellidir, mesahası bellidir, parselleri 
bellidir, diyebilirsiniz. Ama, bununla beraber 
plân sözü, proje sözü çok çekilip uzatılabilen 
bir sözdür. Bunu arz edeceğim. Bir harita na
sıl çekilip uzatılabilir? Bir taşınmaz mal ka
dastro görmüş. Bunun hüviyeti, kenar çizgileri 
ve mesalhai sathiyesi ile bellidir. Çekilip uza
tılmasına imkân yok. Maliki bile önemli de
ğildir. Çünkü malikin, mülkiyet hanesine baş
kasının yazılması suretiyle değiştirilmesi müm
kündür. Fakat kenar çizgileri ile yüz ölçümü
nün değiştirilmesine imkân yoktur. Fakat plân 
böyle değildir. Plân, evler için yapılmış kabul 
edelim. Bunun yüzey için genişletilmesi müm
kündür. 500 eve çıkarılması mümkündür. Bu 
takdirde, eskiden yapılmış plânlar var, yeni ya
pılmış plânlar var. Bunlar nereye varacaktır, 
ne kadar olacaktır? Yüzölçümü nedir, Bunu 
tâyin etmek lâzımdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunu şunun 
için söylüyorum, bunu bir misalle arz edece
ğim. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, bir şehre 
geldi, şehrin bir tarafında 10 parseli satmaldı, 
rızasiyle, mülk sahiplerinden satmaldı. Diğer 
tarafta, Batı tarafında bir adayı aldı, diyelim, 
bir adanın içinde 3 - 5 parsel kaldı. Beri taraf
ta diğer bir ada vardır. O ada içerisinde de 
3 parseli alamadı. Çünkü, farz edelim ki Do
ğudaki parseli aldı, Batı taraftaki parsel, bu 
Doğudaki adanın alındığını görünce nasıl olsa 
burada plân, proje yapılacaktır, benim mül
küm kıymetlenecektir diye satmaya yanaşmı
yor. Bu takdirde, Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü projesini tahakkuk ettirmek için başlıyacak-
tır istimlâke. O vakit bu kanunun adı istimlâk 
Ofisi Kanunu olacaktır. Muhterem arkadaşlarım 
bunun üzerinde dikkatle durmak lâzım. 

Şimdi, 15 parseli genel müdürlük aldı, 1 nci 
adada 15 parseli satmaldı. içinde kalan diğer
lerini de istimlâk etmesi gayet tabiîdir, yol, 
meydan için. Ama onun bitişiğinde 2 nci bir 
ada var. Bu adanın içerisinde de 15 - 20 - 30 

{ parsel var. Bunların hiçbirisi satmaya yanaş
madı ise, ne yapacaktır genel müdürlük? Ta
mamen istimlâk edecektir. 5 parsel satmalacak, 
geride 105 parseli istimlâk edecektir. O vakit 
tekrar arz ediyorum, bu kanunun adı «Arsa 
Ofisi Kanunu» değil, «istimlâk Ofisi Kanunu» 
adını alır. Nasıl yapacaktır bunu, nasıl halle
decektir? Diyemezsiniz ki, bu 15 parseli aldı, 
diğerlerinden vazgeçer, gider başka yerde sa-
tınalır, fiyatlar üzerinde rol oynar, düşürür, 
diyemezsiniz. Çünkü proje var elinde. Projeyi 
tahakkuk ettirmek mecburiyetinde. Plân sö
zü, plânlanmış sözü, bu maddeye girdiği için 
bunlar oluyor. Şehirleşme var, metropoliten 

I şehir var. Nasıl yapacak, bundan vazgeçemez. 
O zaman muhterem arkadaşlar, bu kanun sa
dece istimlâklere dayanan bir kanun olacaktır. 
Yani, fiyatlar üzerinde oynamak şöyle dursun, 
tamamen istimlâkler yapmaya mecbur kalacak
tır. 

500 evlik projenin 50 evlik yerini istimlâk 
edecek, gerisini istimlâk etmezse bu defa fiyat 
artışı olacaktır. O zaman Arsa Ofisi spekülâs
yona sebebolacaktır. O zaman kanun tersine 
işliyecek, geri tepecek ve bizzat genel müdür
lük spekülâsyona sebebolmuş olacaktır. Çünkü 
geride fiyatlar artacaktır. O zaman da bu ka
nunun adı, Arsa Ofisi Kanunu değil, arsa 
spekülâsyonuna sebebolan bir kanun olacaktır. 

Komisyon Başkanı, Sayın Mumcuoğlu'na ce
vaben, arakdaşım Sayın Mumcuoğlu'na ceva
ben cevap verdikleri zaman, her kanunun bir 
açık tarafı vardır. Bu kanuna da mükemmeldir 
diyemiyoruz, diye buyurdular. Fakat bu söz
ler kâfi değildi, bu madde çok eksik, çok ih
tilâflara sebebolacak, çok tehlikeli, üzerinde 
durulmamış bir madde. 

Pekâlâ, bunun çaresi nedir? Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun tasarısını komisyonun geri 
alması lâzımdır, üzerinde çok düşünmek lâ-
zımgelir. Bunun üzerinde ariz ve amik düşün. 
meye mecburuz. Bu söylediğim mahzurların 
çarelerini bulmak da mümkündür. 

Şimdi tekrar baştarafa dönüyorum. Şu is
timlâk maddesi olmasa idi bu kanunun Ana
yasaya aykırılığı konuşulamazdı. Arkadaşım 
Fikret Gündoğan'm bu kanunun Anayasaya ay
kırılığı sözünü yabana atmayınız. Anayasanın 
38 nci maddesi iskân projeleri için istimlâki 

| kabul etmiş, ama 49 ncu maddede; «Devlet, 
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yoksul ve dar gelirli ailelerin konut ihtiyaçla
rını karşılayıcı tedbirleri alır» demiş, istimlâk 
konusu olmasa idi Devlet satmalan ve satan 
bir aracı olacaktı. Madem satınalıyor, yoksu
la da satar, zengine de satar, köşk için de sa
tar, villâ için de satabilirdi. Ama istimlâk olun
ca iş değişiyor, istimlâki muayyen maksatlar 
için yapabiliyoruz. 

Şimdi istimlâk yapıyoruz, vatandaşı villâ 
sahibi yapmak için istimlâk yapmaya yetkimiz 
var mı, yok mu? Bunu bilmiyoruz. Bunun 
üzerinde durmaya mecburuz. Sayın Nusret Tu
na buyurdular; «Efendim biz halk konutu ya
pacağız.» Yok kanunda böyle bir şey. Bir plân 
yapacaksınız, bir proje yapacaksınız, bunun 
içinde bahçeli evler olmıyacak mı? Elbette bah
çeli evler de olacak, bahçeli evler birer villâ
dır, diğer adı villâdır. Demek ki villâ için is
timlâk yapacağız. Acaba Anayasa villâ için, 
köşk için istimlâk yapma hakkını vermiş midir, 
vermemiş midir? Bunu konuşmak lâzım. Bu
nun üzerinde çok durmak lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, ben fikir olarak 
şunu arz ediyorum : Bir memlekette iskân pro
jeleri yapılırken elbette içinde villâlar olacak
tır, elbette köşkler de olacaktır, yani mutla
ka hepsi gecekondu şeklinde, halk konutu şek
linde olup da şehrin güzelliğini bozacak, manza
rasını bozacak evler yapılmıyacaktır. Mutlaka 
villâlar yapılmalıdır, ben buna taraftarım ama 
o vakit Anayasanın 38 nci maddesindeki iskân 
projesi sözünü iyice anlamamız lâzımgelir. Ya
ni, konutsuz iskân projesi olur 'mu, olmaz mı? 
iskân projelerinin yapılması için istimlâke ce
vaz veriyor. Ama bu iskân projesinin içinde vil
lâ vardır. 

istimlâke gelelim, istimlâk nasıl olacak? 
Eğer istimlâkin yapılmasını eğer Anayasanın bu 
maddesini, böyle anlıyorsak ürkek ifadelerden 
vazgeçelim, gerek Komisyon, gerek Bakanlık 
açıkça söylesinler, iskân projesi için istimlâk 
yaparız desinler, bunun içerisine köşk de girsin, 
villâ da girsin, apartman da girsin, halk konu
tu da girsin. Aksi takdirde çıkmazın içine dü
şeceğiz. 

38 nci maddeyi iyice tefsir edersek «halk ti
pi yapılır» diye, «halk tipi evler yapılır» diye, 
bir şey yok. Yarın projeyi yapanlar ürkek ola
caklardır, korkak olacaklardır, halk tipi ev mi 
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yapacaklardır, onun için böyle villâlar gereki
yorsa, bahçeli evler gerekiyorsa ne yapacaklar
dır iskân projesi yaptıktan sonra? O halde ya 
Anayasanın 38 nci maddesini istediğimiz gibi 
tefsir edeceğiz, 49 ncu maddeyi sadece, sağlık 
şartları için düşünülmüş, şeklinde anlıyacağız, 
yahut bu kanunun bu maddesi üzerinde, geri 
alıp uzun uzun düşünmeye mecburuz. Eski halde 
istimlâki rahatça yapamazsınız, arkadaşlarım. 
49 ncu madde ne diyor; Devlet fakir yoksul 
vatandaşların sağlığını korumak için evler yap
maya mecburdur. Ama burada sağlığı korumak 
için mi, yoksa başka bir maksat için mi? Yal
nız sağlığı korumak maksadiyle mi, yoksa va
tandaşı konut sahibi etmek için mi? Meselesi 
üzerinde durmak lâzımgelir. 

Şimdi Sayın Komisyon çıksın buraya, iskân 
projeleri içinde villâlar da olabilir, bahçeli ev
ler de olabilir, apartmanlar da olabilir, köşkler 
de olabilir, desin ki, ancak Anayasaya bu kanu
nun uygunluğunu konuşabilelim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Diyemez ki. 

SALİM HAZESDAĞLI (Devamla) — Diye-
mezse, imkânı yok. istimlâk yapamaz, iskân 
projesi diyor, iskân projesi için istimlâk yapılır 
diyor, iskân projesinin içinde hepsi var. Şayet 
bu maddeyi geri almazsa çare şu: istimlâki ka
bule mecbur olduğumuza göre, plânlanmış saha 
içinde kalan, diyor. Plânlanmış saha içinde ka
lan. Bu sözün çekilip, uzatılacağı muhakkak. 
Plânlanmış saha içinde kalan sözünün altına bir 
kırmızı çizgi çizip üzerine bir balmumu yapış
tırmak lâzım. Plânlanmış saha içinde kalan. 
Ne demek içinde kalan? Plânlanmış saha üze
rindeki istimlâk; istimlâk sözü başka, içinde ka
lan istimlâk sözü başka mânalara gelir. Şöyle 
bir plân var, batı taraftaki bir adayı satmaldı. 
Tekrar aynı şeye dönüyorum. Şehrin merkezi 
istikametindeki adadan da bir parsel bile sa-
tmalamadı. Bu adayı istimlâk edecek Bakan
lık da buna evet diyecek. O halde plânlanmış 
saha içinde kalan değil, plânın gerçekleşmesi 
için lüzumlu istimlâkleri yapar, demek doğru
dur. Plânlanmış saha içinde kalan. Saha için
de kalan ne demek? Bu kenarda 3 parsel var, di
ğer kenarda 100 parsel var. içinde kalan ne 
demek? İ3q parseli satmalabildik, yüz parsel 
burada duruyor. 5 ada da burada duruyor, için
de kalan ne demek? içinde kalan olmaz. 



C. Senatosu B : 47 3 . 4 . 1969 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım bu madde yüzünden 
Genel Müdürlüğün başı derde girecek ve kıya
metler kopacak. Çünkü Genel Müdürlük bir 
yere parmağını bastı mı, öbür tarafta fiyatlar 
oynayacak, bu taraftan satmalına, Şimale doğru 
git, Cenuba doğru git diye şikâyetler başlıya-
cak, Genel Müdürlüğün, eğer âfetlerden vakti 
varsa bu işlere vakit ayırafoilirse, Allah yardım
cısı olsun. Arsa sahibi biliyor ki, proje ile mü
cavir saha kıymetlenecek, efendim daha Batıya 
gitsin Cenuba gitsin diye şikâyetler başladığı 
zaman millet Bakanlığa başvuracaktır. Bakan
lık bu isin altından nasıl çıkacaktır, nasıl halle
decektir, proje daima oynayabilen bir şeydir. 
Nasıl halledecektir bu işi? 

Muhterem arkadaşlarım şimdi ben şunu tek
lif ediyorum, diyorum ki, bir tadil önergesi de 
verdim eğer madde geri alınmazsa, «Plânın ger
çekleşmesi başka surette mümkün olmıyan hal
lerde», «plânın gerçekleşmesi başka surette 
mümkün olmıyan hallerde istimlâki yapar.» 
cümlesini ilâve edebilirsek biraz daha tahdidi, 
biraz daha Genel Müdürlüğü sıkmış oluruz. Ya
ni daha tedbirli davranmaya mecbur etmiş olu
ruz. «Plânın gerçekleşmesi başka surette müm
kün olmıyan hallerde». Sayın Komisyon Başka
nımız bilirler Medeni Kanunda da böyle hü
kümler var, bir irtifak hakkı yol tesisinde baş
ka yerden geçmek imkânı olmıyan hallerde en 
yakın, en oklay, en ucuz imkân elan yerlerde 
yol hakkı verilir. Adamın istediği yerden yol 
verilmez. Genel Müdürlük de istediği şekilde is
timlâk yapamasm. Sırf plânı gerçekleştirmek 
için, bunu yapsın demek istiyorum. O vakit 
Genel Müdürlük biraz tedbirli davranmaya mec
bur kalır. Ama bu tedbir de yetmez. 

Şimdi Bakanlık, Genel Müdürlük 10 ncu 
maddede «şüf'a hakkını kullanır» diye bir şey 
var. Bu kıymet artışlarını önlemeye 

BAŞKAN — 10 ncu maddeye gelmedik efen
dim, 9 ncu madde üzerinde konuşuyoruz. 

SALİH HAZERDAĞLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım 9 ncu maddeyle ilgisi var bu husu
sun. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 10 ncu 

maddede «şüf'a hakkını kullanır» diyor. Bir ada, 
bir plân içinde kalan yerlerin fiyatları önceden 
istimlâk komisyonlarınca takdir edilmek suretiy

le, fiyatları belli edilmek suretiyle, bu işe bir 
çare bulunması lâzımdır. Sırf plân, projesinin 
gerçekleştirilmesinden dolayı fiyat artışlarını 
kabul etmek g-üç bir şey. Şimdi şüf'a hakkını 
kullanıyoruz M, başkası satmalmasm ama fiyat 
artışlarına bunun faydası yok. Onu demek isti
yorum. Fiyat artışlarına bunun faydası yok. 
Proje tahakkuk ettikten sonra mücavir sahada 
fiyatlar artacaktır, siz istediğiniz, kadar şüf'a 
hakkı koyun oraya. Başkası satınalamaz, spe-
külâsyoncu satınalamaz ama fiyat artışı olduk
tan sonra ha benim elimde, ha başkasının elin
de, kıymeti yok ki. Ha mal sahibinin elinde, ha 
mal sahibinin elinden alıp başkalarına satanın 
elinde, farkı yok. Mühim olan fiyatların artışı
nı önlemek meselesidir. Onun için 10 ncu mad
dede şüf'a hakkını koymak dahi bu işi hallet
mez. 

Şimdi başka bir husus, 6830 sayılı Kanun der 
İd, «istimlâk sebebiyle, istimlâkin getirdiği te
sisler sebebiyle civardaki gayrimenkullerin fiyat 
artışları, o civardaki gayrimenkullerin istimlâki 
sırasında hesaba katılmaz.» Şimdi biz acaba böy
le bir hüküm getiremez miyiz, bu fiyat artışları
nı Önlemek için. Yani projemizi tahakkuk ettir
dik, civar sahada arsalar var, bunlar derhal fır
lıyor, sırf hv. projenin sırf bu plânın gelmiş ol
ması Arsa Ofisinin oraya ayak basmış olmasın
dan dolayı, fiyat artışları oluyorsa bunu önle
mek için acaba bir hüküm koyamaz mıyız? 
Onun üzerinde düşünmemiz lâzım, onun için bu 
maddenin geri alınması lâzım. Meselâ diyebili
riz ki, «plânın, projenin Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü tarafından tahakkuk ettirilmesinden 
dolayı civar arazi fiyatlarının iki sene zarfında
ki artışları, sırf bu yüzden artışları hesaba katıl
maz.» Sincanköy'ünde diyorsunuz ki, şu kadar 
evi yaptık, civarındaki arsa iki liradan, altmış 
liraya çıktı. Ama sırf Sincanköy'ünde bu ev
lerin yapılması buna sebeboldu. Arsa sahibinin 
buna katkısı ne? Hiçbir katkısı yok. Buna bir 
çare bulmak lâzım, bu madde çok eksik bir mad
de. Çok sakat bir madde bu. Yani yeni hüküm
ler, yeni fıkralar koymak lâzım. Sincanköy'ün
de iki liradan altmış liraya çıktı, yarın Elâzığ'
ın bir yerinde bir proje tahakkuk ettirdiniz Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğü burayı satmaldı, ci
var arsalar birden bire 100 liraya çıktı. Ne ya
pacaksınız? Şüf'a hakkı kâfi gelmez, şüf'a hak-
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ki faydalı olmaz 100 liradan satmalacaksınız ay- I 
nı nisbette. Acaba bir hüküm koyamaz mıyız? 
On-Tn için eksik bu ı^adde, 

Sözlerimin başında plânlanmış saha dedim. 
Bu ibarenin altına bir çizgi çizelim demiştim. 
Şimdi plânlanmış saha, kim tarafından plânlan
mış? Mevcut mevzuata göre plânı belediyeler 
yapıyor, îmar ve iskân Bakanlığı tasdik ediyor, 
yahut imar ve îskân Bakanlığı doğrudan doğ
ruya yaptırıyor. Şimdi Arsa Ofisi ayrı bir hük
mi şahsiyet, bir de plânı o yapacak. Yani plân
lanmış saha devince bu genel müdürlümün plân
ladığı s^ha, mıdır? Yoksa evvelce plânlanmış 
saba mıdır? Eğer böyle ise israflar dolacaktır. 
Birçok yerlerin plânları var. Genel müdürlük bu 
plânı olan yerlerin nevini plânlıvacaıktır. İkinci 
maddede bu genel müdürlüce plân yaramak gö
revi veriliyor. Halbuki kanunun gerekçesine gö
re sırf arsa spekülâsyonunu önlemek ve fiyat 
artışlarını önlemek için bu kanun gelmiştir, 
•esprisi bu. Plân yapmayı neden bu genel mü
dürlüme veriyoruz ve bu işte bütün bu ihtilâf
lara sebeboluyoruz. Kanunun esprisi sadece spe-
kü'âsvonu arsa fiyatlarının artısını önlemek. 
Plân vapraak bunu icabettiriyor. Plân yaptı mı 
istimlâk buna girecek, fiyat artışları buna gire
cek. Onu demek istiyorum. Kanun esprisine ay
kırı. Bu kanunun esprisinde sadece spekülâsyo
nu önlemek arsa fiyatlarının artısını önlemek, 
ama, bunun içine plân yanmayı da koymuşuz, 
içine altyapı tesislerini de getirmiş kovmuşuz, o 
vakit, kanunun adını deriştirmek lâzım. Bu 
kanuna Arsa Ofisi Plânlama ve Konut Yapma 
Genel Müdürlüğü desek daha iyi olur. Günkü ge
nel müdürlüoiin filân yerde müdürlüğü var, 
plân müdürlüğü var, konut genel müdürlüğü 
var, bir de plân ya.pılıvor. Plân yaptırınca ihti
lâflar birbirleriyle tedahüller olacak. Eğer plân 
yapma, proie yapma olmasa muhterem arkadaş
larım Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü fiyatları elin
de tutar, nasıl buğdayı Devletin satınaldığı gi
bi, çıkar bir yerde orada fiyatlar yükselmeye 
başlayınca kendisi daha ucuza satar. Parseller 
halinde satar. Parsel, oranın plânı ne ise, bele
diye tarafından yapılmış İmar ve îskân Bakan
lığı tarafından yapılmış bir plânı var oramın her 
halde ona göre yapar ve ona göre satar. Şimdi 
kendisi ayrı bir plân ve proje yaptı mı oraya 
âdeta çöküyor, oranın kıymetleneceğini evvelce I 

de ilân ediyor. îmar plânı halbuki belediyeler 
tarafından yapılabiliyor, îmar ve îskân Bakan
lığı tarafından yapılıyor. Şimdi plânı yaptı, 
kendisi plân yaptığına göre sermayesinin yarı
sını donduracak. Çünkü plânın içerisinde yer 
ayıracak, meydan ayıracak, yeşil saha ayıracak. 
Kim verecek bunların parasını? 350 milyon ser
mayeli bir genel müdürlük veya belediyeler bu 
parayı vermezler. Nesine lâzım? Zaten kendi hal
kının, kendi şehri içindeki adamın parasını ve
remiyor. Mahkemelere dâva açıyoruz.' 

