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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, 1968 yılı Yazının kurak ve 1969 yılı Kışının 
yağışlı ve çok soğuk geçmesi sebebiyle Trakya 
halkı ve çiftçileri çok güç durumda kaldıkların
dan gerekli tedbirlerin alınması konularındaki 
demecine Tarım Bakanı Bahri Dağdaş cevap 
verdi. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar, Pakistan 
Millet Meclisi Başkanının davetlisi olarak Pa
kistan'a giden Parlâmento Kurulunun izlenimle
rine dair gündem dışı demeçte bulundu. 

izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, 
Türkiye'de sosyalizm perdesi altında güdülen 
komünist faaliyetlere dair gündem dışı demecine, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar T. i. P. 
ne ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker de 
C. H. P. ne sataşma olduğu gerekçesiyle cevap 
verdiler. Osman Zeki Efeoğlu bu cevaplar üze
rine ilk konuşmasını açıklıyan yeni bir konuş
ma yaptı. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkere
sinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi 
ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
içel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın ödeneğine 
dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı hü
kümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin ha
yale olunduğu Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi reddolundu. 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı 

Tekinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/812) (Ada
let Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

| Tarım Komisyonu Başkanlığının, Gümüşa-
ne Milletvekili Sabahattin Savacı ve Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Birincioğlu'nun, 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun ka
mulaştırmaya ilişkin maddelerinin değiştirilme
si ve zirai gelişmeye yararlı bâzı madde ve fık
raların ilâvesine dair kanun teklifinin görüşül
mesinin aynı konuda Hükümetten gelecek ka
nun tasarısı ile birlikte görüşülmesi için, ertelen
diğine dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile Çorum 
Milletvekili Hilmi incesulu'nun, Devlet ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerindeki israfları önliye-
cek tedbirleri tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi okundu ve gündeme 
alınarak sırası geldiğinde görüşüleceği bildi
rildi. 

I Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın 
ve 11 arkadaşının, Milletlerarası münasebetlerin ' 
yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun 
teklifi öncelik ve ivedilikle ve bir saatlik süre-
nin uzatılması suretiyle görüşülerek kabul olun
du. 

27 . 1 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 19,25 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çorum 
Atıf Şohoğlu Abdurrahman Güler 

Kâtip 
Urfa 

| Ramazan Tekeli 

KÂĞITLAR 

I Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim mensupları 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu teklifi 
(2/813) (Millî Eğitim ve Plân komisyonları
na) 

RAPORLAR 
3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 

ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
| rım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
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Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Millet
lerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında emni
yet kontrolünün uygulanması hususunda an
laşma ve işbu anlaşma ile ilgili olarak Dışişle
ri Bakanlığı ile Amerike Birleşik Devletleri 
Büyük elçiliği arasında teati edilen mektupla
rın onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/584) (S. Sayısı : 
782) 

5, — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanunun bâzı maddeleri-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Çukurova sel felâketi yüzünden ekilemiyen buğ
day tohumluklarına ve Hükümetin, çiftçinin 
mâruz bulunduğu güçlüklerden kurtulması için, 
tedbir almasına dair demeci ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm cevabı 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Mah
mut Bozdoğan, Çukurova'nın uğradığı sel felâ
keti dolayısiyle ekilemiyen buğday tohumlukla-

27 . 1 . 1969 O : 1 

nin değiştirilmesine, bu kanuna bir fıkra ve ek 
maddelerle bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 785) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN İŞ 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesin ve bu kanunun bâzı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı Millet 
(Meclisi 1/557, Cumhuriyet Senatosu 1/936) 
(Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 30 No. lu Geçici Komisyona) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

Görüşmelere balıyoruz. 

riyle ilgili olarak gündem dışı söz istemişsiniz. 
Buyurun Sayın Bozdoğan. 

Sayın Bozdoğan lütfen 5 dakika içinde be
yanda bulunmanızı rica edeceğim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 
milletvekilleri, devamlı yağan yağmurlar sebe
biyle Şukurova büyük bir sel felâketine mâruz 
kalmıştır. Bu yüzden evler yıkılmış, insanlar 
ölmüş ve çok yerde ekilen mahsûl harabolmuş 

mmm 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ve bir kısım yerde de oturan çiftçiler daha buğ
day tohumunu ekmek imkânını bulamamışlar
dır. 

Saten pamuk mahsulünü çok ucuz fiyata elin
den çıkaran çiftçi büyük ölçüde sıkıntı içinde 
iken, sel felâketinin yaptığı zararla bu sıkıntı 
bir kat daha artmıştır. 