Sermayesinin üçte ikisi bir zaman gelecek 
donacak. Proje yaparsanız projenin içinde ka
lan yollar ne olacak? Yolların parası, meydanla
rın parası, yeşil sahaların parası? Belediye ver
mez bu parayı, plân sizin, genel müdürlüğün, 
bana ne. Genel müdürlük nereden alacak para
yı? Sermayesinin bir kısmı ölü olarak yolda, 
meydanda, yeşil sahada yatacak. O vakit çalış
maz hale gelecek bu genel müdürlük. Sermayesi 
bitecek, tükenecek. Belediyeleri bitirdi, mahvet
ti bu yol paraları. 

Sonra, eğer yol belediyenin proje belediyenin 
olursa, plân belediyenin olursa belediyenin is
timlâk yapmasmdaki farkla genel müdürlüğün 
istimlâk yapması arasında çok büyük farklar 
vardır. Belediye nihayet kendi bütçesinden çı
kacak bu parayı biraz insaflı düşünür. Ama Dev
letin kesesinden gidecek bu, genel müdürlük 
zengin bir genel müdürlük diyecek, fiyat tak
dirlerinde büyük müşkülâtlarla karşı karşıya 
geleceksiniz. Çünkü Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğüne ait bir istimlâk bu, kendisinin istimlâki 
değil. O halde muhterem arkadaşlarım, plân 
yapmaktan vazgeçerse, yani plân yapmaktan 
vazgeçer ise o vakit bu iş biraz daha kolay hale 
gelir. Plânlanmış saha üzerinde alım - satım ya
parsa büyük fiyat artışlarına sebebolacağı gibi 
kamulaştırmalara mecbur olacaktır. Bu yüzden 
büyük tedirginlikler, büyük sakatlıklar doğa
caktır. 

Eğer 2 nci maddede, yeni sahaların, plânlan
mamış yeni sahaların planlanması kasdediliyor-
sa, tasarının 2 nci maddesinde plânlanmamış 
yeni sahaların planlanması kâsdediliyorsa bu
nu tasrih etmek lâzım. Plânlanmış yeni saha 
üzerinde demek başka söz, yeniden plânlar ya
par. Plânlanmamış sahalar üzerinde plân yapar 

I sözü başka bir sözdür. 
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İkinci maddenin 2 nci fıkrasının başına o 
zaman «mevcut plânların dışında sağladığı ara
zi ve arsaları» ibaresini ilâve edersek iş kolay 
olmuş olur o zaman biraz daha. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen efen
dim. Maddeden kaçmayınız rica ediyorum. İrti
batını lütfen beyan edin. Eğer ki 2 nci maddede 
şu fikir 9 ncu maddede şöyle denmek istiyorsa 
diye bahsedin de anlıyalım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Arz 
edeyim. Bakınız şimdi söz de orada zaten. Hal
buki 9 ncu maddede, «yeniden planlandığı sa
halar içinde kalan» diye bir şey söylemiyor. 
«Plânlanmış saha içinde kalan» diyor. Plânlan
mış saha içinde. «Yeniden plânladığı saha için
de» demiyor. Plânlamış. Kim plânlamış? Bele
diye mi plânlamış, İmar Bakanlığı mı plânla
mış, Arsa Ofisi mi plânlamış? Görülüyor ki, ka
nun sakattır. Bilhassa 9 ncu maddede kendini 
göstermektedir ve bu kanun bu madde ile «ben 
şimdiden çalışamam» diye bar bar bağırmakta
dır. Çalışamaz bu madde. Bu kanun çalışamaz, 
Bu ihtilâflar halledilmedikçe çalışamaz. Memle
ketin ihtiyacı, çok şiddetle ihtiyacı olan, benim 
şahsan çok iştiyakla beklediğim, arzu ettiğim, 
bu kanun maalesef çalışamıyacaktır. Bu komis
yon bu kanun üzerinde hiç çalışmamıştır, Sayın 
Hocam kusura bakmasınlar. Bu kanun gelmiş 
1966 da 1969 a kadar yatmış, yatmış, yatmış 
hiç üzerinde durulmamış. Tam sıkışık bir za
manda bu kanunu getirip önümüze koydunuz. 
Yani 3 sene zarfında sayın komisyondan sor
mak isterim. Kaç gün çalışmışlar? Kaç gün top
lantı yapmışlar? Hiçbir toplantı yapmamışlar
dır. Olduğu gibi getirip bu kanunu önümüze 
koydular. Üzerinde durulmamış şeyler bunlar. 
Sonra bu kanunun metni, lisanı bozuk. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunda arsa, 
arazi tâbirleri var. Arsa, arazi taşınmaz mal. 
Neden Medeni Kanunun taşınmaz malını kabul 
etmiyoruz. Bu arsa arazi sözü nedir? Şimdi ara
zi arsa deyince başka şey de giriyor. Bahçe gi
riyor, başka şeyler de girebilir. Şimdi taşınmaz 
mal deyin. 

FERİD MELEN (Van) — Bina da taşınmaz 
maldır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Var 
efendim. Binaya geleceğim, Saym Melen, Şim
di bir defa taşınmaz mal dememiz lâzım. Arazi 
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tâbiri Türkçe değil, arsa tâbiri de Türkçe değil. 
Temyiz Mahkemesi, koca eski hâkimler, taşın
maz mallar lâfını kullanır. Biz bu Meclis ola
rak mütemadiyen gelir, arsa, arazi Arapça lâf
lar. Eski Osmanlıca lâflar. Niçin «taşınmaz mal» 
demedik, «taşınmaz» diyelim buna. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kulü
be de olabilir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mü
saade buyurun. Mütemmim cüzü. Şimdi Saym 
Hocamdan bilhassa rica ediyorum. Hiç kimse 
bilhassa Saym Hocamın bilmesi, bilmesi değil 
de, gözünden kaçmaması, istirham ederim, 
sözüm başka türlü anlaşılmasın, gözün
den kaçmaması lâzmıgelir. «Taşınmaz mal» 
ve «mütemmim cüzü» denilecekti, muhte
rem efendim. Bunun üzerine ne diyorsunuz, 
«bina ve sair tesisler» tesis olmıyan şey de var. 
Su var. Su tesis midir? Akarsuyu olan bir ar
sanın, arazinin tesisi konuşulamaz. Taş var için
de. Başka şeyler var. Yani ne olurdu taşınmaz 
mal ve mütemmim cüzü deseydik. Mütemmim 
cüzü karşılığı bulunmamışsa Medeni Kanunda
ki terimleri, mütemmim cüzü tâbirini kullanma
mız lâzmıgelir, idi. Neden efendim üzerinde bi
na veya tesisler? Tesis olmıyan, tesisin dışında 
kalan şey de var. Adam der ki, yarın bu arsa
ya su geliyor. Şimdi su dışardan geliyor. İçin
den çıkmaz. Su arazinin mütemmim cüzüdür, 
ama dışardan gelen irtifak hakları da vardır. 
Ne olacak? Onun için diyorum ki, üzerinde du
rulmamış bir maddedir bu. Bu itibarla gerek 
lâfzi ve gerek ruhu itibariyle üzerinde hiç du
rulmamış, ama hiç durulmamış bu 9 ncu mad
denin geri alınmasını, geri alınmadığı takdirde, 
benim naçizane verdiğim takrire iltifat buyu-
rulmasmı dilerim. Beni dinlediğiniz için hepini
ze teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Saym Hazer
dağlı Anayasamızın 49 ncu maddesinden bura
da bahsettiler. Kendilerine teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. Acaba bu Anayasanın 49 ncu 
maddesini kendi iktidarları zamanında niçin iş
letmediler. Bu ancak.,. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, istirham ede
ceğim. Madde üzerinde konuşun, efendim. 
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RİFAT ÖZTÜSKÇÎHE (Devamla) — Hayır 
49 ncu maddeden bahsetti de ben de ona kısa
ca temas ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının 9 ncu 
maddesi Anayasamızın 38 nci maddesine tama
men uymaktadır. Şöyle ki, Anayasamızın 38 nci 
maddesi kamulaştırmayı, 39 ncu maddesinde 
devletleştirme şeklini tadadetmiştir. Kamulaş
tırma devlet ve kamu tüzel kişilerine aittir. 
Devletleştirme ise kamu tüzel niteliğini taşıyan 
özel teşebbüslerin yetkisidir. Kendileri Kurucu 
Meclis üyesidir. Anayasa da onların samanın
da yapıldığına göre her halde bunu en ince te
ferruatını gayet iyi bilirler, kanısındayım, 

Şimdi 38 nci maddenin 2 nci fıkrasının 3 ncü 
satırından itibaren, iskân projelerinin gerçek
leştirilmesi amaçları ile kamulaştırma yapabi
leceğini, âmir bir hüküm vardır. Kim nereyi ka-
mulaştıracak? Bunu Devlet ve kamu tüzel kişi
leri yapacaktır. 

Genel müdürlük Kanunun birinci maddesinin 
vermiş olduğu kamu tüzel kişliği durumu ile, 
Anayasamızın 38 nci maddesi gereğince, kamu
laştırma yetkisini haizdir. Metin tamamen 
Anayasaya uygun bir şekildedir. 

Buyurdular tüzel kişilere ait arazi ve arsa
lar varsa, içerisinde veya üzerinde bulunan bina 
ve sair tesisleri, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
kamulaştırmaya yetkilidir. 

Şimdi diğer kamu tesisleri için plânlanmış 
sahalar, diyor. Bu plânı kim yapacak, diyor? 
Plânı, kimin yapacağı maddenin başında göste
rilmiştir. İmar ve İskân Bakanlığıdır. Demek 
ki, plânı imar ve İskân Bakanlığı yapacaktır. 
Bunu belediye mi yapacaktır, şu mu bu mu 
yapacaktır, diye bir hüküm yoktur. (0. H. P. 
sıralarından «değil değil» sesleri) 

Okuyorum; madde 9: «İmar ve iskân Ba
kanlığı; konut, sanayi ve turizm ihtiyaçları ile 
diğer kamu tesisleri için plânlanmış sahalar 
içinde kalan özel ve tüzel kişlere ait arazi ve 
arsaları kamulaştırma yetkisini haizdir.» İşte 
burada plânı kimin yapacağı, rahatlıkla göste
rildikten sonra artık bunu «belediye mi yapa
caktır, imar ve İskân Bakanlığı mı yapacaktır» 
gibi bir tereddüde mahal yoktur. Madde gayet 
açıktır, sarihtir. Anayasamızın 38 nci madde
sine de tamamen ııyugndur. Aynen kabulünü 
saygıyle arz ederim, 
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BAŞKAN — Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
I muhterem arkadaşlar; bu maddenin bir başka 

yönüne temas etmek istiyorum. Bana bu mad
dede bir ifade za'fı var gibi görünmektedir. 

Maddenin «imar ve iskân Bakanlığı» ndan 
sonra gelen cümlesi «konut, sanayi ve turizm 
ihtiyaçları ile diğer kamu tesisleri için plân
lanmış arazi ve arsalar» dan bahsediyor. Bu
rada «diğer» kelimesi bir zamirdir. Yani tu
rizm, sanayi ve konutun yerine kaim olan bir ke
limedir. Bunun' arkasından gelen «kamu te
sisi» ise bunun sıfatı olmak lâzım. Böyle olun
ca, «diğer kamu tesisi» denince, o vakit kamu-
laştırılacak, konut sanayii ve turizm ihti-
yaçlarmmda turizm için yapılacak şe3/le-
rin de behemehal kamu tesisi mahiyetin
de olması lâzımgelecektir, mânası çıkmak
tadır. Bilmem ifade edebildim mi? Yani, 
plânlanmış saha içinde kalan özel kişilere ait 

j arazi ye arsalar hangi ihtiyaç için istimlâk edi
lecek? Kamu tesisi mahiyetinde olan, konut 
sanayi ve turizm ihtiyacı için. Halbuki bu ka
nunun birinci maddesindeki maksat, bu kanu
nun maksadı, bu değildir. Sadece kamu tesisi 
yapmak için Arsa Ofisini ihdas etmiyoruz. Arsa 
Ofisi arsaları temin edip konut yapmak istiyen-
lere, faraza kooperatiflere verecektir. Otel yap
mak istiyen, turistik tesis yapmak istiyenlere 

I verecektir, satacaktır veyahut sanayi tesisi kur
mak istiyenlere verecektir. Bunların kamu 
tesisi mahiyetinde olmaması lâzımflrelir, bu ka-

I nunun maksadına göre. Halbuki bu madde 
sadece kamu tesisi mahiyetinde tesis kurmak 
içindir. Yani kuracağınız konut kamu tesisi 
mahiyetinde olacak. Kamu konutları yanacak-

j siniz, istimlâk yapabilmek için. Kuracağınız 
sanayi kamu sanayii olacak, kuracağınız turizm 
tesisi kamu tesisi olacak, «diğer» kelimesi, bunu 
sağlıyan bir kelimedir. Eğer böyle olmasa idi 
o vakit «diğer» kelimesine ihtiyaç kalmazdı. 
Konut, sanayi, turizm ile kamu tesisleri için 
plânlanmış demek lâzımgelirdi. «Diğer» zamiri 
ile bağlanmaktadır. Ve bu zamirin sıfatı da 
«kamu tesisidir.» Böyle olunca ondan evvelki 
gelen tesislerin hepsi kamu tesisi mabiyetnde 

J olmak lâzımgelir. bu ifadeye s'öre. Halbuki bu 
! ise kanunun maksadnıa uyan bir madde değildir. 
i Bu sebeple bunun tavzihini rica ediyorum. Hat-
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tâ bana kalırsa komisyonca geriye alınıp mak
sada göre değiştirilmesi lâzımgelecek bir mad
dedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun. Bir 
dakika Sayın Artukmaç. Bir takrir var okutu
yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanunu hakkındaki görüşmelerin 

10 dakika ile ksıtlanmasmı arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Dr. Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, başlangıçta bir soru sormuştum. 
plânlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel 
kişilere ait arazi ve arsalardan bahsediliyor. 
Plânlanmış sahalardan kastedilen nedir, diye 
sormuştum. Şimdi bu maddenin müzakeresinden 
anlaşılmaktadır ki. plânlanmış saba Arsa Ofisi 
Umum Müdürlümü tarafından plânlanarak o sa
halar ve bu şekilde Arsa Ofisi Umum Müdürlümü 
tarafından plânlanan bu arazi imar ve iskân 
Bakanlığınca istimlâk edilecektir. Bu madde 
teşkilâtımız, bugünkü mevcut te^kil^tımızdaki 
mahallî idareler otonomisine muhtariyetine, ta
mamen avkın olan bir maddedir. Arsa Ofisi 
Genel Müdürü rrplm faraza Bursa Belediyesinde 
falan yeri plânladım d i v l e k ve o plânlanan 
yeri istimlâk edecek. Halbuki, yanlış anlamı
yorsam belediyenin bir ima1* plânı, vardır, imar 
plânı ininde bütün tasarrufların ve hareketlerin 
yapılması gerekir, imar Plânını yanan merci 
vardır. Bu belediye meclisidir ve tasdik eden 
de imar İskân Bakanlığıdır. Durum böyle ol-
duuğna göre plânlamayı Arsa Ofisi Henel Mü
dürlüğü değil, o toprakların sahibi olan belediye 
tarafından yapılmış olması lâzım ve zaruridir. 
Bu da zaten belediyenin otonomisi ile telifi 
mümkün bir hareket tarzı olur. Aksi halde be
lediye muhtariyeti zedelenmiş olur. Bu hususu 
arz etmek istyoram ve eğer benim anladığım 
ve arz ettiğim şekilde ise mesele yok, ama ters 
taraftan yürüyecekse yahut da Arsa Ofisi Umum 
Müdürlüğü plânladım, diyecek, belediyenin fa
lan yerinde böyle bir hareket vâki olacak ise ta
mamen belediyelerin muhtariyeti bu konuda ze
delenmiş olur. Bunu arz etmek istiyorum ve so

rumu Sayın Komisyondan ve Hükümetten ce
vaplandırılmasını istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde başka 
söz istiyen üye?... Yok. 

FİKRET CTÜNDOĞAN (istanbul) — Bir su
al soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon konuşsun ondan son
ra sorun efendim. Sayın Komisyon buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNi GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 9 ncu madde dolayısiyle ve 
vesilesiyle, esas mahiyetli, bâzı noktalara temas 
edildi. Bunlara arzı cevap etmek istiyorum. 

Şimdi konut meselesi, Sayın Hazerdağlı ta
rafından tekrar ele alındı. Halbuki bu mesele 
birinci maddenin müzakeresi sırasında halledil
mişti. Şöyle ki : Konut zaten lüks veya ticari 
mahiyetli veya alım - satım mevzuu olabilecek 
ve üzerinde spekülâsyon yapılabilecek konutlar 
değil, doğrudan doğruya plânın kasdettiği halk 
tipi ve ölçüsü, ebadı sonradan veya hali hazır
da mevcudolduğu derece ve nisbette yapılageî-
mekte olan ve yapılmasına devam edilecek olan 
konutlar maksuttur, burada. Sayın Gündoğan 
bu mesele hakkında haklı olarak bâzı ikazlar da 
yapmıştı. Buna arzı cevap ederken bu meseleyi 
de tasfiye etmiş idik. Binaenaleyh konut meselesi 
doğrudan doğruya halk konutları olacaktır. Ya
ni halk tipi, ucuz konutlar olacaktır. Ve tekrar 
arz ederim halk tipi konut ifadesini kullanmak
ta hiçbir mahzur da yoktur. Bilâkis zaruret var
dır. 

Plânlanmış saha meselesine gelince: Plân 
meselesi esasen mevzuatımızda mahlûldür Plâ
nın mercileri, ilk mercileri, yapılışı, ve katî ma
hiyet arz edişi, katilesmesi doğrudan doğruya 
mevzuatımızda tesbit edilmiş. Nihayet bildiği
niz gibi mahallerinde yapılan plânlar gerek be
lediyelerin gayretlerimde, faaliyetleriyle yapılan 
plânlar, gerekse her hangi bir şekilde diğer yet
kili organlar tarafından yapılan plânlar İmar 
ve iskân Bakanlığının son merci olarak tetkiki
ne ve tasdikine tabidir. 

Binaenaleyh, bu plânları kimse değiştiremez. 
Burada Ofisin, Genel Müdürlüğün yapması lâ-
zımgelen plân doğrudan doğruya anaplân içeri
sinde kendi faaliyetlerini kolaylaştırıcı bâzı tek
lifler manasınadır. Plân tâdilini istemek fendin 
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de hakkıdır. Siz gayrimenkulunuzun ifrazını, 
parsellenmesini, plânlara bağlanmasını pekâlâ 
istiyebilirsiniz ve herkes tarafından istenebilir. 
Ve bunun üzerinde yetkili makamlar karar ver
dikten tasdike arz olunduktan sonra bu minval 
üzere plânlarınız da değişmiş olur. Binaenaleyh 
ofisin plânları kendi gayretleri, kendi maksat
ları meselâ konut meselesi için, sanayi bölgeleri 
yapmak için, turistik birtakım bölgeler veya te
sisler kurmak için yapacağı plânlar tabi atiyle 
umumi çarçevesi içerisinde düşünülür ve tasdi
ke arz edilir. Tasdikten sonra da maksatlar yü
rütülür. Binaenaleyh burada bir aykırılık yok. 
Esasen madde yeni baştan ne bir plân mercii 
yapmıştır, ne de böyle bir şeye lüzum hissetmiş
tir. Böyle bir anlayış ifade edilmemektedir bu
rada. 

Fiyat meselesine gelince; fiyatların artışı 
meselesine gelince: Biz her şeyi iyi niyetle hu-
kukda olduğu gibi muamelâtta da her işte de 
biliyorsunuz aslolan hüsnüniyettir. Ve maksadı
mız tamamen pak ve temiz ve şimdiye kadar 
bâzı şikâyetleri mucip spekülâsyonları önlemek 
olduğuna göre burada da aksini düşünmeye hiç 
mahal olmadığına kaaniim. Çünkü herkes gerek 
özel gerek tüzel, hükmi veya hakikî şahıslar 
kendi menfaatlerini ister istemez tanzim edici, 
tarsin edici istikametlerde kararlara varırlar. 
Bunun aksi istikametinde kararları ittihaz et
melerini kabul etmek doğru olmaz. Bu itibarla 
yani bu maddenin daha doğrusu bu kanunun 
heyeti umumiyesinin maksadının tamamen hilâ
fına böyle bir netice doğurabileceğini şimdiden 
kestirmek, atmas her halde sanırım ki, doğru 
olmasa gerektir. Uygun değildir. Bu itibarla fi
yat artışları da olmıyacaktır. Çünkü bu istimlâk 
ve şuf'a yollariyle arsa edinmek zaten fiyatla
rın önüne geçmek mümkün olduğu kadar fiyat
ları düşürmek içindir. Bu itibarla sanırım ki, 
böyle bir endişe de varit olmıyacaktır. 

Sayın Hazerdağlı arkadaşımız ıstılaha değin
diler. Bâzı kıymetli arkadaşlar da bu ıstılahlar 
meselesine, terimler meselesine temas ettiler. Şu
nu esefle arz etmek lâzımgelir ki, bizim hukuk 
sistemimizde maalesef bir terminoloji birliği ve 
intizamı düşünülmüş, gayet iyi ıstılahların mâ
naları, mefhumları tesbit edilmiş, tâyin edilmiş 
bir usul henüz daha katî olarak yerleşmemiştir. 

I Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz esasen 1926 
tarihine kadar hukuk dilimizde kullanılan ıstı
lahlar daha ziyade arapça köklerden gelen ıs
tılahlar idi. Hattâ hukukta, hukuk sistemimizde 
doğru dürüst Türkçe ıstılah hiç yoktu. Hukuk 
ıstılahları ise çok mahdut ve bâzı arapça kelime
lerden iştikak ettirilmek, arapça kelimelerden 
çıkarılmak suretiyle hem arapçanın gramerine 
tamamen uygun odmıyan ve hem de arapçada 
menus olmıyan, bilinmiyen ıstılahlardı. Halbuki 
1926 dan itibaren yavaş yavaş bir terminoloji 
sistemi memleketimizde teessüs etmeye başladı 
ve bunlar arasında da elbette ahenksizlik oldu. 

Şimdi taşınır, taşınmaz mal buyurdu 
arkadaşım. Taşınır, taşınmaz mal öteden 
beri bizde menkul, gayrimenkul diye 
tavsif edilmiştir. Bu menkul ve gayri
menkul üzerinde duralım. Önce gayrimen
kul üzerinde duralım. Menkul mal, taşınır mal 
bizi ilgilendirmiyor bu tasarı münasebetiyle. 
Ama gayrimenkul üzerinde durduğumuz zaman 
gayrimenkulun ne demek olduğunu Medeni Ka
nun tarif etmiştir. Bu halde gayrimenkul veya 
taşınmaz mal şimdi yeni dilimize ve dilimizin 
pek tabiî olarak gelişmesine uygun olarak ıstı
lah kullanırsak bu taşınmaz mal olarak telâkki 
edilebilir. Ve bu da hukukumuzda belli olduğu
na göre, bu mefhumun tam mânasiyle cüzüleri 
belli olduğuna göre taşınmaz mal demek veya 
gayrimenkul demek birbirine müsavidir. Bu iti
barla hukuk dilimizde mevzuların ahenksizlik
lerinden dolayı hüküm bakımından ihtilâfa düş
meye mahal yok. Bunu arz etmek isterim. Mü
temmim cüzü nedir, gayrimenkul nedir, teferru
at nedir? Bir gayrimenkulun teferruatı nedir, 
malûmdur. Bu itibarla kanunlarımızda hattâ bu 
tasarımızda tam bir ıstılah birliği teşekkül et
miş değil, temin edilebilmiş denemez. Bu bir ha
kikattir. Ancak bu bizim yeni baştan girdiğimiz 
hukuk sistemi, biz eski hukuk sisteminden, arazi 
kanunu gayrimenkulu bilhassa gayrimenkulun 
en ehemmiyetli kısmını teşkil eden arazi kanunu 
sisteminden yeni bir sisteme girdik, Roma huku
ku sistemine girdik. Bugün elimizdeki Medeni 
Kanun ve onun bütün prensipleri Roma huku
kundan çıkmıştır. Yani İsviçre Medeni Kanunu
nu tercüme etmek suretiyle Roma hukukundan 
gelmiştir. Bunlara göre de ıstılahlar tanzim et
meye, teşkil etmeye mecburuz. Ben şahsan ıstı
lah sisteminde yeni terminolojide yenilik taraf-
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tarıyım. Hattâ böyle olduğumu naçiz eserlerim
de, hepsinde yeni ıstılahlar ortaya atmak sure
tiyle ispat ettim sanırım. Bugün kullanılan ey
lem, işlem, edim bütün bu tâbirleri bendeniz or
taya attım âcizane ve bunlar tuttu. Bütün fakül
telerde, üniversitelerde bu neviden 120 ye yakın 
yeni mefhum ortaya atmıştım. Bunların hem 
fransızcalannı, hem almancalarını karşılıkları
nı, iltibasa mahal olmasın diye de yaymaya ça
lışmıştım. Yani bunu arz etmekten maksadım, 
affmızı rica ederim, terminoloji üzerinde bu ka-. 
dar durmaya lüzum olmadığını arz etmekten 
ibaretti. 

Sayın Melen bir diğer kelimesine, bunun gra
mer bakımından olan fonksiyonuna dayanarak 
bir kıymetli mütalâa dermeyan etti. Bu mütalâa
ları doğrudur. Yalnız buradaki «diğer» kelimesi 
kendi fonksiyonunda kullanılmamıştır. Bu «di
ğer» kelimesini daha ziyade «başkaca» yani ko
nut meselesini, turizm işlerini, sanayi tesislerini 
yapacağı gibi aynı zamanda kamu tesisleri de 
yapar ayrıca demektir, bunun mânası. «Diğer 
buna benzer» kamu tesisleri «Buna benzer» bu
nun gibi olmak şart değildir manasınadır. Bina
enaleyh bunu vukui bir tâbir olarak kullanmak 
lâzım. Yani tesadüfen kullanılmış bir tâbir ola
rak ifade etmek lâzımdır. Bunun da maddede 
pek büyük bir mahzuru olmasa gerektir. 

Sayın Artukmaç'ın ifadelerine arzı cevabet-
tim sanıyorum. Bu plânlama meselesi doğrudan 
doğruya mevcut sistemimizi kat'a bozmamakta
dır. 

Sayın arkadaşlarım bu vesile ile kısaca is
timlâk meselesine, daha doğrusu mülkiyetin 
özüne, cevherine bir kaç kelime ile temas et
mek isterim. Bugünkü sosyal devlet telâkkisin
de; sayın arkadaşlarım artık mülkiyet eskiden, 
meselâ, Roma Hukukunun koymuş olduğu mâ
nada inhisar ve mutlakiyet ifade eden bir hak 
olmaktan çıkmıştır. Bugün mülkiyetin takyit
leri o kadar çoğalmıştır ki ve günden güne ço
ğalmaktadır ki istimlâk meselesini de bu zavi
yeden mütalâa etmek lâzım. Hattâ bizdeki is
timlâk işi, eğer eski mülk, arazi biliyorsunuz 
yüksek malûmunuzdur; Arazi Kanununa göre 
beş çeşit arazi var. Arzın asıl ürün veren kıs
ım devletindi. Biliyorsunuz emlâki emîriye, 
arazii emîriye; vakıf arazi; mevat arazi, ölü 
arazi; metruk arazi ve mülk arazi. Mülk, yani 

sırf mülk olan arazide, yahut da mülk olan yer
lerde ferdin mutlak tasarruf hakkı vardı. Bu
nu büyük padişahlar, büyük hükümran, hâkim 
olan büyük sultanlar bile ihlâl edememişlerdir. 
İcabında bir fetva onun elini kolunu tutuver-
îîiiştir ve böylece kolay kolay bu mülkiyet hak
kı izale edilememiştir. Ama zaman geçtikten 
sonra yavaş yavaş yeni telâkkiler mülkiyet hak
kına gerek istimlâk yolu ile gerek hattâ bâzı 
diğer yollarla öyle takyitler koymuştur ki ar
tık bugün tam mânasiyle ne inhisar üzere mül
kiyette temellük mümkündür, ne de mutlak su
rette temellük mümkündür. Bugünkü bizim İs
timlâk Kanunumuz, biliyorsunuz, bu yeni is
timlâk imkânları doğurdu. Daha evvel bu mer'i 
olan İstimlâk Kanunumuzdan evvel her hangi 
bir âmme menfaati mülâhazasiyle istimlâke 
kaîküdılı zaman bir tedbir kararı devletin eli
ni kolunu bağlar, ondan sonra ne bir yol aç
mak imkânı olurdu, ne bir âmme tesisi, ne bir 
mektep, ne başka bir tesis kurma imkânı ol
mazdı. Halbuki 1950 den sonra getirdiğimiz 
bu istimlâk Kanunu... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 95 sayılı 
Kararname var. Mükemmel bir Kararname. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Tabiî var idi, 
ama... 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Çok çeşitli 
50 ye yakın mevcuat var idi. Bu mevzuatı top
lamak suretiyle yeni gelen İstimlâk Kanunun
daki hükümler doğrudan doğruya menafii umu
miye kararı alındıktan sonra, sırf menafii 
umumiye kararma muhatabolan itiraz etme 
hakkını haizdir, bedele itiraz edilir, menafii 
umumiye kararma itiraz edemez hale geldi. 
Binaenaleyh, bedeli ödendikten sonra, hemen 
yatırıldıktan sonra, devlet istediği şekilde is
timlâki yapabilme kudretini de kazandı. Ve 
bugün gördüğümüz imar faaliyetlerinin çekir
değini âcizane bendeniz bu noktada görürüm. 
Bütün bu büyük yollar, bu şehrahlar ancak 
böyle aşılabilmiştir. Bundan evvel açılmasının 
imkânı yoktu. Çünkü bir tedbir kararından son
ra 2 - 3 sene sonra süren dâvalar neticesini bek
lemek,. imari faaliyetlerin imkânını ortadan 
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kaldırıyordu, selbediyordu. Bu itibarla istim
lâk günden güne mefhum olarak genişliyor, 
yürüyor. Hattâ bizim Medeni Kanunumuzda 
bir garabet de arz ederim Yüksek Heyete. Me
deni Kanunumuzda bir «hususi istimlâk» deni
len isviçreliler böyle adlandırıyorlar «hususi 
istimlâk» denen bir mekanizma var ki, bunu biz 
bu şekilde almamışız. Bunu «müşterek kaynak
lar ve lüzumlu anların cebrî temellükü» diye 
almışız. Şimdi müşterek kaynaklara sahibolan-
lar eğer bu kaynaklar yekdiğeri üzerine tesir
ler icra ediyorsa, bunları yeniden bir hükme 
bağlattırıp yepyeni bir intifa usulüne icbar 
edebilir. Buna hususi istimlâk diyoruz. Demek 
ki ferdin menfaati de bazan komşusunu bir 
fedakârlığa, mülkiyetin bir takyidine icbar 
edebiliyor. 

Müşterek kaynaklar aynı surettedir. Mese
lâ Sayın Hazerdağlı arkadaşım ifade etti, kay
naklar meselesini. Kaynakları arzın cüzü mü
temmimi. Şimdi kaynaktan akan su, eğer arzın 
sahibinin ihtiyacından fazla olursa, yine Mede
ni Kanuna göre, bu suyu pekâlâ yanı başında
ki, aşağıdaki komşu kendisine verilmesini isti-
yebilir ve bunun için hüküm alabilir. Nerede 
kaldı mutlakiyet? Demek ki yavaş yavaş tak
yitler var. 

hem akdidir, hem kanunidir. Burada suijene-
rist bir şüf'a hakkı tanıyoruz. Yeniden bir 
şüf'a hakkı ihdas ediyoruz sayın arkadaşlarım. 
Bu doğrudan doğruya bu Ofise verilmiş bir hak 
olarak telâkki edilmek lâzungelir ve âmmenin 
menfaatma da uygundur. Bu itibarla madde 
üzerinde, sanırım ki kâfi maruzatta bulundum. 
Arkadaşlarımızın suallerine cevap veremediy-
sem affetsinler. Maddenin aynen kabulünü ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Sual var bir dakika efendim. 
Sayın Gündoğan soru mu soracaksınız? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım bir şeyi öğrenmek maksadiyle sual 
sormayı arzu etmiştim. Ancak öyle anlaşılıyor 
ki bu madde üzerinde birkaç cümle ile durmak 
gerekecek. Müsaade buyurursanız beş dakika
yı geçmemek üzere görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Size son sözü vereyim efendim. 
Soru sormak istiyen arkadaşlarımız? Sayın 
Tür'kmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim şim
di bu münakaşalar biraz şüphe uyandırdı. San
ki istimlâk yalnız arsa, arazi ve üzerinde bulu
nan tesisler için. Halbuki bu maddeden anla
dığım mâna arsa ve arazi üzerinde bulunan 
•muhd'esait, yâni arsa üzerinde meselâ bir ha-
vuz, hattâ ağaç varsa bina varsa, tesisat var-

istimlâk edilmişse, bunlar üzerinde sö
külüp istimlâk edilmişse kurtarmaz mânasında 
anlıyorum. Bu mânada anlıyorum. Bir takrir 
verdim, kabulünü istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Doğru, haklı
sınız. Günkü beyan buyurduğunuz tesisler mü
temmim. cüz'i sayılır, yani arsadan, mahiyetle
rine zarar gelmeden ayrılması mümkün olanlar 
ayrılır, ayrılmıyanlar doğrudan doğruya... 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Artuk-
mae, 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, Komisyon Başkanı Sayın Hocamız 
yuvarlak bir ifade ile beyanda bulundular, 
«Yetkiler bellidir, kim yetkili ise o plânlama işi
ni yapar, İmar ve İskân Bakanlığına tasdik 
için arz eder, imar ve iskân Bakanlığı tasdiki 
yapar» dediler. Bu kanun yetkiyi Arsa Ofisi 
Umum Müdürlüğüne plânlama için veriyor zan-

] nınrlayım. Halbuki ben kürsüden arz ve ifade 
ettim ki, bunun Belediyeler Kanununa göre 

Sonra arz edeyim, Millî Birlik Hükümeti 
zamanında bir kanun yapıldı. Bu kanuna göre 
moral eğitimi için pekâlâ devlet, Millî Müda
faa Vekâleti tesisler yapabilir, kurabilir, buna 
vazifelidir yani. Bu kanun yoliyle moral eğiti
mi; yani doğrudan doğruya eğlence ve ruhî 
dinlenme yoliyle moralini, askerlerimizin, su
baylarımızın moralini takviye etmek mânası
na gelir. Şimdi âmme menfaati telâkkisine gö
re, bu eskiden mevcut muydu? Değildi. Gö
rüyoruz ki bu genişlemiştir. Bu itibarla, yâni 
şunu demek istiyorum; arkadaşlarımda bir en
dişe vas. Bu mülkiyeti alt üst eder mi? Bu 
telâkkiyi bâzı arkadaşlar ileriye sürdüler. Böy
lece imar ve iskân Vekâleti yahut Ofis araziyi, 
ferdin arzını böylece alabilir mi? Alacak. Biz 
kanun çıkarıyoruz. Bu kanuna göre alacaktır. 
Ama burada da, âmme menfaati mülâhazası 
daima hâkim olacaktır. Bu hâkim olduktan 
sonra mesele kalmıyacaktır. 

Şüf'a hakkı da, sanırım ki, aynı mahiyette
dir. Esasen süf'a hakkı malûm olduğu üzere 
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yapılması gerekmektedir. Bunu kim plânlıya-
caktır? Esle diye mi, Ofis mi Yani ya bele
diye desin, ya Ofis desin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) — Evvelâ bele
diye planlamıştır Sayın Artukmaç, belediye 
plânları dâhilinde ve bu prensiplere uygun ola
rak Ofis kendi ihtiyacını tespit, kendi programı
nı, plânını tatbik etmek için plân arz edecek ve 
bu arz ettiği plân tas&ika tabidir. Benim anla
yışıma göre maddeten de böyle olacaktır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Yani 
belediyeler tarafından bu plânlama yapılacak
tır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) — Yapılmıştır za
ten. Plânları var her şeyin. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — İmar 
plânı yapılmış, bu yapılan şey ayrı bu yeni ih
tiyaçları karşılamak üzere Arsa Ofisi; konut 
için. falan şey için su yeri münasip gördüm di-
yecG'k, bolediyeye empoze edecek, Belediye'-
nin de, ben burayı münasip gördüm, bu arsa
nın durumuna göre muamele yaparım diyerek 
Ofisin gösterdiği ihtiyaca göre o yeri plânlama
sı lâzımgelir. Aksi halde belediyelerin muhta
riyetine müdahale olur. Zabta geçmesi için arz 
ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) — Hükmi şahıs
lar kendi yetkileri dâhilinde, yetkilerini kul 
lanmak suretiyle plân yapabilir. Ofis de yana
caktır. Fakat, bu plânın nihai şekilde ka.tile*-
mesi, yani doğrudan doğruya yine en nihai ma
kam olan imar ve iskân Bakanlığının tasdikine 
mazhar olması iledir. 

SADIK ABTUKMAÇ (Devamla) — Sayın 
Hecemiz, yetkililer plân yapabilir dediğine gö
re, bunu Arsa, Ofisi Umum Müdürlüğü yapa
cak demektedir. Kanun yetkiyi oraya vermiş
tir. Böyle midir, değil midir? Yani belediye 
mi yapacaktır, Ofis mi yapacaktır, va beledi
ye, ya Ofis yapacak desinler mesele hallolur. 
Hükümetten bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç onu Hükümet 
cevaplı yanak, lütfen efendim. 