Çiftçi gübreyi veresiye almış, tohumluğu ve
resiye almış ve hattâ tarlasını bile veresiye sür
dürmüştür. Şimdi sonucun bu şekilde olması 
çiftçiyi büyük bir bunalım içersine sürüklemiş
tir. Böyle anlarda Hükümetimizin çiftçiyi buna
lımlardan kurtaracak tedbirleri öğrenmek iste
riz. 

1. Adana merkez, Karataş, Ceyhan, Yumur
talık, Kadirli ve Kozan ilçelerinde kaç köyü sel 
basmış ve kaç helrtar ekili arazi sarar görmüş
tür? 

2. Adı seçen yerlerde daha buğday ekemi-
yen ne kadar çiftçi ailesi vardır? 

3. Buğday ekilemiyen veya ekilip de selden 
zarar gören tarlaların bos kalmamışı için çift
çiye gerekli rehberlik yapılmış mıdır? 

4. Selden mağdur olan çiftçinin banka borç
ları ertelenmiş midir? 

5. Faizci ve tefecilerin şerrinden bu çiftçi
leri korumak için yeni çevirme kredisi açılmış 
mıdır? 

6. Mütaakıp senelerde selin tahribatını 
azaltmak ve yok etmek için Hükümetin ne gibi 
tedibrleri vardır? 

Sayın Hükümet sözcülerinin bu konularda 
bizi aydınlatması faydadan hali kalmıyacaktsr. 

Saygılarımı sunarım. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, buyurun 

efendim. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1968 - 1969 ekim yılı Adana'da geniş ölçüde 
Meksika buğdayı ekimine başlanmış bugüne 
kadar 1,5 milyon dönüm civarında ekim realize 
edilmiştir ve bunun için lüzumlu tohumluk, Ba
kanlığımızın nezaretinde nüveci çiftçiler eliyle 
üretilmiş ve zamanında da çiftçiye tevzi edilmiş
tir. 

15 000 ton civarında çeşitli Meksika menşeli 
tohumluğun Adana'nın çeşitli bölgelerinde, çe
şitli kazalarında ekimi sağlanmıştır. 

Son yağan yağmurlardan husule gelen seller
den müteessir olan sahaları arz ediyorum : 

Yumurtalık'ta 154 000 dekarlık sahaya Mek
sika buğdayı ekilmiş, iki köyde 1 500 dekarlık 
bir sahamız su altındadır. Su çekildikten sonra 
büyJı ölçüde de bir tahribata duçar olacağı 
tahmin edilmemektedir. 

Karataş'ta 33 köy, 311 aile selden zarar gör
müştür. öö 000 dekar saha sel tesirnıdedir, bu
nun 45 000 dekarı büyük ölçüde su altında kal
mış, salar çekildikçe de bunun da yüzde 50 ora
nında zarar göreceği tahmin edilmektedir. Bü
yük bir ölçüde de bu zararın 2 000 dönüm ci
varında olacağı tahmin edilmektedir. Selin çe
kilmesini bekliyoruz, Meksika buğdayı sudan 
ımrar görmüyor, geniş ölçüde eğer kalın bir 
mil tabakası meydana getirmişse o zaman zarar 
bahis konusu oluyor. Kanaatimize göre şimdiki 
durumda sel altında, su altında kalan sahalar
da büyük ölçüde tahribat olmıyacaktır. 

Yine Ceyhan'da 18 köyde, 21,0 ailede 550 
hin dönümlük bir dirim sahasında 13 571 dekar
lık bir saha selden zarar görmüştür, yani sel 
altında kalmıştır. Bundan da ancak iki bin dö
nüm civarında bir tahribatın olacağı tahmin 
edilmektedir. Kati neticeler elbetteki sel çekil
dikten sonra kendini gösterecektir. 

Bu sahalarımızda şayet çiftçilerimiz, selden 
veya milden dolayı bir zarara uğrarlarsa borç
ları yine geçmiş senelerde olduğu gibi, tecil 
edilecektir ve mevsimin icabı pamuk ekmek is
teyenler için do pamuk tohumluklarımızı da ha
sırlamış durumdayız. Aşağı yukarı Adana böl
gesine 4 500 ton civarında koker, 15 000 ton ci
varında del tapayn, 5 000 ton civarında da Ga-
rolina Queen, geçen sene getirdiğimiz yeni bir 
çeşittir her kademede tohum hazırdır. Büyük 
ölçüde Adana çiftçisinin ihtiyacını karşılıyaca-
ğını tahmin etmekteyiz. Bunun dışında, üç ton 
civarında da bu sene yine Amerika'dan yeni 
bir tohum çeşidi olan bir pamuk çeşidini de 
Mart ayında denemelere almdk üzere sipariş 
etmiş durumdayız. 