D^VL^T BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYİ i (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Sayın Artukmaç tarafından sorulmuş bu
lunan soru maddenin esasına taalluk ettiği için 

j bu husustaki gerçek görüşü, Hükümet görüşü
nü d.-s arz etmek istiyorum. Plân tatbikatı, bele
diye hudutları içerisinde cereyan ediyor ise, bu 
plân bale diye tarafından şehir imar plânı olarak 
yapılmış ise bu tatbikat bu plân içerisinde ola
caktır ve bir detay plân tatbikatıdır. Yine be
lediyenin tasdikinden geçecektir. Eğer belediye 
imar hudutlarının dışarısında ise, gayet tabiî, 
plân kendi bünyesine göre muamelesini yürüte
cek ve Ofis tarafından yapılacaktır. Yani bele
diyelerin hukukuna, yetkilerine, haklarına bir 
tecavüz mevzuubahis değildir, belediye tarafın
dan, tekrar arz ediyorum, yapılmış bulunan 
şehir imar plânları içerisindeki tatbikatı da de
tay tatbikatıdır. Bu detay tatbikatını Ofis 
yapacaktır, belediyelerden de yine tasdikten 
geçecektir gayet tabiî. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Sayın 
Balkanım, müsaade edermisiniz? O halde be
lediye sınırları içinde plânlama belediyeler ta-
ra.fmdan yapılacak belediye sınırları dışındaki 
plânlamalar Arsa Ofisi tarafından mı yapıla
caktır? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) —- lüvet efendim. Arsa Ofi
si tarafından, yapılacak içerdeki detay çalışma
lar, içerde bir istimlâk mevzuubahis ise o Ofis 
tarafından yine o plâna uygun olarak yapılacak-

j tır. 
j SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Tessk-
! kür ederim, 
| A.HM7T NTTSRET TUNA (Kastamonu) — 
! Bir sual rica ediyorum. 

| BAŞKAN — Sayın Tuna. Komisyondan 
i mı Hüküm et t °n mi? 
| A.HMF-T NIJSRET TUNA (Kastamonu) — 
j Hangisi olursa. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — is-
+imlâk Kanunumuzda, Umumi istimlâk Eanunu-

j muzda istimlâk edilen gayrimenkul bes yıl iee-
j risinde istimlâk olunmazsa mal sahibinin istir-
j dat hakkı, vardır. Şu kanun burada kendi bün

yesi içerisinde bir istimlâk getirmektedir. Fa
kat gayeye tahsis bakımından ilerde bir hayli 
ihtilâflar doğabilir. Onun için, bu kanuna gö
re istimlak yapıldıktan sonra bes y i içerisinde 
gayesine tahsis olunmazsa mal sahibinin istirdat 
hakkı var mıdır, yok mudur? Yani istimlâk 
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Kanununun umumi hükümleri bu hüküm içine 
dâhil midir? 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Devamla) — Sayın Başkan, bu kanun 
tatbik edilirken, zaten 6830 ün hükümleri bu 
kanunun tatbikinde usul hütkmü olması dolayı-
siyle kaydolunur. Bu 6830 sayılı Kanun vasıta-
siyle bu kanun tatbik edilecektir, usul bakımın
dan. Binaen'aleyh o kanunda derpiş edilen şart
lar, usul ne ise, burada da bu caridir, yani beş 
sene içinde istimlâk edildiği gaye için kullanıl-
nlamışsa, istirdadı mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Gündoğan'm. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bendenizin söz 
alma sebebini, biraz evvel oturduğum yerden 
arz ertiğim gibi, bir hususu öğrenme maksadı
na bağlamanızı istirham ediyorum. Beni hakika
ten tenvir ederlerse Hükümet veya Komisyon 
memnun olacağım. Pek muhtemeldir ki yanlış 
anlamış olabilirim. Burada iki şey var ki, halle
dilmesi gerekiyor. 

Birisi, bu 9 ncu maddede imar ve iskân Ba
kanlığı konut, sanayi, turizm ihtiyaçları ile di
ğer kamu tesisleri için plânlnamış sahalar içeri
sinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve ar
saları ve varsa, bunlar içinde veya üzerinde bulu
nan bina ve sair tesisleri Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü adına kamulaştırır. Şimdi konutu, sana
yi ve turizmi plânladığı takdirde Arsa Ofisi ve
ya biraz evvel Balkanın verdiği ifadeye göre, 
bir başka tüzel kişilik, kamu tüzel kişiliği o tak
dirde konut için, sanayi için, turizm için istim
lâk imar ve iskân Bakanlığı yapacak. Fakat 
diğer kamu tesisleri tâbiri de olduğuna göre, 
öyle anlaşılıyor ki, bu ülkedeki bütün kamu te
sisleri için, bütün sektörlere ait, meselâ Millî 
Eğitim sektörüne, meselâ sağlık sektörüne ait 
kamulaştırmayı da, diğer kamu tesisleri dendi
ğine göre, bu İmar ve İskân Bakanlığı yapacak 
gibi bir anlam çıkıyor, yanılmıyorsam. Bir mek
tep yapacak olan Millî Eğitim Bakanlığı kamu 
tesisi yapmış olmıyacak mı? Okul yapmayı plân-
laştıran Millî Eğitim Bakanlığı, o mektebin ya
pılacağı yeri kamulaştırmak isterse kendisi yet
kisini kullanmıyacak da İmar ve iskân Bakan
lığı mı yetkisini kullanacaktır? Bunu öğrenmek 
istiyorum. Ya İmar ve iskân Bakanlığı orayı ka-

j mıüaştıfaeaJktır, ondan sonra mı Millî Eğitim 
Bakanlığına verecektir. Bu bir karışıklık yara
tabilir. Bütün kamu tesisleri için gerekli arazi 
vs arsanın Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına 
kamulaştırma yetkisi mutlak olarak İmar ve is
kân Bakanlığına bırakılıyor. Bu önemli bir şey
dir kanaatimce. 

Bir ikinci husus var, onu da öğrenmek iste
rim. Faka'i sanıyorum ki, biraz evvelki münaka
şalar sırasında halledilmiştir denecektir buna, 
ama denmesin. Sayın Artukmaç çok önemli bir 
sual tevcih ettiler Hükümete, dediler ki, bu plân
lamayı kim yapacaktır? Sayın Bakan da cevap 
verirken plânlamayı şehir içinde ise eğer, bele
diye hudutları dâhilinde ise eğer, belediyeler ya
pacaktır, dışında ise Arsa Ofisi yapacaktır. Hal
buki bu kanunun biraz sonra müzakeresine geçe
ceğimiz 10 ncu maddesinde öyle bir ifade var 
ki plânlamayı mutlak olarak Arsa Ofisinin yap
ması gerekiyor. Bakınız nasıl; Arsa Ofisi konut, 
turizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri için plân
lamayı öngördüğü ve tadilini yaparak ilgili tapu 
idaresine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa 
ve arazinin satışlarında şu hakkı haizdir. 

Demek ki, «Plânlama» tâbiri burada mün
hasıran ve hangi mevzuda olacağı da belirtil
mek suretiyle Arsa Ofisine aidoluyor. Sayın 
Bakanın verdiği izahatla bu kanun maddesi ara
sında kanımca, hiç değilse, sağlamlık bakımın
dan bir mükemmellik bulunmuyor kanısında
yım. Bu itibarla daha başından beri bu kanu
nu birtakım sakatlıklarla malûl olarak çıkar-
maktansa, bu kanunu hakikaten bu ülkenin ih
tiyaçlarına cevep verecek bir şekle dönüştür
mekte fayda var sayın arkadaşlarım. Hocam 
burada vicdanın sesine uyarak biraz evvel 
adımdan-da bahsederek, «...Evet halk konutu 
yapmak için...» diye izahat veriyor. Ben çok 
iyi anlıyorum hocamın dilini. Bu kanun Ana
yasa Mahkemesine gönderilse, Anayasa Mahke
mesi 49 ncu maddeye bakacaktır, bu kanunla 
ancak dar gelirlilere ve yoksul vatandaşlara ko
nut yapabilirsiniz. Halbu ki, bu kanunla siz 
her türlü konutsuza, meskensize dilediğiniz şe
kilde, dilediğiniz arsayı, araziyi veyahut imkâ
nı bağışlıyabilirsiniz anlamı çıkmasın diye muh
terem hocam çırpmıyor burada, ikinci Beş Yıl
lık Plândaki deyimi koymuş olsa idik, bütün bu 
münakaşalar bitmiş olacaktı. Eğer, lütfen 
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sadre şifa verecek şekilde cevap verirseniz bu 
iki sualime memnun olurum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE

YİN AVNi GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın Baş
kan, bu 12 nci maddede sarahat var. Eğer, ka
mu tesisleri kurmak için diğer bütün kamu te
sisleri kendilerine lâzım olan arsalar için ofise 
müracaat eder de, ofisten bunun teminini bu 
maddeye göre arzu ederse, ofis bunu teminde 
vazifelidir. Muayyen zaman zarfında, zannedi
yorum ki, dört aydır, bu zaman zarfında eğer 
buna cevap veremezse, herkes kendi arsasını, 
meselâ mektebi için gerekli arsayı veya kuraca
ğı tesis için gerekli arsayı tedarik edip, yap
mak imkânına sahiptir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kamu
laştırmayı soruyorum Sayın Başkan, kamulaş
tırmayı kim yapacak, mutlak olarak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE
YİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Efendim, 
yetkisi dâhilinde yine ofis, lâzım olan plânı ya
pacaktır. Yani, demin de arz ettiğim gibi, plâ
nın yapılacağı müesseseler belli,. Belediyeler 
yapacaktır ve imar ve İskân Bakanlığınca tas
dikten sonra, plân katileşecektir. Fakat, ofis 
kendisine mevdu vazife içerisinde bulunan yer
lerde, yetkisi dâhilinde olan yerlerde detay 
plânlarmı yapmak imkânına sahiptir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sös veremem. Çün
kü, Sayın Gündoğan size son söz olarak söz 
verdim. Müzakereyi bağladık. Artık bir usul
süzlüğün içerisine lütfen girmiyelim. 

Takrir vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1214 sayılı kanun tasa

rısının (9) ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 9. — İmar ve İskân Bakanlığı; konut 
sanayi ve turizm ihtiyaçları ile diğer kamu te
sisleri için plânlanmış sahalar içinde kalan 
özel ve tüzel kişilere ait arsaları ve varsa bun
lar içerisinde veya üserjnde bulunan bina ve 
tesislere «Plânın gerçekleştirilmesi başka su
retle mümkün olmıyan hallerde» Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğü adına kamulaştırmaya yetkili
dir. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Havır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE
YİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

9 ncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Arsa Ofisi, konut, turizm, 
sanayii ve diğer kamu tesisleri için plânlamayı 
öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu ida
relerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa 
ve arazisinin satışlarına şüf'a hakkını haizdir. 

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

Taptı dairelerine yapılacak bildiri üzerine 
Arsa Ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a halikını 
kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde 
ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve mas
rafları peşin olarak, malik adına yatırmadığı 
takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vaz
geçilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Lütfen ikinci soruya da cevap 
verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE
YİN AVNi GÖKTÜRK (Niğde) — Kamulaştır
mayı mutlak olarak Arsa Ofisi, eğer talebolur-
sa talebi kabul eden Arsa Ofisi bu vazifeyi ya
pacaktır. Eğer, bu vazifeyi ifa edip de, cevap 
veremezse o vakit iade edecektir. Yani, vazi
feyi iade etmiş olacaktır. Alâkalı müessese ka
mulaştırmayı yapıp, kendisi ifa edecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Plânla-
mayı soruyorum. 

BAŞKAN — Plânlamayı cevaplamadınız mı 
efendim? • ı 

ikinci sual. Yani, Sayın Artukmaç bir soru 
sormuştu, Sayın Bakan da cevaplamışlardı, o 
cevabı tatminkâr bulmadılar; «10 ncu madde 
muvacehesinde bir yanlış anlama sebebolabilir.» 
dediler; «Bunu kim yapar?» diye soruyorlar. I 
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30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli 
ile her türlü harç ve masrafların yatırılmasını 
mütaakıp, tapu dairelerince re'sen eski satışın 
iptali ile yeni maliki adına tescil işlemi yapılır. 

Bu halde tapu idareleri re'sen şüfa hakkın
daki şerhi kaldırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Gündo-
ğan, Sayın Artukmaç, Sayın Türkmen, Sayın 
özden söz istemişlerdir. 

Sayın Gündoğan, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ben bir 

hafta evvelden söz istemiştim Sayın Başkan. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ben de daha 

evvel söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika; Saym 

Artukmaç ve Sayın Türkmen daha önce söz is
temişlerdi. Yalnız, Sayın Gündoğan öncelikle 
yani, grup adına söz istediği için ben öne aldım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
şahsım adına konuşacağım, arkadaşlar konuş
sun, ondan sonra. 

BAŞKAN — Peki şahsınız adına. Öyle ise, 
Saym Artukmaç buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli 
arkadaşlarım, 10 ncu maddeye göre, «Arsa Ofisi 
konut, turizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri 
için plânlamayı öngördüğü ve tahdidini yapa
rak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu 
Sahalardaki arsa ve arazinin satışlannda şüfa 
hakkına haizdir.» deniliyor. Yani, Ofis be
lirli bir sahayı belirtecek ve bunu tapu idaresi
ne bildirecektir. Tapu idaresine bildirdikten 
sonra her hangi bir satış vâki olur ise, tapu 
dairesi, «şu şekilde bir satış yapılacaktır» diye 
Arsa Ofisine bilgi verecektir. Eğer yanlış an
lamıyorsam, zannederim ki böyledir. Böyle ol
duğuna göre, büyük bir ifade yanlışlığı vardır. 
Onun evvelemirde düzeltilmesi gerekmektedir. 
O da üçüncü fıkradaki yanlışlık. Burada diyor 
ki; «Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine..» 
«Tapu dairelerine yapılacak bildiri» değil, muh
terem arkadaşlarım, «... Tapu dairelerince ya
pılacak bildiri...» olması lâzım, tapu dairele
rince. Aksi halde bu maddenin de işlememesi 
gerekir. Onun için bu yanlışlığın başta düzel
tilmesi icabeder. Bunun için de evvelâ bir 
önerge takdim ediyorum. 

Sonra arkadaşlarım her halde daha tafsi
lâtlı görüşeceklerdir. Bu madde, üzerinde 

önemle durulması lâzımgelen bir maddedir. Sui
istimalleri mucibolabiMiği gibi, olmıyabilir de.. 
Bunu uygulıyacak şahısların durumuna bağlı
dır. Muvazaa yolu ile şüfa hakkını kullanmak 
cihetine gidenlerin iltimas görmesi mümkün ol
duğu gifbi görmemesi de mümkündür. Bu yön
den hatalı bir maddedir, üzerinde daha işlen
miş olması, daha tahdidi hükümlerle Yüce Se
natoya getirilmesi icabederdi. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlarım; bu kanun ile 
güdülen maksat malûm ve gayenin tahakkuku
nu Senatoda istemiyen yok. Herkes müttefik. 
Yalnız bir gayenin elde edilmesi için zaruri 
olan hükümleri getirmekle iktifa edip, lüzum
suz madde getirtmeye lüzum yoktur. Meselâ, 
satmalma, istimlâk yolu varken acaba mevzu
atta bulunmıyan, hukuk literatüründe bulun-
mıyan böyle bir şüfa hakkını çıkarmaya lüzum 
var mı idi? 

Malûmuâliniz, şüfa, hissedarlara tanınan bir 
haktır. Yani, birkaç hissedar bir gayrimenkul-
de hissedar iken, hissedarlardan birisi kendi 
hissesini başkasına satarsa beklenmiyen, ta-
nınmıyan bir hissedarın gelip hissedar olması
nı önlemek için öbür hissedarın yeni malike 
karşı bu hakkını kullanarak, onun hissesini al
mak hakkıdır. Şüfa hakkını, biz böyle tanı
yoruz. Burada, o gayrimenkulde hissedar ol-
mıyan Hazine, kendiliğinden gidiyor bir yeri 
almak hakkını kullanıyor. Buna şüfa denmen. 
Yani, hukuk okutan hocalar bundan sonra 
şüfa hakkını tarif ederken, şüfa tarifini vere
cekler. Ama Türk hukukunda Arsa Ofisi Ra
miyle çıkan bir kanunda şüfa hakkı ile ala
kalı olmıyan bir müessese yaratılmış, buna ela 
şüfa hakkı denmiştir. Hukuk felsefesinde Türk
lere mahsus yeni bir şüfa hakkı çıkmaktadır ki, 
buna lüzum yoktur. Mecbur olmadıkça mevzu
ata uymıyan böyle müesseseler ihdas etmeye lü
zum yoktur. Buna İstimlâk Kanunu deseydi 
daha uygun gelirdi, bana. Ama, şüfa hakkı 
demeye imkân yoktur. Böyle bir hakkı yaran
maya lüzum yoktur, istimlâk hakkı tanınma
dığına göre, istimlâke lüzum görerek plânlamış, 
yeri istimlâke lüzum görüyorum, deyip alabi
lir. Zaten şüfa diye tasrih edilen maddede ns 

— 413 — 



C. Senatosu B : 47 

iiyor? Ofis bu yeri tapuya bildirecek, satış 
olduğu vakit bana bildir, ben şüf'a hakkımı 
kullanacağım, diyecek. O halde, ofis burayı al
maya lüzum gördüğüne göre, bugünkü bedeli 
ile istimlâk etsin. İstimlâkte Devletin ayrıca 
tellaliye parası, hare parası da vermesine lü
zum kalmaz. Arsa Ofisini fuzuli olacak 
masraflara gark etmeye lüzum yoktur. İstim
lâk yolunu kullanmak kâfidir. Yani, bu. mad
de lüzum yokken icadedilen ve hakikaten za
rarlı bir maddedir. Neden zararlı? Çünkü ev
velâ arz ettiğim masraflar başka hukuk esas
ları bozulmuş olacaktır. 

İkincisi; adamın biri kasten gider, tahdide-
dildiğiııi bildiği gayrimenkulu sırf Devleti fa
hiş bedelle almaya mecbur etmek için daha pa
halı fiyatla satar. O vakit Arsa Ofisi âdeta gi
dip o şüf'a hakkını kullanayım mı, kullanmıya-
yım mı? Der. Kullansam, acaba pahalı mı al
dım? Kullanmasa niçin kullanmadın gibi birçok 
şeyler ortaya çıkar. Bu itibarla buna lüzum 
yoktur= 

Diğer taraftan noksandır da: Bu kanun ga
yesi itibariyle beş husus için getiriliyor. 

Konut için, sanayi için, turizm mıntakalan 
için, kamu tesisleri kurmak için, bir de tanzim 
satışı için Arsa Ofisi yetkilidir, satmalmada 
müşkülât yok. Ama, gerek istimlâk maddesin
de, gerekse bunda tanzim satışı için yetki yok
tur. Bakıyorum maddeye, diyor ki, Arsa Ofisi; 
konut turizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri 
için plânlamayı öngördüğü tahdidi yaparak il
gili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu saha
lardaki arsa ve arazinin satışlarında şüf'a hak
kını haizdir.., 

Binaenaleyh, bu madde şüf'a hakkını, spekü
lâsyonu önlemek için, tanzim satışı için yetkiyi 
vermemiş. Bu maddeye bu yetki konulamamış
tır. Halbuki, esas gaye, arsa fiyatlarının çabuk 
ve âni olarak artması ile fakir halkın konut 
yapabilmesini gayrimümkün hale getiren fiyat 
hareketlerini önlemek için yetki vermektedir. 
Halbuki; gerek istimlâk maddesi olan 9 ucu 
maddede ve gerek bu maddede, tanzim satışı 
yapmak için ne şüf'a hakkı tanınıyor, ne de is
timlâk. Bu da noksandır, bunu da düşünmek 
lâzımdır. Çünkü, yarın bu kanun çıktığı vakit, 
ben tanzim satışı için alıp ihtiyaç sahiplerine 
satacağım, dediğiniz vakit bu maddede bu sa-
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| rahat yoktur. Bu yetki tahdidi mânada veril-
| mistir. Bu yetkiniz yoktur, denecektir. 

Diğer taraftan, işleyiş bakımından da hata 
var. Şimdi bizim mevzuatımızda mükiyeti ge
çiren sebebler mahduttur; istimlâk ile mülki
yet geçer, mahkeme kararı ile geçer, yani mah
keme kararı ile olur, veyahut ölümle, tapudan 
evvel mülkiyet geçer. Ama, Arsa Ofisinin şüf'a 

i hakkını kullanmasını tapuya bildirmesi ile mül
kiyet hakkı doğmaz. Gerçi şüf'a dâvamızda, 
şüf'a dâvası hakikaten droit formateur dedikleri 

I yani, taraf dâvasını mahkemeye açtığı zaman 
I o dâva ile gayrimenkul üzerinde mülkiyet hak-
| ki tahakkuk eder. Fakat bu hak mahkeme yolu 

ile verilen bir haktır. Tapuya bu kadar geniş 
s yetki tanınması hukukumuza aykırıdır. Bir 
İ tapu memuruna, kendisine bir talep vukııbulur 

bulmaz, eski hukuku ıskatla onu yeni malike, 
Arsa Ofisine tescil etmek yetkisi verilemez. 
Çünkü şüf'a dâvası açtığı vakit mahkeme tetkik 
eder, masraflarını sorar, şartlar varsa, ondan 

| sonra tescil kararı verebilir. Ama, bugün tapu 
memuruna hudutsuz bir yetki verilmiştir. Tapu 
memuru kendiliğinden derhal tapuda mülkiyeti 
nakledecek. Tapu memuruna bu kadar yetki 
verme3^e imkân yoktur. Çünkü, tapu memuru, 
hakikaten eski malikin verdiği masrafların ne-
ler olduğunu tetkik etmeden bu yetkiyi kulla
nırsa, bundan muhtelif dâvalar doğar. 

Binaenaleyh, eğer kastımız şüf'a dâvası ise, 
normal şüf'a dâvasını getirmek lâzım. Yani, şüf'a 
hakkını kullanır. Yine yetkiyi hâkime vermek 
lâzımdı, tapu memuruna değil. 

Sonra, 5 nci fıkrada da bir hata var. Şimdi 
bu halde tapu idaresi re'sen şüf'a hakkı, şerhini 
kaldırmaya yetkilidir. Ama, bundan evvelki 

i madde şu : Mekanizma şöyle işliyecek. Ofis ta
puya bildirmiştir, tapu idaresi de satış olduğu 
takdirde ofise bildirecektir, satış vukuu buldu. 
30 gün zarfında hakkını bullanmadığı vakit 
düşen şey, şüf'a hakkıdır. Binaenaleyh, bu fık
ranın bundan evvelki, yani 30 gün zarfında 
ofis şüf'a hakkını kullanmazsa sakıt olan şüf'a 
hakkıdır. Halbuki, burada sanki 30 günlük 
süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü 
hare ve masrafların yatırılmasını mütaakıp ta
pu dairesince re'sen eski satışın iptali ile yani 
mâlik adına tescil işlemi yapılır. 

Bu halde tapu idaresi re'sen şüf'a hakkının 
şerhini kaldırmaya yetkilidir. Yani bu 5 nci fık-
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ra da bundan evvelki 4 ncü fıkradan daha ev
vel olmalıydı. Yanlış konmuştur. Yani, eğer 
Ofis hakkını kullanmazsa 30 gün zarfında, ta
pu; Ofis hakkım kullanmadı, o halde bu kısım 
hakkında artık şüf a hakkı yoktur, onu ıskat 
eder. Yoksa burada ıskat etmenin mânası yok
tur. 

Başka arkadaşlar da söz almıştır. Konuşma
lar 10 dakika ile tahdidediîmis olduğu için, söz
lerimi faala uzatmıyorum. Madde lüzumsuzdur, 
yanlıştır, bu olmana da istimlâk madde,?! mak
sada kâfidir, böyle bir şüf'a hakkı ihdasına lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Ban
kan, muhterem üyeler; bu Arsa Ofisi Kanunu
nun 10 ncu maddesinin tümü hakkında görüş
meler devoTiı ederken son sos olarak Sayın Ba
kan beyanda bulundu ve 11 nci maddenin tu
tanaktaki 93 ncü sayfasındaki ifadeleriyle teş
rihine girişmişti. Orada diyor ki, Kanunu Me
deninin kullandığı terime vefakâr olmak için 
bu terim kullanılmıştır. Şüf'a hakkı, ama, şüf'a 
hakkının esprisi ihlâl edilmemiştir, diyor. Ve 
buncan sonra da hukuk müessesesi ve tekâmül 
kaidesine uygundur. Bir toplum hayatının de
ğişen sosyal ve ekonomik şartlarına göre hukuk 
kaideleri de tadillere, değişikliklere uğrar. Çün
kü uğramadığı takdirde hukuk kaidesinin âdil 
olma vasfı ortadan kalkar, zâlim olur. Sayın 
Bakanın ifadeleri bu. Yani demek istiyor ki bu 
şüf'a ile yeni bir hukuk getiriyoruz. Şüf'a teri
mine bağlı kalıyoruz, ama, bir inkılâp yapıyo
ruz bu müessesede. Ve inkılâp yapmıyalını mı, 
tutucumu olalım? Ortada kalalım, meseleler hal
ledilmesin mi? Çok güzel bir beyan. Ama aslın
da hukukî prensiplere de uygun değil. Niçin uy
gun değil? Çünkü eğer Kanunu Medeninin 
şüf'a müessesesinde hir hamle yapılacak idiyse, 
o takdirde Kanunu Medeninin şüf'a mevzuu-
bahsolan 658 ve 659 ncu maddelerinde bâzı ta
dilât icabederdi. Şimdi Kanunu Medeninin o 
maddeleri bir tarafa itilerek ve yine de şüf'a 
hakkı denmek suretiyle yeni bir kanun getirmek 
suretiyle o şüf'a hakkında bir eksepsiyon yap
mak yerinde olmaz kanaatindeyiz. Biliyoruz ki, 
şunu da arz edeyim, Komisyon Başkanı Sayın 
Göktürk, tasarının 9 ncu maddesini izah buyu
rurken, orada bu şüf'a meselesine de bir miktar 

temas buyurdular ve bunun nev'i şahsına mün
hasır terimi karşılığı Suis - jenerist bir mües
sese olduğunu da ifade ettiler. Tabiî bir hukuk 
profesörüdür, kanaatlerine hürmet ederiz. Ama 
o maddenin getirdiği Suis - jenerist haklar o 
kadar şüf'a kaidelerini ortadan kaldırıyor ki, 
bu Suis - jenerist olmaktan da çıkıyor. Bam
başka bir hâdise oluyor. Eğer deselerdi ki bu 
şüf'a hakkı değil, istimlâk için şöyle yapılmış, 
bir usulden ibarettir, filân ve terimi de hiç kul-
lanmasalardı, hakikaten itiraz edilemezdi. Ama 
şüf'a deyince, biz bir hukuk müntesibi amelesi 
olarak, bunun üzerinde durmak mecburiyetinde 
kalıyoruz. 

Şimdi şüf'a diyorsunuz, tabiatiyle bu kanu
nu Resmî Gazete neşredip, hukukçular eline al
dıkları zaman, bunun nasıl Yasama Meclislerin
den hiç tetkik edilmeden, şüf'a prensipleri ile 
karşılaştırılmadan çıktığına hayret edeceklerin
den şüphe etmeyiniz. Ve hepimiz itham altında 
kalacağız. Ama bu kürsüden ifade edeyim ki, 
bu ithamın büyük kısmı mensubolduğum C.H.P. 
ne ve diğer muhalefet partilere aidolmıyacak-
tır. Bu itibarla ben şahsan 10 ncu maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını teklif ettim. Tabiatiyle ik
tidar kanadı buna iltifat etmiyecektir. Ama hiç 
olmazsa ben ricakâr olayım, 10 ncu maddeyi 
şüf'a hakkı diye bir mâna ifade etmiyecek bir 
kelime ile tebdil buyurmalarını rica ederim. 

Şimdi ne olacak arkadaşlar? Salih Bey biraz 
izah buyurdular. 10 ncu madde zaten kısmen de 
diğer arkadaşlarımın ve bilhassa Gündoğan kar
deşimizin ifade buyurduğu gibi, İmar ve tskân 
Bakanlığı tarafından tanzim edilecek yahut be
lediyeler tarafından tanzim edilecek plânların 
hari!cinde; arsa ofisi, konut, turizm, sanayi ve 
diğer kamu tesisleri için plânlamayı öngördüğü, 
re'sen öngördüğü takdirde - çok Özür dilerim 
Bakanım da bu cihette beni tatmin etmiş değil. 
Çünkü 10 ncu maddede gayet sarih - ofise bü
yük bir hak tanınmış. Nedir o hak? Konut, tu
rizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri için plânla
mayı öngördüğü tahdidi yaparak tapu idare
lerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa, 
arazinin satışlarının şüf'a hakkım haizdir. De
mek ki, ofis yapacak re'sen bu muameleyi. Ba
kanlık değil, belediye değil. Belediyelerin de 
üstünde, Bakanlığın da üstünde. Ben tümü üze
rinde söylerken arkadaşlarım olur mu dediler. 
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Evet oldu, ne oldu? Hükümet içinde Hükümet 
oldu. Devlet iğinde Devlet oldu. Ne olacak son
ra? Bu arsaların, bu tahdidettiğiniz, meselâ Ba
kırköy'den başlıyacaiksrnız, Yeşilköy'den başlıya-
caksınız tâ Gebze'ye kadar İstanbul'un bütün o 
sahillerini tapu idaresine bildireceksiniz. Bu 
mıntakalar hiçbir surette satılamıyacaktır, plâ
nını yaptık, bir muamele olursa bize bildiriniz, 
diyecek. Tapu idareleri bunu tek tek tapuların 
üzerine tescil edecek; mi etmiyecek mi? Yok. 
Burada yok. Yalnız son fıkra var ki, Salih Bey 
ona temas etti. Eğer kullanmazsa, tapu idaresi 
re'sen şüf'a hakkındaki şerhi kaldırmaya yetki
lidir. Şüf'a hakjkında bir şerh verilmiş değil. 
Yukardaki maddeden anlaşılmıyor, fıkralardan 
anlaşılmıyor. 

Demek ki idare, öyle kabul edelim, anlaşıl
sın; tapu idaresine bu plânlar verildiği zaman 
bu dediğim bütün arazi üzerinde ne kadar gay
rimenkul tapusu kayıtları varsa, hepsinin üze-
rize Devlete ait şüf'a hakkı, ofise ait şüf'a hak
kı vardır diye tescil edildi. Bunu kabul edelim. 
Yapabilecek mi tapu sicil muhafızları? Biz tez
kereleri iki ayda alamıyoruz tapu sicil muhafız
larından. Altı ayda tezkereye cevap verilmiyor. 
Nasıl yapacak;? Böyle kadrolarımız yok ve bu 
işlerin süratle ikmal edildiği hakkında hâdise
lerle karşılaşmıyoruz. 

SADIK ARTITKMAÇ (Yozgat) — Vardır. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet, Ar-
tukmaç vardır diyor, ama belki kendi zama
nında vardı. Fakat şimdi yok, göremiyoruz. 
Yani demek istiyorum ki, işin ciddî tarafı, böy
lece tatbik edilemiyecek. Sonra ne olacak? Ta
pu sicilinde kaydetmedi, gidecek bir arkadaş, 
benim bir gayrimenkulum var, o adam bilmiye-
cek M, tapu sicilinde kayıtlı olmadığına göre bu 
arsa hakikaten Arsa Ofisinin şüf'a hakkına mâ
ruz mudur, değil midir. Bilmiyecek, Bilmediğine 
göre ne olacak? O takdirde gayrimenkulu 
alacak. Gayrimenkulu aldıktan sonra, Ofise ha
ber verecek, Ofis parasını yatıracak. Nereye ya
tıracak parayı? Meşkûttur, yok. Burada bir mad
de var. Sayın sözcüden yahut Komisyon Baş
kanından rica ederim, malik adına yatırmadığı 
takdirde var, yatırdığı takdirde var. Nereye ya
tıracak bunu Tapu memurları almaz bu para
lan. Maliye dairesi almaz. Adamın adresi meç
hul. Nereye yatıracak? O da meskût. Sonra ar

kadaşlar şüf'a hakkı üzerinde kıymetli hukukçu
ların önünde uzun maruzat vermekten teeddü-
bederim. Bu hak müseccel bir hakdır. Müseccel 
olmıyan bir hak ihdas edilmiş. Bu kabul edil
mez. 

Sonra tapu memuru re'sen tescil eder, diyor
sunuz. Kanunu Medeniye göre hiçbir suretle 
hâkim kararı olmadan tapu memuru tescil yapa
mam. Tapu Kanununda da var. Siz bunların üs
tüne çıkıyorsunuz. Kanunu Medeni anakanun-
dur. Anayasa, Kanunu Medeni, Ceza Kanunu, 
Ticaret Kanunu. Bunlar anakanunlar. 

BAŞKAN — Sayın Özden iki dakikanız var. 
Lütfen ona göre ayarlayın. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu itibarla 
ben şey görmüyorum. Sonra tellaliye var. Bura
da yazılı değil. Masrafların içine giriyor mu gir
miyor mu? Bu da meskût. Faiz ne olacak? Bir 
aylık müddet var çünkü. Adam aldı, tam bir ay 
sonunda Ofis alacak bunu. Ofis parayı yatındı, 
benim paramın faizi ne olacak? iki milyona 
ahara satıldı, Ofis aldı. Yüzde beş faiz hesabe-
dilmiş olsa yüz bin lira eder beyler. Bir adam 
tapusunda kayıtlı olmıyan bir yeri hüsnüniyetle 
satmaldı, Ofis geldi parasını masrafını verdi. Be
nim param bir ay orada bağlı kaldı. Ne olacak 
bu bağlı kalan para? Tazminatını kim odiyecek? 
Ekonomik bir meseledir. Devletin ödemesi lâ
zımdır. Devlet şimdi, yahut Komisyon evet biz 
faizi de ödiyeceğiz, dellâliyeyi de ödiyeceğiz 
diyorsa bir parça ferahlryacağım. Hiç olmazsa 
bir çıkmazın içinden bir pencere bulacağım. 
Bu itibarla daha çok şeyler var, ama mademki 
Başkan ikaz buyurdu, çok arkadaşlarım da var, 
bu itibarla ben bu 10 ncu maddeyi Anayasaya, 
Kanunu Medeniyeye, Tapu Kanununa ve huku
kî prensiplere uygun görmediğim için tasarıdan 
çıkarılmasını uygun görüyorum. Bu hususta bir 
takrir verdim, iltifatımıza mazhar olursa çok 
sevineceğim, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gründoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime başla
madan evvel pek ünlü bir iktisatçının, kanun 
haline gelmiş bir sözünü ifade edeceğim, bana 
hatırlatan arkadaşıma da teşekkür ederim. Ri-
kardo der ki: «Berlin Belediyesi bir imar plânı 
yaparsa o güne kadar patatesle geçinen, pata
tes arsasına mâlik olanlar; devresi gün milyo
ner olarak uyanırlar.» Hakikaten hatırlattığı 
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için Salih Tanyeri'ye teşekkür ederim. Bu böy
ledir. 

işte şimdi bu 10 ncu madde patatesle geçi
nenleri devresi sabah milyoner etmek için Dev
let eliyle kurulmuş ve bana o hissi veriyor, in
sana çok ağır üzüntü veren bir madde. Kanunun 
tümü üzerinde de konuşurken belirtmiştim. Gü
ya bu kanun arsa spekülâsyonunu önlemek mak-
sadiyle getirilmiş. Yani, birtakım insanlar ihti
yacı olup da arsasını satmak mecburiyetinde 
olanlardan arsaları toplıyacaklar, topluyorlar, 
sonra şehirlerin inkişafı sebebiyle, turizm sebe
biyle, sanayi sebebiyle arsaya olan ihtiyaç art
tıkça, çok cüzi bedelle aldıkları arsaların üze
rinden durup durdukları yerde milyonlar kaza
nıyorlar ve bunlara da arsa spekülatörleri di
yorlar ve bu kanunda, güya böyle bir spekülâs
yonu önlemek için geldi. Devlet elinde birtakım 
arsaları bulunduracak, bir kısım arsa bulundu
racak, spekülatörler yüksek fiyatla arsa satma
ya başladıkları zaman Devlet elindeki arsayı 
çıkaracak satışa, arsa fiyatlarını düşürecek. Di
yelim ki, bu vasfiyle bu kanun çok olumlu. Ama 
bakın, 10 ncu maddeye bakın nasıl bir spekü
lâsyon düzeni getiriyor ve nasıl birtakım insan
ları Devfet eliyle milyarder etmenin çaresini 
sağlıyor. «Arsa Ofisi konut, turizm, sanayi ve 
diğer kamu tesisleri için plânlamayı ön gördü
ğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine 
bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazi
nin satışlarında şüfa hakkını haizdir.» Demek-
ki Arsa Ofisi konut, turizm ve sanayi ve diğer 
kamu tesisleri için lüzumlu gördüğü arz parça
larını plânlıyacak, tahdidini yapacak ve tapu 
dairesine bildirecek. Ondan sonra o plânlanmış 
saha içinde arz parçaları veya arsalar sahipleri 
tarafından başkalarına satılabilecek. 

Şimdi, (A) ilinde bir konut için, faraza Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğü bir sahayı tahdidetti, 
plânladı ve tapu idaresine bildirdi. O saha için-
300 arz parçası var, arazi parçası var. Tahdit 
yapılıp, plânlama yapıldıktan sonra, tapu ida
resine bildirdikten sonra, o 300 arz parçası hiç
bir mâni yok el değiştirebilecek, satılabilecek 
yani. E... Ne olur satılsın? Ha.. Şu olur- Ben 
Arsa Ofisi Genel Müdiirlüğünün o arz parçası 
içimdeki arsalarını şüf'a hakkı sebebiyle alaca
ğını bilirs&m, satarken aklım var, fikrim var, 
spekülâsyon yapmayı zaten ben bu memlekette 
şiar edinmiş adamım, ve ben bir kanunla ancak 

önlenebilir bir insanım, bir davranış içindeyim, 
o takdirde siz bana Devlet olarak, evet speküla
tör efendi, ben sana senin keşfedemiyeceğin, 
zekânın, dehanın bulamıyacağı, hudutlarının 
belki kâfi gelmemesi sebebiyle, yeteneklerinin 
kâfi gelmemesi sebebiyle elde edmiyeeeğln ar
sa kazancını sana vereceğim. İşte o sahalarda git 
mal al. Ve hemen o aldığın malların fiyatlarını 
tapuya da aldığının 3 misli, 5 misli, 10 misli, 
200 misli, 2 000 misli, insafına kalmış yaz, yaz
dır. Çünkü Arsa Ofisi o arsalar üzerinde şüf'a 
hakkım haizdir ve hemen burada yazıldığı gibi 
harcını, masrafını ve bedelini de ödemeye mec
burdur. işte arsa spekülâsyonu için mükemmel 
bir açık kapı Devlet eliyle spekülâsyon yaptır
mak. Sayın Bakandan istirham ediyorum, bunu 
başka türlü izah mümkün mü, var mı başka 
türlü bunu anlamak imkânı? Yok. Pek belli 
bu. Ne demek oluyor yani? Şu oluyor : Bü
yük bir gürültü içinde A. P. iktidarı Arsa 
Ofisi Kanunu getirmek suretiyle, arsa spekü
lâsyonlarını önlüyor görüntüsü içinde aslın
da her zaman söylemekten çekinmediğim sözü 
tekrar edeceğim; aslında yine Devlet eliyle 
bir kısım insana imkân bahşediyor. Bunun 
başka türlü ifadesi, izahı mümkün değildir. 
Bu kendi kendini aşan bir kanundur. 