Bunun yanında pamuk, çeltik ve buğdayın 
dışında lüzumlu sebze konusu da ele alınmış, 
gereken bütün tertibat alınmış durumdadır. Şa
yet çiftçilerimizin şu veya bu sıkıntısı varsa, 
bize şimdiye kadar böyle bir şey intikal etme
miştir. Tedarikleri de şuradan buradan borç 
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alınmak suretiyle yapılmamıştır bugüne kadar, 
hepsi banka kredisi ile temin edilmiştir, buğ
day tohumlukları da, gübreleri de. Bizim inan
cımıza göre Meksika buğdayı fevkalâde iyi bir 
durumdadır. 

Arz ettiğim kısmî ve mevziî arızaların dışın
da Adana'da endişe verilecek bir durum yok
tur. Kaldı ki, böyle bir şey dahi olsa değerli 
milletvekili arkadaşım da biliyor, pamuk zama
nı geçmiş değildin derhal çiftçinin pamuk eki
mini sağlaması için, diğer ara bitkileri için de 
arzu ettikleri her türlü tohumluğun bakanlığı
mız tarafından geçen seneki çalışmalarımızda 
tedarik edildiğini arz edor, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, fındık ihracındaki yolsuzluklara, fiyatı
nın düşük tutulmasına ve üreticilere gerekli 
yardım tedbirlerinin alınmasına dair demeci ve 
Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVin cevabı. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz, fındık ihracındaki yolsuz
luklar ve Doğu Karadeniz bölgesinin uğradığı 
açlık tehlikesiyle ilgili gündem dışı söz istemiş
tiniz. Buyurun Sayın Çilesiz. Sizden de rica ede
ceğim efendim, beş dakika içinde lütfen beyan
da bulunun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Mulhterem arkadaşlarım, 1963 senesi fındık re
koltesinin düşük olduğu herkesçe ve Hükümet
çe bilinen bir husustur. 1967 senesinde de fındık 
rekoltesinin düşüklüğü nazara alınırsa, geçimi
ni yalnız fındığa bağlamış bulunan üç milyon 
müstahsilin ne kadar zor duruma düştüğü Yük
sek Meclisinize, zamanında yapılan konuşma
larla, arz edilmişti. 1967 rekoltesinin düşüklü
ğünden dolayı köylünün içine düştüğü sıkmtı 
ve tefecilere olan borçlarını ödemekte çektik
leri müşkülât nazara alınarak, müstahsilin 1968 
yılı fındığına 550 kuruş taban fiyatının tesbit 
edilmesi defaaitle Hükümetten rica edilmesine 
rağmen 530 kuruş taban fiyatı ile getirilmişti. 
ihtiyaç içinde kıvranan fakir köylünün bir kıs
mı tesbit edilen bu fiyatlar üzerinden Fisko Bir
liğe fındığını satmış ve bir kısmı da fahiş faiz
lerle aldığı para yerine, yaptıkları bağlantı ge-

I reğince, 530 kuruşun çok altında bir fiyatla fın
dığını tüccarlara vermiştir. Artık müstahsil köy
lünün elindeki fındık tamamen bittikten sonra 
alman yeni bir Bakanlık kararı ile fındığın ta
ban fiyatı 560 kuruşa yükseltilmiş ve tüccardan 
da bu fiyat üzerinden fındık alınması karar-
laştırlmıştır. Yani ihraç için iç fındığın taban 
fiyatı 123 dolar olarak tesbit edilmiştir. Tüccar
dan da 123 dolardan findik alınacaktır. Bu du
ruma göre kabuklu fındık 560 - 570 hattâ 580 
kuruşa gelmektedir. 

Evet sayın arkadaşlarım, müstahsilin elinde
ki fındık bittikten sonra alman bu kararın esas 
hedefi, tüccar elinde bulunan mahsulü köylüden 
alındığı fiyattan daha üstün almak gibi, zengini, 
fakir köylünün sırtından daha da zengin yapmak 
hedefini gütmektedir. Bu davranışın taşıdığı 
zihniyet, Hükümetin müstahsil köylünün ya
nında olmadığını açık bir delilidir. Eğer Hü
kümet, fmdık politikasında müstahsıla ve millî 

I mahsulümüze, yardımcı bir tutum yerine bâzı 
fırsatçı tüccarların çıkarlarını korumak hata
sına düşerse, bunun vebalinden de, siyasi so
rumluluğundan da kurtulmak kolay olmıyacak-

I tır. 
i Son günlerde aldığımız haberlere göre, ihra

catçı bâzı tüccarların dış piyasalarda yaptıkları 
dalavereler de büyük üzüntü yaratmıştır. Fisko 

j Birliğin ihracatçı firmalara sattığı 1966 mahsu
lü, bu firmalar tarafından 1968 mahsulü ile ka-