Bir arkadaşımdan duydum ifade edece
ğim, bu anaforizm tabiriyle nitelenecek, bir do
laptır. Bu söylenecektir, çok kişi bundan zen-
gin olacaktır. Hele düşününüz; güçsüz bir Ofis 
10 senede 250 milyon liraya sahibolabilecek 
bir Ofis. Ama konut ihtiyacı şiddetli, turizm 
ve sanayi ihtiyacı çok daha şiddetli, görevi 
de o ihtiyaçları gidermeye yetsr miktarda 
arazi ve arsa sağlamak. Bir yeri plânlıya
cak, orasını işte konut için veya sanayi için 
kullanacağmı tapuya bildirecek, ondan sonra 
para bulamadığı eöbaibı mucibesiyle, ve sair 
suretlerle veya samimî olarak parası olmadığı 
için bir miktar bekliyecek, beklediği içinde 
orada arsa spekülâsyonları alabildiğine, ala
bildiğine yürüyecek, işte bu olmaz, olmaz Hı. 
Bunu Hoca kalkar da burada anlatırsa ve 
beni de kandırırsa tekrar mektebe girmiş ve 
yeniden mezun olmuş bir insan inşirahını du
yacağım. Bu böyle. Ama mümkün değil. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Devlet eliyle 
böyle bir duruma sokarsak biz eğer bu mem
leketi başka spekülatörler, ithalâtçısiyle, ih-
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racatçısiyle, aracısiyle, tefecisiyle ne yapmaz? 
Ve nasıl bir esbabı mucibe vermiş oluruz o 
kimselerin, o sömürücü insanların eline? Biz 
bu itibarla bu maddede Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü tarafından belli maksatlarla tahdidi 
yapılacak tapu idaresine bildirilen sahalar 
içindeki satışları durdurmamak, satışı menet-
mezsek, veya satış yapıldığı zaman değil, 
tahdit başladığı zaman, plânlama başladığı za
man o arzın ve o arsanın değeri emsaline 
bakılarak ne ise, onu şüf'a bedeli olarak ıtlak 
etmezsek spekülâsyonu körükleriz, kendi
miz açarız yolunu. Devlet spekülatör olur. 
Çok tehlikeli bir madde geliyor bana bu. Hiç 
benden de başka türlü anlıyanı görmedim. 
Sayın ve çok değerli hukukçular da şüf'anın 
çeşitlerinden ve olup olmayacağından ela bah
settiler, onun üzerinde pek durmıyayım. Onun 
için çok rica ediyorum, istirham ediyorum, bu 
spekülâsyon maddesini lütfen bu kanundan 
kaldırınız. Ve Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde 
spekülâsyona cevaz veren bir kanun bulun
masın, yaşamasın. 

Değerli hukukçu arkadaşlarım değindiler, 
para nereye yatacak dediler, çok doğru. Bir 
şey daha var. Arsa Ofisi Genel Müdürü tu-
ruznı konut ve sanayi için tahdidedip plânla
dığı saha içindeki arjaların satışından do
layı şüf'a hakkını haiz. Nasıl kullanacak bu 
hakkını? Burada yazıyor, 30 gün zarfında 
şüf'a bedeli, yani gayrimenkulun satış bede
line ve masraflarını, yatıracak. Yatırdığı tak
dirde de o malın sahibi olacak, şefiğ ol
ması hasebiyle, kanuni şefiği olması hase
biyle sâhibolacak. Pekâlâ o malın içinde spe
külâsyon vardır, o satış doğru değildir, be
del hakiki değildir, fazla konulmuştur. Biraz 
evvel arz ettim, konacağı da bellidir. Çünkü 
normal kanuni şüf'alarda bir mirasçının hisse
sini başkasına sattığı takdirde bugün de alan 
adamla satan adam arasında menfaat bera
berliği oluyor, satış bedelini hakikisinden üs
tün gösteriyorlar, bu cereyan ediyor memle
kette. Ne oluyor, şefiği diğeri kadar dâva 
açıyor, nereye mahkemeye? Ne diyor? Bu be
del doğru değildir, bu bedel muhik değildir. 

BAŞKAN — Sayın Güncloğan, grup adına 
konuşuyorsunuz değil mi? 

0." E. P. GRUFU ADINA FİSEST CrtKT-
DOĞAN (Devamla) — Evet efendim. Muhik 
değildir, bu bedel bu kadar değildir deniyor. 

; Bugün cari hayatta böyle oluyor ve mahke-
| me bu iddiayı dinliyor. Ve her türlü delilleri 
i aspata sizi mezun bırakmıştır. Medeni Kanun. 
i Pekâlâ sayın hocama soruyorum, şimdi Ar-
I sa Ofisi Genel Müdürü taahhüdettiği yerde ya-
j pıian alışverişlerden dolayı malik olduğu şüf'a 
! hakkını kullandı. Kullanma usulü nedir bu 
[ kanuna göre? 30 gün sarfında bedeli ve mas-
| rafları yatırmaktır. Yatırdı. Ya bedel fahişse, 
] ya muhik değilse, ya hakiki bedel değilse ne 
I yapacaktır? Şimdi kalkıp diyecektir ki, sayın 

komisyon veya Bakan mahkemeye gider efen-
j dini. Hayır, burada mahkemeye gider gitmez 
j diye bir sarahat bulunmadığı gibi, siz milyaria-
j rı oraya yatırmaya mecbur kalırsınız makke-
j mzya gitmeden evvel. Milyarlarınızı yatırırsınız 

evet, yüksek faiz bedellerinin karşılığında mil
yarları yatırırsınız. Nereye yatıracağınız beîü 

I değil ya, bu maddeye göre. Elinizde beş kuruş 
kalmaz, mahkeme masrafını bulup da mahke
meye gidemezsiniz. Peki, nasıl tutacaksınız ar
sanın başka ele geçmesini? îkinci elden üçün
cü ele geçmesini, nasıl tutacaksınız? Ve müsaa
de buyurur musunuz, bir mahkemeyi idari bir 
işleme karıştırıyorsunuz burada. Bir ofis idari 
makamdır, tapu idari bir makamdır. İkisi ara-

I sında, o arada üçüncü şahıslar arasında cere-
! yan eden satışlardan dolayı çıkmış ihtilâfların 
j halli için hususi mahkemelere gittiğiniz tak

dirde, iki idari makam, arasındaki ihtilâfı hal-
| lettirir gibi bir duruma düğersiniz, pek uzak 
j olmakla beraber. Ama bu vardır, siz buna mil

yarlarca lirayı yatıracaksınız. Nereye bilmiyo
rum. Sonra mahkemeye gideceksiniz. Niye? 
Hakkınızı aramaya. Nerede hakkınızı arıya-

| caksınıs? Siz Arsa Ofisi Genel Müdürüsünüz, 
! Ankara'da oturuyorsunuz, Karst'a satışlar ya

pıldı, Edirne'de yapıldı; şahit bulacaksınız, de
lil bulacaksınız ki, o arsanın bedelinin muhik 

( olduğunu ispat edeceksiniz. Bu mümkün mü? 
j Yani bunu mantık halleder, hukuk bir tarafa, 
j tatbikat bir tarafa, adamın göbeği çatlar zaten 
| bedalin muhik olup olmadığını ispot edinceğe 
I kadar mahkemede. Eğer bu işlerle uğraşmışlar 
| varsa bilirler. E ; siz havadan adamlara, Devlet 
: kesesinden bir yağma kabilinden şüf'a bedeli-
j dir diye bağışlıyorsunuz paraları. Ofisin mah-
| kemeye gitmesini önlediğini sanıyorum, hadi 
| diyelim genel haklar meyanmdadır, mahkeme-
I ye müracaat etmek, bu vardır ama, kaç seneler 
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sürecektir bu mahkeme biliyor musunuz? Ko- j 
lay mı sanıyorsunuz? Bir bedelin nıuiiik olup 
olmadığını, doğru olup olmadığını kestirmek 
bir mahkeme için, taraflar için. ne kadar zor 
şeydir. Bir Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü müte
madiyen şüf a bedellerinin muhik olmadığı yo
lundaki dâvalarla mı ağraşaeaktır. O ne büyük 
masraftır. Bir devlet, devletlik vasfı ile hükü
meti eliyle kullandığı egemenlik yetkisini böy
le kendisini dâvalar içine sokarak, masraflar 
içine boğarak veya birtakım kişilere devletin 
kaynaklarını hasrederek çalışmaz, Bu devlet | 
çalışması olmaz. Bunu hiç kimse kabul etmez. I 
Ama vardır bunun çaresi,' özünü düzeltmek lâ
zım. Şüf a hakkı vermek istiyorsunuz, doğru
dur, mümkündür. Men edersin satışı, şüf a hak
kından daha mükemmeldir. Tahdit emrini çı
kardığın günden itibaren satışlar durur. Hem 
de öyle bir hükümet olmalısın ki, tahdit edece
ğin yeri de kimse bilmemeli. Tahdit kelimesi 
ağzından çıkar çıkmaz, lâzımülittiba kanuni 
emir gibi teşhir edilmeli, o takdirde olur. Veya 
gene fevkalâde hassas davranarak o plânladı
ğınız, tahdidini yaptığınız arz dahilindeki ar
saların plânlamaya başlamadan evvel, bir se
ne evvel, altı ay evvel aynı gün emsali arsalar
la değerlerinin ne olduğu bilinirse, bütün sa
tışların isterse fazla da olsa, şüf a bedelleri, em
sali bedeller kadardır dersiniz, olur. Mümkün, 
çok güzel olur, öyle olmazda böyle serbest bı
rakırsanız, biraz evvel arz ettiğim gibi, bir bü
yük kapı açmış olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum, 
devleti korumak istiyorum, halkın vergilerin
den teşekkül etmiş hazineyi korumak istiyo
rum. Milyarlara baliğdir bu. Gerekçesine bakı
yorsunuz kanunun bu arsalar yüzünden neler 
olduğunu, ne gibi ekonomik hareketler olduğu
nu ve bundan dolayı şehirleşmenin nerelere 
düştüğünü, gecekondunun neden çıktığını ve 
saireyi ve saireyi yazıyor. Hiçbir şey bilmese
niz şu kanunun gerekçesini okusanız, Türki
ye'de arz ve arsa hızlı şehirleşme yüzünden bü
yük değer ifade ediyor. Ve siz bu değerin ka
mu aleyhine kullanılmasını önlemek için bu 
kanunu getiriyorsunuz. Ama bu madde il© siz 
aksine bunu açıyorsunuz. Çok izahat vermiye-
yim, çok söz söylemekle bir şey anlatmak müm
kündür demek kolay değil. Bunu lütfen izah j 

edin. Ama, biraz evvel sorduğum gibi plânla
mayı kim yapacak? 

Belediye yapacak dedi, sayın Bakan. 10 ncu 
maddede plânlamayı Arsa Ofisinin yapacağı 
açık, sarih. Çünkü, doğrusu da o. Arsa Ofisi 
kendisi bir müstakil tüzel kişi olarak bu mem
lekette konut, sanayii, turizm politikasını dü
zenleyici bir müessese olacak aynı zamanda. 
Belediyeye gidip dert anlatabilir mi? Arsa 
Ofisi, efendim yanlış yerin semtini anladım, 
burada konut yapılmaz diyebilir mi? Arsa Ofi
sini belediyenin emrine verebilir misin? Verdi
ğin takdirde o zaman bir sosyal politika, bir 
konut politikası, bir turizm politikası, bir sana
yi politikası gütmemiş olursun. Belediyenin po
litikası ayrıdır, Hükümetin politikası ayrıdır, 
plânın öngördüğü politika ayrıdır. Nasıl yapar
sınız bunu yani? Bu plânlamayı sizin yapmanız 
lâzım, doğrusu da odur. Turizm bölgesidir diye
ceksiniz, siz. Niçin? Genel menfaat, genel yarar. 
Belediye hayır kabul etmiyor ve hep gördüğü
müz gibi orada biraz varlıklı olanlara en güzel 
sahaları birer parsel olarak da değil, birtakım 
anonim adamlar koyarak aldırırlar ve satarlar, 
arsa spekülâsyonu böyle doğar. Ekseriya böyle 
doğmuştur. Nasıl bu plânlamayı sizin elinizden 
belediye alır? Kanunlar vardır, o zaman siz po
litika gütmüyorsunuz. Belli değil yaptığınız şey. 
Plânlamayı siz yapacaksınız. Bunu böyle kabul 
edin lütfen, o takdirde bu kanun anlam taşır. 
Aksi takdirde siz belediyeye de boynunuzu bü
keceksiniz. Belediyeler sizi nasıl kandırırlar? 
Belediyeler öyle yerleri plânlarlar ki, mademki; 
spekülâsyon yapıyoruz fikren, zihnen ben size 
söyliyeyim; öyle yerleri plânlarlar ki, milyar
larınızı alırlar sizin. Evet evet milyarlarınızı 
alırlar sizin. Ne dersiniz ona? Hiçbir şey diye
mezsiniz. Burasıdır benim turizm yerim, mec
bursunuz da. Yok da başka çaresi, ver efendim 
belediyeye milyarı.'Efendim belediyeye milyar
ları verdin, efendim belediyeye milyarlar öyle 
verilmez, usulü vardır, kamunu vardır, yeri var
dır, yordamı vardır. Niçin verilir, niçin veril
mez. Bu itibarla bu madde ile siz bu kanunu pe
rişan ediyorsunuz. Efendiler, 15 kişi ile, 20 kişi 
ile müzâkere ettiğimiz bu kanunda benim bu ka
dar çırpınmamın sebebini anlamak kolay. Ama 
anlamamak istemek o benim de anlıyamıyaca-
ğım bir şeydir. Hürmetlerimle. 

— 419 — 



C. Senatosu B : 47 3 . 4 . 1969 0 : 1 

BAŞKAM — Sayın Rendeci. 

ESFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım; bu İO ncu maddede 
bana garip gelen bası hususlar var. Onları arz 
edeceğim, 

Şimdi diyor ki, «Arsa Ofisi konut, turizm, sa
nayi ve diğer kamu tesisleri için plânlamayı ön
gördüğü ve tahdidini yaparak...» Bir bölgeyi 
tahdidedecek, Tapu Dairesine bildirilecek, kayıt
lara şerh verilecek. Arna buna rağmen satış de
vam edecek. Şimdi madde belki geliş maksadı
na tiygvni. Ama noksan. Madem ki, böyle bir tah
didi uygun görüyorsunuz, kanunu getirirken o 
saman satışı da meneden bir hükmün getirilme
si, bu maddeye konması şart idi. Şimdi bir yönü 
ile hem spekülâsyonu; Sayın Gündoğan'm de
diği gibi bende bâzı kısımlarını tasvibettim 
onun; kanaatlerime uygun gelmedi açık söyli-
yeyim; şimdi bir taraftan spekülâsyonu önler
ken bir taraftan da' kötü niyetlilere kapıları 
açık bırakıyoruz. Tahdidini yaptığımız sahada 
satışı önleyici bir hüküm koymadığımıza göre, 
gayrimenkul sahibinin üçüncü bir şahısla anlaşa
rak yüksek bir bedelle satış yapması halinde ar
sa ofisinin durumu ne olacak? Kendisine bildi
rildiği müddet içerisinde Arsa Ofisi süf'a hakki
mi kullanır. Kullanır ama, bedel yüksek. Arsa 
Ofisi sarara girer. Arsa Ofisi bedeli yüksek gö
rür, şüf'a hakkını kullanmaz isa o üaman tahdit
ten maksat hâsıl olmuyor. Burayı tahditteki 
maksadımız, o yere, o plânlama hududu içerisin
de, ilsrde bir hizmete tahsis etmek idi. O hakkı
mızı knilanıp Arsa Ofisi adına arsayı alamadı
ğımıza göre, arsanın durumu meşkûk kalacak, 
ileride buraya tasarruf etmek imkânımız olmı-
yacak, 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir de bu tahdit 
kararları aleyhine idari kasaya başvurulabilir 
mi? istimlâk Kanunu hükümleri bu kanunda 
kabul edilmediğine göre; çünkü istimlak Kanu
nunda msnafii umumiye kararı almak ve mena
fi! umumiye kararma karşı Danış taya müracaat 
ve saire gibi kanuni yollar var. Burada yok. 
Ama Arsa Ofisi bu tahdit kararını aldığı zaman, 
mülk sahipleri bu idari karar aleyhine, tahdit 
kararı hatalıdır diye Danış taya müracaat ede
bilecekler mi? Her halle idari bir karardır. 
İdari kararlar aleyhine de Danış taya müracaat 
edilebilir. Bu şekilde tahdidin iptali de bahis 

mevzuu olur zannımca. Bu hususu arz etmemin 
sebebi zabıtlara geçmesi içindir. O bakımdan 
gerçi hakkın kullanılması zapta geçse geçmese o 
bahis mevzuu değil, hak nakşa her zaman kulla
nılabilir; söylenmeıse de söylense de, kanunda 
mevcut olsa da olmasa da. 

Muhterem arkadaşlarım, bir takıldığım 
noktası daha var, bu kanunun. Şimdi tahdit 
yapıldı. Muayyen bir sahada. Bir de belediye
lerin tahdidi var. Belediye hudutları içerisinde 
imar plânları yapılmış, imar plânlarına göre 
muayyen sahalarda nelerin yapılacağı, ne şekil
de yapılacağı imar plânlarında tadadedilmiş, 
gösterilmiş. Bir de bu kanunun bu maddesine 
göre verilmiş bir tahdit var. Şimdi mülk edine
cek kimseler özel kişiler veyahutta başka hükmi 
şahıslar bir gayri menkule almak istedikleri tak
dirde, bu tahdedilmiş sahaya girmiyecekler. 
Tahdidedilmiş sahadaki gayrimenkulierin değe
ri olduğu gibi kalacak. Bunun dışında bu defa 
buralarda arazi edinmek, arsa edinmek mümkün 
olmayınca kötü yerler kendiliğinden değer ka
zanacak. Yani kanun bir mânası ile de kötü yer
leri kendiliğinden değerlendirme gibi, arzu edil-
miyen bir neticeyi doğuracak benim kanaatime 
göre. Siz şu sahilin 10 kilometrelik kısmını tah-
didederSeniz ve burada inşaat sapmak imkânını 
sağlamazsanız ve bunun alını satımlarının da 
normal olmadığı hususunda kanaatler uyanırsa, 
bu defa onun dışındaki sahalar kendiliğinden 
buradaki kıymetlerden daha büyük bir kıymet
le alım satım, muamelesi görecek. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci iki dakikanız 
var. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Bu bakım
dan, yani bir kötü hali giderelim derken, bu 
kanun, yine bana göre, şu mahzuru da getiri
yor gibi geldi. Bu ciheti de arz etmemeyi fay
dalı buldum. 

Tescil mevzuunda da birkaç kelime arz et
mek istiyorum. Şimdi istimlâk Kanununun koy
duğu hükümlere göre tescilin ne yolda yapıla
cağı, bedellerinin nasıl yapılacağı istimlâk Ka
nununda belli edilmiş. Bunda da yatırılmış, 
Şimdi tescilde küçük bir arıza çıktı, yahut be
del üzerinde bir ihtilâf zuhur ettiği zaman ta
pu daireleri bedeli ne suretle ödiyecek mevzuu 
da var. Bir küçük ihtilâf sebebiyle, senelerce, 
gerek ofisin yatırmış olduğu paranın ihtilâfın 
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devamı müddetince, gerekse arsa sahibinin ala
cağı paranın senelerce takılı kalması mümkün
dür. Bunu da halleden kesin bir hüküm getir
memiş benim zannımca, noksanlar vardır. Bu 
noksanları belirtmek için rahatsız ettim. {Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Göktürk. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; kıymetli arkadaşlar tarafın
dan dermeyan edilen mütalâalara sırası ile 
arzı cevabetmek istiyorum. 

Sayın Artukmaç, maddede bir telif zaafı bu
lunduğunu beyan buyurdu. Ezcümle «Tapu dai
relerine yapılacak bildirim üzerine, Arsa Ofisi 
en geç 30 gün zarfında...» cümlesinden «daire
lerine» tâbirinin yanlış olduğu, «dairelerince» 
olması lâzımgeldiğini beyan buyurdular. Sanı
yoruz maddenin umumiyetine bunun «daireleri
ne» veya «dairelerince» olmasının bir tesiri yok. 
Şimdi tapu «dairelerince» veya «dairelerine» 
tâbirini kaldırarak okuyunuz cümleyi, madde
yi; aynı neticedir. Bu itibarla burada, bir de
ğişiklik yapmak icabettiğini sanıyorum. 

Sayın Salih Türkmen, şüf'a hakkına bihak
kın çok dokundu. Hakikaten şüf'a hakkı üzeri
ne söyliyecek bir hayli söz var. Tâbirini yerin
de olmadığını, bilhassa bunun bir yeni mef
hum, bir yeni kavram getirdiğini hukukumu
za, klâsik medeni hukukun telâkkilerine aykı
rı bulduğunu dermeyan buyurdu. Hattâ bunun 
yerine istimlâk hakkı demelidir, dediler. Bir 
nevi istimlâk... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İstimval, o 
memiz lâzım. Şüf'a hakkı değildir, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE
YİN AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — istimval 
yahut da istimlâk veyahut da öneelik hakkı, 
veyahut her hangi bir şekilde daha evvel bir 
hak kazanma gibi tâbirleri ileriye sürmek ka
bildir. Ne söylenirse söylensin, bu her hangi 
bir mânada düşünülürse düşünülsün, Medeni 
Kanunun kabul ettiği klâsik istimlâk hakkı de
ğildir, bir kere. Evvelâ bunu böylece tesbit et
memiz lâzım. Şüf'a hakkı değildir. 

Medeni Kanun iki türlü şüf'a hakkı kabul 
ediyor. Birisi kanuni şüf'a hakkı, birisi de ak
di şüf'a hakkı. Demek ki fertler, yani kendi 

gayrimenkullerini istiyerek ta-kyidedebiliyor-
lar. Ve tapuya da hattâ tescil ettirebiliyorlar 
veya ettirmiyebiliyorlar. Şu halde gayrimen
kul mülkiyetine böylece bir kamu tüzel kişisi 
lehine bir takyit de konulabiliyor. Bunda her 
halde mutabıkız, müttefikiz. Bunun aksi iddia 
edilemez sanırım. Kamu menfaati uğruna, ka
mu yararına böyle bir hak tesis edilebilir. Şim
di bu hakkın adına şüf'a hakkı rm diyelim, 
öncelik hakkı mı diyelim, istimval veya istim
lâk hakkı mı diyelim? Bu. mucibi münakaşa ol
makla beraber, birisi burada denmiş. Bunun 
kendine göre bir hususi, suijenerist şüf'a hak
kını kabul etmekten başka yolu yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Rızayı ta
rafeyn var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSE
YİN AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Onu da arz 
edeyim. Kaldı ki mevzuatımıza yabancı da de
ğil Sayın özden. Mevzuatımızda bu nevi hak
lar var. Ezcümle Kat Mülkiyeti Kanununda 
böyle bir hak var. Şimdi katların sahipleri 
müstakillen tapuya sahip, müstakil mülkiyet 
hakkını haiz, fakat orada da bir satış vukuun
da diğer kat sahipleri için böyle bir hak tanın
mıştır. O da bugünkü Medeni Kanunumuzun 
umurni anlayışına aykırıdır. Yani o da hususi 
bir haktır, şüf'a hakkı olarak. Bu itibarla şüf'a 
hakkının cevheri üzerinde sanırımki ihtilâf et
meye mahal yok. 

Sayın Gündoğan bilhassa plân meselesine 
bağlamak suretiyle kıymetli fikirler beyan et
tiler. Şimdi sanırım ki, plân mevzuunda iyice 
vuzuha varırsak, ki galiba varmadık, çünkü ar
kadaşlar hep mütemadiyen plân meselesini öne 
sürüyorlar. Bu itibarla plân mevzuu üzerinde 
tam bir vuzuha varırsak, meselemizin diğer te
ferruat noktaları da halledilmiş olur kanaatin
deyim. Şimdi tasarıda dokuzuncu ve onuncu 
maddelerde plân terimi var. Bu terimden mak-
satın umumi imar plânı ile karıştırılmaması lâ-
zımgelen bir mefhum olarak kabul etmek lâzım. 
Yani bu tamamen kendisine, Ofise has bir plân
dır. Umumi imar plânı değildir. Umumi imar 
plânı da mahfuzdur. Umumi imar plânı, umu
mi imar kaidelerine uygun olarak mahfuz bu
lunan bir plândır. 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Plân 
üstüne plân olmaz, buna ya plân diyeceksiniz, 
ya proje. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Devam buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Şimdi imar 
plânları, yüksek malûmunuzdur ki,. 6785 sayılı 
Kanunun prensiplerini koyduğu esaslara göre 
devam edecektir, mer'i olacaktır ve plânlama 
daima şehirlerin planlanması ve her türlü plân
lama bu esaslar dâhilinde devam edecektir. Şu 
halde buradaki planlanmayı açıklamak gerek. 
Bu plânlama İmar Vekâletinin Arsa Ofisi ba
kımından koymak istediği bir nevi hizmet plânı
dır. Yani bu bir nevi parselasyon plânları hazır
lamaktır. Yoksa umumi imar plânı yine mevcut
tur. Meselâ yol, park, otopark, meydan ve 
diğer çeşitleri gibi plânlarını hazırlamaktır. Te
sislerin plânlarım hazırlamaktır. Şu halde bu 
bir nevi âmme hizmetinin plânlanmasıdır. 

Daha kısa ifade ile, yeniden alacağı yerlerin, 
hizmet, bakımından plânlanmasıdır. Sonra bu 
plânlar da mürakabesiz, kontrolsüz plânlar de
ğildir. Bunlar da tasdik edilmeye, teyid edil
meye muh+açolan plânlardır. Şimdi pîânı bu 
şekilde anladıktan sonra artık plân meselesi üze
rinde fazlaca ihtilâf etmeden tasarının getir
diği hükme itimat ederek ve her gelen mevsu-
anın kabul buyurulacak hükümlerin iyi niyet 
dairesinde infaz ve icra edileceğini de hesaba 
katarsak bu kanunun memleketimize faydalı 
olacağını kabul etmek lâzımgelir. 

Sayın Rendeci bu maddede bâzı eksikliklerin 
mevcudolduğunu beyan etti; meselâ tahditli 
sahada birtakım spekülatif muameleler olabilir, 
dedi. Bu tahditli sahalar tapuda müseccel ol
duğu için, bu spekülatif hareketler yüzünden 
fiyat artışlarını önleyici hükümler yoktur, dedi. 
Halbuki kanunun heyeti umumiyetini bir kül 
olarak kabul etmek lâzım. Kanunda Şüf a hakkı 
var, fakat istimlâk de var. Şimdi her hangi bir 
arsanın bu neviden bir spekülatif maksada ma
tuf olarak ileri sürülmesi halinde, Ofis bakacak 
işine gelirse alacak, işine gelmezse alımyacak. 
Veyahut haiz olduğu bu hususi şüf'a hakkını is
timal etmiyecek, istimlâk yoluna gidecek, is
timlâk yolunun da usulü malûm. Nihayet de
ğer paha esasına müstenidolduğuna göre, bu 
o yoldan arsanın değer pahası dışında alınması 
gibi bir ihtimal da vâridolmıyacaktır. 

Bu madde bakımından bendenizin maruza
tım bundan ibarettir. Saygılarımla arz ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 

arkadaşların bir kısmı söyledi. Benim de not
larımda vardı, kısa kestim söylemedim. Şimdi 
tapuya şüf'a haidanı kullanarak Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğü parayı yatırıyor. Ama anlaşılı
yor ki bedeli, yani tarafların gayrimenkul satı
şı bedeli fahişse Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
mahkemeye müracaat ederek bunun haddi lâ-
yika indirilmesini istiyen bir fıkra veya madde 
burada yok. Nasıl olacak? Bunu yapabilecek 
mi, yapamıyacak mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ " GÖKTÜRK (Devamla) — Arsa ofisi 
her hangi bir arsayı almak istedi. - Bendenizin 
kanundan anlayışım böyle ve arsanın da faraza 
bir muayyen miktara satıldığını da tesbit etti. 
Düşünecek bunun üzerinde. Arsa ofisi nihayet 
bir hükmi şahsiyettir. Kendi menfaatlerini ko
rumaya mecbur. Kendi menfaati aleyhine şayi 
olamaz. Bakacak bu fiyat kendisine uygun mu
dur, değil midir? Uygunsa alacak, U3rgun de
ğilse almıyacaktır. 

FİKFET GttNDOĞ-AN (istanbul) — Proje 
ne olacak?.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O zaman... 
BAŞKAN — Lütfen efendim hatibe müdaha

le edilmesin, lütfen efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Binaenaleyh, 
şimdi arsa ofisi evvelâ - yine plân meselesin
den buraya intikal edelim - evvelâ umumi plân 
dairesinde büyük plânın, yani İmar ve İskân Ve
kaletince tasdikli olan, belediyenin yaptığı plâ
nın içerisinde kendine göre bölgeler tâyin etmesi 
lâzım, edecek. Ve bunun içerisinde de mevcut 
arsaları tesbit ettikten sonra, artık bunun üze
rinde spekülâsyon olmasına ihtimal olmasa ge
rektir. Şayet böyle işlemler olursa bundan 
vazgeçecektir. Vazgeçmezse zaten zarar eder. 

BAŞKAN — Tamam efendim, cevaplandı. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 

sualim cevaplandırılmadı. 
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BAŞKAN — Efendim, sizin arzu ettiğiniz 
sözleri söyletebilmek için mütemadiyen soru 
sormanız mümkün değil. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söyletebil
mek bakımından değil... 

BAŞKAN — Sorunuz sarih, Sorunuza ce
vap veriyor Komisyon Başkanı. Siz diyorsunuz 
ki benim sorduğuma cevap teşkil etmedi. Nere
sinde diyorsanız sadece orasını sorun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Diyorum ki 
fahiş bir bedel olursa, ve kamu yararına bunun 
behemahal alınması, şüf a haklanın kullanılmadı 
icabediyorsa ne olacak o zaman? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — Gayet basit, 
arz edeyim. Tekrar ediyorum, bundan vazgeçe
cektir. Başka yolu da var ama, Elinde istimlâk 
yolu var. İstimlâk yoluna giderse, ki umumi 
mevzuatımızdır, umumi mevzuata göre değer 
pahası tesbit edilmek suretiyle o zaman fahiş 
fiyattan kaçınmış olacaktır, 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, komisyondan bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı buyu
run efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Benim 
de sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sonra sorarsınız efendim. Sa
yın Aydmer buyurun, 

SAFFET URAL (Bursa) — Tarafgirlik üre
rinden akıyor Sayın Başkanın. 

BAŞKAN — Sıraylan, lütfen konuştuğunuz 
lâfı tartarak konuşun Sayın Ural. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, plân meselesi, 
yani vazife meselesi, plânı kim yapacak meselesi 
hakikaten mühim bir mesele idi. Zannediyorum. 
ki- Hazsrdağlı arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
burda plân kelimesi pek iyi kullanılmamış, 
ama bu maddenin şimdi bunun için değiştirilme
sine lüzum yok. Esasında bu bir projedir. Ar
kadaşlarımla istişare ettim, mütehassıs arka
daşımla istişare ettim, vaziyet şudur: Bir ye
rin ya imar plânı yapılmıştır, ya yapılmamıştır. 
Belediye hududu dâhilinde olan kısımları söy
lüyorum. Belediye hududu haricindekini zaten 
Arsa Ofisi yapar. Şimdi belediye hududu dâhi
linde ya parsellemiştir, imar plânı yapılmıştır 
ya yapılmamıştır. Yapılmışsa, o imar plânı ya-

, pılan yerlerin bir kısmını Arsa Ofisi ben şu sa-
] hayı kendi iş sahama, kendi mülkiyetime alıp 
i kendim tevzi edeceğim, yapacağım diyecek. Bi

naenaleyh zaten tasdik edilmiş bir imar plânının 
bir kısmının alınması demektir, bunda mesele 
yoktur. 

Asıl mühim, mesele, spekülâsyona mâni ola
cak mesele, imar plânı yapılmamış olan bakir 
sahalara aidolan kısımdır. Şimdi Arsa Ofisi 
diyecek ki: İstanbul'un falan semtinde, falan 
şehrin falan semtindeki yerleri ben bir iskân sa
han veya sanayi sahası yapmak istiyorum. 
Onun için ben bunun heyeti umumiyesini - daha 
mevzii imar plânı yapılmamıştır, tasdiki yapıl
mamıştır, yapılsaydı zaten kıymetlendirilmiş 
olurdu - alıyorum. İmar plânı yapılmadan o 
sabayı hamoîarak alacak, ona göre bir hizmet 
plânı yapacak, yani imar plânına takaddüm 
eden bir hizmet plânı yapacak ve hizmet plânını 
belediyenin tasdikinden geçirecek. Binaenaleyh 
bu plân kelimemi yerinde kullanılmamıştır, proje 
manasınadır. Bu şekilde zapta geçsin ve bu 
şekilde anlaşılsın. Mâruzâtım bu. 

Yalnız bir noktayı da arkadaşlarıma haber 
vereyim. Efendim, bu karar verilir verilmez va
tandasın mülkiyet hakkı tahdidedilsin sonra 
artarmıs, kıymetlenirmiş, Arkadaşlar, medeni 
memleketlerde gayrimenkuller mütemadiyen te
rakki eder. Bu bir tedenni eseri değil, terakki 
f;"e-"idir. Arsa Ofisi bir tahdit yapacakmış, on
dan sonra vatandaş aç kalacak, susuz kalacak, 
borcunu veremiyecek, ihtiyacı var; o arsayı sa
tıp bir apartman dairesi almak istiyecek, bir ev 
almak istiyecek, bir yuva almak istiyecek. Ha
yır efendim, sen bunu satamazsın, satamaz... Ne 
münasebet efendim, Hangi Anayasacı bunu 
tahdideder? Spekülâsyon, spekülâsyon... Bun
dan neye korkuyorlar anlayamıyorum efendim. 
Vatandasın hakkını nasıl haczedersiniz, nasü 
tahdidedersiniz, siz peşin parasını vermeden.?„. 

FİKBET GÜNDOĞAN (istanbul) — Vatan
daşın hakkını Devlet mi verecek?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. Buyurun devam edin. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Böyle 
şey olmaz efendim. Vatandaşın haklanın muka
bilini vermeden,... 

BAŞKAN — Efendim, cevap vermeyiniz, He
yeti Umumiyeye hitabediniz lütfen. 
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HİDAYET AYBINEB (Devamla) — Bina
enaleyh, madde böyle kabul edilsin. Yalnız 
arz ettiğim gibi, plân meselesinde imarlı sahayı 
alabilir, imarsız sahayı alıp kendisi hizmet plâ
nı yapar ve belediyeden geçirtir. Mesele bun
dan ibarettir. 

BAŞKAM — Bir takrir var okutuyorum. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir sual 

rica etmiştim söz vermediniz. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi kanun tasarısının 10 ncu maddesi 

üzerinde yeter sayıda sayın üye konuştuğun
dan bu madde üzerindeki müzakerelerin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Ali Kemal Turgut 

BAŞKAN — Soru talebiniz bakidir efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Ucusal buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu tasan, 4 birle
şimdir üzerinde uzun uzun müzakere yapılan, 
aslında mülkiyet hakkını tahdide tabi tuttuğu 
için hakikaten üzerinde uzun usun da konuşma
ya müsaidolan bir tasarı. 

Değerli arkadaşlarım, müzakeresini yaptığı
mız 10 ncu maddede, hakikaten hukuk sahasında 
yeni bir hüküm tesis edilmektedir. Bugüne 
kadar Türkiye'de m er'i olan Medeni Kanunu-
nr,mın 658 ve 659 ncu maddelerindeki hükme 
yeni bir es hüküm daha getirilmektedir. Üze
rinde muhtelif fikirler ileri sürülmeye müsait 
bir maddedir. Ama tasarının umumi hükümle
rini nazarı itibara aldığımız takdirde başka tür
lü bir hüküm getirmeye de imkân yoktur. 

10 ncu madde Arsa Ofisi Genel Müdürüne 
bir hak tanıyor. Şehirlerin imar plânları dâhi
linle muayyen yerleri plânı içerisine alıp bu 
yerlerde bir trJIıiit hükmü getiriyor. Ne diyor? 
Falan mıntıkadaki filân sahayı plânladım, şeh
rin imar plânına göre de ben bu yerde kanu
nu-! bana verdiği yetkiye dayanarak arsa edine
ceğim. Bu tahdit hükmünü vaz'eder etmez ta-
pııyr bildiriyor. Bu sahada 15 gün içerisinde 
b;r g?tış vf,kı clduğu takdirde tapu idaresi Ar
ca Ofisine bildirmek mecburiyetinde. Arsa Ofi

si 15 günlük müddet içerisinde kendisine inti
kal eden malûmatı değerlendirip 30 gün içeri
sinde yine eski istimlâk Kanunundaki hüküm
leri nazarı itibara alarak buraya da bir hüküm 
vaz'etmiş: Arsanın bedelini, bu yolda yapılan sa
tışların her türlü masraflarını, ki masraflardan 
maksat elbette alıcının mâruz kaldığı her tür
lü zarar - ziyanı da nazarı itibara alarak genel 
müdürlük bu parayı, gayet tabiî ki, Devletin 
resmî bir bankasında depo edecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada birta
kım fikirler ileri sürerken, biz yeni bir şüf'a 
hakkı tesis ediyoruz, böyle bir hakkı tesis et
meye yetkimiz yok diye buyurdular. Aziz ar
kadaşlarım; Medeni Kanunda bu hüküm var
dır. Başka bir kanunda bu hükme benzer ye
ni bir hüküm ihdas ediîemiyecek diye de bir 
kaide, bir hüküm mevcut değildir. Kanundan 
doğan şüf'a hakkını Medeni Kanunun 658 nci 
maddecinde kabul etmiş. 659 ncu maddesinde 
•mukaveleden doğan şüf'a hakkını kabul etmiş. 
O halde elimizdeki tasarı yeri bir hüküm geti
riyor. Efendim, buradaki şu şüf'a (hakkı esa
sında biz değiştirenleyiz diye, ileri sürülen fi
kirlere bendeniz iştirak etmiyorum. Mademki 
memleketimizde, dünyâda olduğu gibi, arsa 
fiyatlar?, günden güne yükseliyor. Bizi bu ta
sarıyı getirmeye mecbur eden, bu tasarıyı ka
bul etmeye mecbur eden bir realiteyle karşı 
karşıyayız. O realite arsa fiyatlarının durma
dan yükselmesidir. O halde bu fiyatı sabit tut
mak için bu tasarı gelmiş. Tasarının birin?i 
maddeci ne diyor. «Aşırı fiyat artışlarını ön
lemek maksadiyle.» 

Şimdi, aşırı fiyat artışlarını önlemek mak
sadiyle bu tasarıyı getirirken kimin için geti
riyor? Aşırı fiyat artışlarına kuvveti yetmeyen 
dar gelirli fakir vatandaşların imkânlarını de
ğerlendirmek için bu hükmü getiriyor. O hal
de böyle bir esastan yürüdüğümüz takdirde, 
burada ihdas edilen şüf'a hakkını mutlak suret
te kabul zaruretindeyiz. Çünkü böyle bir hu
kuki hükmü ihdas etmediğimiz takdirde, hangi 
yola başvuracağız? İstimlâk yoluna, istimlâk 
yoluna başvurduğumuz zaman, fiyatlar önle-
nemiyece'k ki. Ama vaktinde tedbir akarak ha
reket ettiğimiz takdirde bir tedbir g; tiriyo-uz 
ardında. Şüf'a hakkı da M-c^ni Fanur.üa bn-
bul edilen şüf'a hakkı da hissedı-lar "rpsı/'' i 
bir tedbir değil midir? Veya sahalar p-a^r.:-^ 
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akdedilen mukaveleye göre, yine bir tedbir de
ğil midir? O halde fiyat artışlarını önleme yo
lunda tasarıda bir hüküm vaz'edilmiş, ismine 
şüf'a hakkı denmiş. Ama mutlaka Anayasamız
da ve Medeni Kanunda mevcudolan mer'i ka
nundaki şüf a hakkının dışından yeni bir şüf'a 
hakkı ihdas edilemez diye, benim kanaatimce, 
bir hüküm yok. 

Şimdi, böyle bir hakkın tesis edilmesi ya
nında işler ciddî tutulmuyor, deniyor. Çok üzül
düm arkadaşlarım. Sayın özden arkadaşım Sa
yın Artukmaç'in Tapu Kadastro Umum Müdür
lüğü Muavinliği zamanında Tapu Kadastro ida
resinin ciddî çalıştığını, Artukmaç arkadaşı
mızın senatör olmasından sonra orada ciddiyet 
kalmadığı gibi bir ifadede bulundular. Devle
tin idaresi şahıslarla kaim olmadığını arkadaşı
mız bilirler. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Öyle bir şey 
söylemedim. Siz öyle nlamışsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Zabıtlarda 
mevcut arkadaşlar. Şimdi ihdas edilen böyle 
bir hakla birtakım dolaplar dönüyormuş, bir
takım dolapların dönmesine imkânlar hazırlanı
yormuş. Devlet eliyle birtakım insanlar zengin 
edilecekmiş. Şimdi bir değerli arkadaşım da 
buraya geldi. Sayın Hazerdağlı dediler ki «Ar
sa Ofisi kanun tasarısı; mensubu olmakla ifti
har ettiğim C. H. P. zamanında hazırlanmıştır.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — O sa
kallı değil, bu sakallı. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım sakalı bıyığı birbirine karıştırmamak için 
lütfen arkadaşıma müdahale edin efendim. 

BAŞKAN — Lütfen siz devam edin efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi mutla

ka iktidarda olduğunuz zaman Devlet idaresin
de vazife alan insanların vazifesini dürüst yap
tığını, siz iktidardan gittiğiniz zaman Devlet 
idaresinde vazife alan insanların da birtakım 
suiistimaller yapacağını düşünmeyin arkadaş
lar. 

Siz gelir buraya patates ekenlerin ertesi gün 
milyoner olduğunu fikir olarak beyan ederse
niz, mecbursunuz dinlemeye... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
söylemiyorum Ricardo söylüyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Biz de fikri
mizi arz edeceğiz. Ama ben de size şunu söyli-
yeyim; mutlaka arsa fiyatlarından kazanç temin 
edip milyoner olmak size aitse, biz her zaman 
bunun karşısındayız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O hük
mü koyalım. 

ÖMER UCLUZAL (Devamla) — öyle. Ge
lip de Çankaya'daki arsaları istimlâk edecek de
ğil her halde Arsa Ofisi. Dar gelirli vatandaşa 
ucuz arsa temin etmenin imkânını sağlıyacağımı-
za göre, elbette ki müsait yerlerdeki arsaları 
plânlıyacak, elbetteki onları satmalacak veya 
istimlâk edecek veya şüf'a hakkım kullanacak. 

Sayın Başkanım, bendeniz maddenin hem 
Anayasaya uygun olduğunu, hem Türk Mede
ni Hukukuna uygun olduğunu, hem de bu ku
rulacak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün vazife
sini yapmakta kolaylık temin edecek bir madde 
hükmü 'olarak kabul ediyorum. Hürmetlerimle, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurun. (A. 
P. sıralarından ekseriyet yok sesleri) Tüzüğü
müze göte beş kişinin ekseriyet olmadığım iste
mesi gerekiyor. 

(A. P. sıralarından beş sayın üye yoklama 
talebinde bulundular.) 

BAŞKAN — A. P. sıralarından beş sayın 
arkadaşımız yoklama talebinde bulunuyorlar. 

Müsaade buyurun Sayın Artukmaç, yoklama 
yapılacak. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyet olmaJdığı anlaşıldı

ğından, 8 . 4 . 1969 ıSalı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

U f ^ 
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7. — SOEÜLAE VE CEVÂPLAR 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, şoförlerin araba sahibi 
olmalarına dair, yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı (7/502) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Şoförleri araba sahibi yapmak için her şo
före 15 bin liraya yaklaşık kredi verileceğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu hususta bilgi edinmek üzere, aşağıdaki 
sorularımın Ticaret Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

1. Türkiye'de çalışan şoför sayısı nedir? 
2. Bunlardan arabasına sahibolmıyanların 

miktarı nedir? 
3. Şoförlere 1967 de verilen kredi toplamı 

nedir? 
4. Şoförlere 1968 yılı sonuna kadar verile

cek kredi toplamı nedir? 
5. Şoförlere 1969 yılında ödenmek üzere 

tahsis olunacak kredi toplamı kaç liradır? 
6. Şoförlere hangi şartlarla kredi verile

cektir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 21.4.1969 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No: 4 (140.2) 6752 

Banka ve kredi 
Konu: Cumhuriyet Senato
su Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'mn yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi: 24 . 12 . 1968 gün ve 9447/7-502/2639 

sayılı yazınız. 
Şoförlerin araba sahibi olmalarına dair Cum

huriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Be
kata tarafından verilen yazılı soru önergesi tet
kik edildi. 

Söz konusu soru önergesinde mevzuubahsedi-
len hususlara ait cevaplar aşağıda arz edilmiş
tir, 

Cevap 1. 1968 yılı sonu itibariyle Türkiye'
de çalışan şoför sayısı 539 671 dir. 

Cevap 2. 1968 yılı sonu itibariyle motorlu 
taşıt sayısı 347 086 dır. Bu durumda 192 585 
şoförün taşıtı olmadığı meydana çıkmaktadır. 

Cevap 3. 1967 yılı sonunda 17 127 şoför 
ve nakliyeci, Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri ke
faletiyle 62 125 477 lira tutarında kredi kul
lanmıştır. 

Cevap 4. 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle 
22 395 şoför ve nakliyeciye kullandırılan kredi 
miktarı 91 775 857 liraya yükselmiştir. 

T. Halk Bankasınca Esnaf ve Küçük Sanat 
erbabına kullandırılmakta olan 5 seneye kadar 
vadeli donatım fonlarından da 262 şoför ve nak
liyeciye 3 089 500 lira tutarında kredi tahsisi 
ya/pılmıştır. 

Ayrıca temin olunan 20 000 000 liralık fon 
dâhilinde taşıtı bulunmayan şoförlerin taşıt sa
hibi olabilmesi, taşıt sahibi şoförlerin de taşıtla
rını tamir ettirebilmeleri için taşıt edindirme 
ve taşıt tamir kredilerinin tatbikatına başlanıl
mış, 31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle bu fondan 
37 şoföre 571 500 lira tutarında taşıt edindirme 
ve 113 şoföre de 547 500 lira tutarında taşıt ta
mir kredisi kullandırılmıştır. 

Cevap 5. 1969 yılında T. Halk Bankası im
kânları ile taşıt edindirme ve taşıt tamir 
fonları dâhilinde şoför ve nakliyecilerin kredi 
taleplerinin karşılanmasına çalışılacaktır. 

Cevap 6. Taşıt edindirme kredileri en as 
5 yıllık asgari profesyonel ehliyeti olan ve taşıtı 
bulunmıyan şoförlere, geçimini temin maksadiy-
le taşıt satınalabilnıeleri için verilmektedir. Bu 
kredi ile her model taşıt satmalmak serbesttir. 
Ancak, satmalacakları taşıtın yaşı ve kredisinin 
vâde toplamı 10 yılı geçmiyenlerden yalnız 
kuvvetli teminat veya kasko sigortası istenmek
te, bu sigorta bir zeyilname ile kooperatife 
clevrolunmaktadır. Yaşı ve vâde toplamı 10 yı
lı geçen taşıtların kasko sigortası yaptırılması 
mümkün olmadığından kredi talebedenierden sa
dece kuvvetli teminat istenmektedir. Bu fondan 
verilecek kredi miktarı âzami 16 500 lira olup 
vâdesi 5 yıla kadardır. 
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Taşıt tamir kredileri, taşıtın emniyetle iş gö
rebilecek hale getirilebilmesi için gerekli tami
ratın yapılması maksadiyle verilmektedir. Bu ne
vi kredilerin âzami miktarı 5 500 lira ve vâdesi 
2 yıldır. Bn fondan kredi taîebedenin tasıtının 
trafikte adına kayıtlı bulunması şarttır. Bu nevi 
krediler yalnız bir vasıtası olana verilmektedir, 
birden fazla vasıtası olanlar istifade ettirilme-
mektedir. 

Her iki nevi kredi de Esnaf Kefalet Koope
ratifleri kefaletiyle verilmektedir. Ayrıca kredi 
talebedenlerden şoför veya benzeri bir derneğe 
üye olması şartı aranmaktadır. 

Keyfiyet, bilgilerine arz olunur. 
Alamet Türkel 

Ticaret Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları İdaresi
ne dair yazılı sora önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Sadettin Bilgiç'in cevabı (7/530) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sayın 

Ulaştırma Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına delâletlerini saygı ile rica ederim. 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Sorular : 
1. Haydarpaşa - Arif iye arası çift tren hat

tının yapımı ve elektrikle işletilmesi işi, plân 
hedefleri ve icra programlarına uygun olarak 
yürütülmekte midir? Yürütülmüyorsa sebebi 
nedir? Nasıl bir tedbir düşünülmektedir? 

2. Son altı ay içinde Anadolu Ekspresi ve 
Boğaziçi Mototreni kaç defa tarifesindeki za
manda Ankara veya Haydarpaşa istasyonlarına 
varmıştır? 

3. Haydarpaşa - Ankara arasındaki bu lâu
balilik, diğer Anadolu hatları bakımından nasıl 
bir tecelli vermektedir? 

4. Zaman mefhumuna değer verme gibi me
deni ve hizmet anlayışına gelme ve Devlet De
miryolları İdaresi hakkındaki bühtanları berta
raf etme hususunda tedbirlere baş vurulmuyor 
mu? 

Materyal ve personel imkânlarının daha kıt 
olduğu zamanlarda daha ciddî çalışmalar veren 
idarenin bu kadarcık bir işi düzeninde yürüte-
memesi karşısında idareciler baklanda Bakan
lık olarak bir tedbir düşünülmüş müdür? 

3 . 4 . 1969 O : 1 

5. Temizlik noksanlığı, restoran bozukluğu, 
ısıtma ahenksizliği ve müşteriye muamele bakı
mından daha ciddî ve becerikli bir çalışma sis
temi kurmada kendine düşeni yapmadığı her
kesin dilinde olan bu idareyi çalıştıracak ted
birler üzerinde niçin durıılmamaktadır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 3 1 . 3 .1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2059/1 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alparslan'ın soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 25 . 11 . 1968 tarih 
9380 - 6/518 ve 21 . 1 . 1969 tarih ve 9380 - 7/530 
sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın Demiryolları idaresine dair, 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılması istenen ve Genel Kurulun 
21 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde önerge 
sahibinin talebi üzerine yazılı soruya çevrilen 
önerge cevabıdır : 

1, Halen Haydarpaşa - Gebze arası çift hat
tır. Gebze - Arifiye arası çift hat demiryolu in
şaatı Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmakta
dır. Gebze - Arifiye çift hat demiryolu inşaatı
nın gecikmesi sebebiyle TCDD teşekkülü Hay
darpaşa - Gebze arası kısmında elektrikli işlet
menin tatbiki için çalışmalara başlamış ve 1969 
senesi ilk ayalrmda bu hususun tahakkukuna 
çalışılacaktır. Gebze - Arifiye çift hat demiryo
lu inşaatının 1971 yılında biteceği anlaşıldığın
dan bu kısımdaki elektrifikasyon sabit tesisleri 
inşaatı 1971 ve 1972 yıllarında gerçekleşebile
cek ve bütün hattın elektrifikasyonu İkinci Beş 
Yıllık Plân dönemi sonunda tamamlanacaktır. 

2. Anadolu ve Boğaziçi eksperelrinde husu
le gelen gecikmeler : Haydarpaşa - Ankara ara
sında işliyen ve trenler son altı ay içinde, Ha
ziran - Kasım 1968 aylarında Boğaziçi Ekspresi 
7 defa, Anadolu Ekspresi 69 defa, Haydarpa
şa'ya vaktinde varmışlardır. 2 numaralı Bo
ğaziçi Ekspresi 12 defa ve 6 numaralı Anadolu 
Ekspresi ise 95 defa Ankara'ya vaktinde var
mıştır. Diğer seferlerinde ise genellikle 10 ilâ 30 
dakika kadar gecikmeli işlemişlerdir. Haydar-
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paşa - Gebze arası elektrifikasyon inşaatı, An
kara - Haydapaşa demiryolu güzergâhında muh
telif kısımlarda yol tashihleri doiayısiyle yapı
lan çalışmalar ve Ankara - Eskişehir bölgesinde 
trenlerin merkezden kontrolü (CTC) tesisleri
nin işletme tecrübeleri ve muhtelif köprü veya 
geçit inşaatı yüzünden konulan mecburi duruş
lar, takayyüdatlar gibi faktörler bu gecikmeleri 
intacetmektedir. Tek hat işletmeciliği zarureti 
doiayısiyle buluşmalar da diğer trenlere sirayet 
ederek gecikmeler artmaktadır. Bunların önlen
mesi Bakanlıkça hassasiyetle takibedilen konu
lar arasındadır. 

3. Yukarda arz edilen sebeplerden dolayı 
meydana gelen bu gecikmeler diğer kısımlara 
da sirayet etmektedir. Uzun mesafeli trenlerde 
fena hava şartları doiayısiyle yol kapanmaları, 
(kar, sel, toprak kayması) gibi sebeplerden baş
ka vagon "ve lokomotiflerde malzeme yorgun
luğu ve sair teknik sebeplerden görülen arıza
lar, tek hat işletmeciliğin zaruri kıldığı buluş
ma, öne geçme ve takiplerdeki beklemeler de 
gecikmeleri fazlalastırmaktadır. Diğer taraftan 
eskiye nazaran artırılan tren miktarları karşı
lıklı olarak birbirlerine tehir hususunda etkili 
olmaktadır. Bu konu Bakanlığımızı da üzmekte 
ve bütün imkânların zorlanması suretiyle bu 
mahzurların ortadan kaldırılmasına çalışılmak
tadır. 

4, Hizmet anlayışı üzerinde önemle durul
maktadır. Bu husustaki aksaklıkların önlenmesi 
için her çareye başvurulmaktadır. Personel de
vamlı eğitilmekte vatandaşların her türlü mü
racaatlarının süratle sonuçlandırılması için ça
lışılmaktadır. 

5. Trenlerin başlangıç istasyonlarında teş
kili sırasında bütün yolcu vagonlar murakabe 
altında temizlettirilmekte ve trenlere ayrıca 
seyyar temizlikçi verilmiş olmasına rağmen bil
hassa uzun mesafe trenlerinde zaman zaman 
müşahede olunan kirliliğin önlenmesi hususun
da tedbirler alınmakta ve alâkalıların dikkat 
nazarları çekilmektedir. Her sene temizleme 
kursları açılmak suretiyle personel eğitime tabi 
tutulmaktadır. Restoran vagonlarında servis 
muntazamdır. Vagon sallanmasından doğan 
mahzur önlenmiştir. Bütün yolcu trenlerinde 
ısıtma yapılmaktadır. Isıtma ahenksizliği vagon
daki ayar kollarının yolcuların çeşitli arzuları
na göre ayarlanmaları veya kapı ve pencerele
rin açılması sebebiyle meydana gelmektedir. 
Tren ve istasyon personelinin müşteriye nazik 
davranmaları ve iyi muamelede bulunmaları 
lüzumu devamlı olarak ilgililere hatırlatılmakta 
ve bu konuda personel eğitime tabi tutulmakta
dır 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı V. 

H. Atabeyli 
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GÜNDEMİ 

47 NGİ BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Âdil 

Ünlü ve Rifat Öçten'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/763 - 766) 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimli. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 
üye seçimi. 

4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Top

lum Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa
yısı : 1242) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 

IY 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkaııat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika Birleşiük Devletleri Hükümeti arasında ak-

dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma tarihli: 20 . 1 . 1969) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topalüğlu'n'un, 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 Kanma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı: 1120 
ye eik) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İsltanıbul'da vukubıılan olaylara d;air 
Senato araştımııası istiyen önergesi (10/26) 

5. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 meü 
fıkrası muvacehesinde, «Başjkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı karan. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1967 yılı kesinhesapiarı hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesapları İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/27) (S. Sayısı : 1237) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1969) 

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

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29) 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı-



nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum- I 
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se
natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarlısının 
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 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
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) (ıS. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 12. — 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 I 
1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 13. — 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 14. — îstanlbul Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin- I 
ce kabul olunan metni ve Cumiıuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec- I 
lisi 1/366; Cumhuriyet Senatosu 1/968) (S. Sa
yısı : 1227) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 1969) 

X 15. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/43; Cumhuriyet Senatosu 1/959) (S. Sayısı: 
1228) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 16. — Ego Üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec- I 

lisi 1/176; Cumhuriyet Senatosu 1/971) (S. Sa
yısı: 1229) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 17. — Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul oluna/n metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/356; Cumhuriyet Senatosu 1/962) (S. Sa
yısı: 1230) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 18. — 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 19. — 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 20. — 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 21. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
nın 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 22. — 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 23. — 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) 



X 24. — Yalova Kaplıcaları İdaresinin 1963, 
1964 ve 1965 malî yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
"kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/887; Cumhuriyet Senatosu 2/259) (S. Sa
yılı : 1243) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. IC. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (d,) fıkrasından sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî 

3 — 

"Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/986) (S. Sayısı : 1244) (Dağıtma tari
hi : 25 . 3 . 1969) 

'2. — 'Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisin'ce (kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/552, Cumhuriyet Senatosu 
1/940) (S. Sayısı : 1247) (Dağıtma tarihi : 
28 . 3 . 1969) (Bitiş tarihi : 8 . 4 . 1969) 

X 3. — Kooperatifler kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/151; Cumhuriyet Senatosu 1/957) 
(S. Sayısı : 1246) (Dağıtma tarihi 1 . 4 . 1969) 