I rıştırılarak yeni mahsulmüş gifbi dış memleket-
j lere ihracından doğan ve tüm olarak ticari iti-
j barımızı zedeliyen bu skandal ve rezaletler kar-
; şısında ilgililer hakkında Hükümetin neler yap-
| tığını da kamu oyuna açıklamasını bilhassa istir-
: ham ediyonmı. 

| Şunu da belirtmek isterim ki, Devlet fmdık-
; tan 400 milyon liraya yakın bir gelir temin et-
j mekte ve ayrıca Hazine çeşitli vergilerle 150 
! milyon lirayı aşkın varidat sağlamaktadır. Bu 

konuşmayı yapmaktan maksadım, Sayın Hükü
meti, müstahsil halkın ürünlerinin değerlendiril-

j meşinde, dış pazarlarda himayesinde ve tüccarla 
\ olan münasebetlerinde dikkatli olmaya davet 
\ çimektir. Üst üste iki yıl fmdık ürününün 
] az olması, diğer taraftan senelerden beri tüc-
] cara olan fahiş faizle borçlanmaları sebebiyle 
j yokluğa mahkûm hale gelen Doğu Karadeniz 
J Bbölgesi ve bilhassa Giresun köylüsünün bu-

— 515 — 
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günlerde açlık ve sefalet tehdidi altımda oldu
ğunu bizzat gördüm. Bugünkü açıklı halin 
tahakkuk edeceğini evvelden tahmin etmek güç 
değildi. Nitekim bu sonucun meydana gelece
ğini daha evvel görerek konuşmalarla bölge 
milletvekilleri Hükümeti ikaz etmişti. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz bitiyor mu efen
dim konuşmanız? Beş dakikanız doldu. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) 
— Bitiyor efenrim. 

Tek mahsule bel bağlıyan Giresun köylüsü 
şimdi «Acaba Hükümet gereken tedbirleri ala
bilecek mi?» Diye acı acı düşünmektedir. Sa
mimiyetle ifade etmek isterim ki, köylü vatan
daşlarımızı açlık tehlikesinden ve faizcilerin 
merhametsiz pençesinden kurtarması için Hü
kümetin şu tedbirleri almasını bilhassa rica 
ediyorum: 

1. Sıkıntı içinde bulunan illere kredili ve
ya hibe yoliyle buğday veya mısır verilmesi, 

2. Bugün tuz ve gaz parasını bile bulmak
tan aciz duruma düşmüş olan köylüye uzun va
deli banka kredisi sağlanması ve bu suretle 
köylünün tefeci elinden kurtarılması, 

3. Gelecek yıllarda bu gibi hallerin mey
dana gelmemesi için tedbirlerin vaktinde alın
masıdır. 

Samimiyetle arz ettiğim hususlarda Hükü
meti tedbir ve teyakkuza davet ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 

Türkel, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz'in gündem dışı ^konuşmalarına ve bura
da beyan ettikleri fikirlere cevabımı arz ede
ceğim. 

Sayın arkadaşımız, Karadeniz bölgesinde 
1987 yılı fındık rekoltesinin eksikliği ve bu yıl 
fındık mahsulüne konulan taban fiyat eksikli
ğinden dolayı Hükümeti basiretsizlikle suçla
dılar. Çok iyi bileceklerdir ki, kendi bölgele
rimde bu yıl fındık mahsulü başlangıçta 180 bin 
ton olaraJk tahmin edilmişti. Refoolte bilâhara 
daha düşük bir nisbette gerçekleşti ve bizim 
bugün tesbit ettiğimiz neticeye göre 125 bin 
ton civarında ve geçen yıldan tahminen 50 bin 
ton fazlasiyle gerçekleşmiş durumdadır. 

Huzurunuzda mütaaddit defalar tartıştığı
mız taban fiyat politikamızın hangi kriterler 
içinde tesbit edildiğini tekrarlamak istemiyo
rum. Fakat şunu bilhassa belirtmek isterim ki, 
Hükümetimiz yalnız fındık değil, müstahsilin 
teşkilâtlı olduğu sahalarda muhtelif ürünlerin 
de taban fiyat politikasiyle bir asgari fiyat ga
rantisini sağlamak suretiyle onu daha fazla is
tihsale ve istihsal ettiği malı da daha iyi ve 
değerli satma imkânını hazırlamıştır. Bu ra
kamları bütçe konuşmaları sırasında da huzu
runuza getireceğim. Değişik yılların rakamları 
ortaya konduğu zaman gerçekler daha açık şe
kilde bilinmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşımın asıl temas ettiği husus; 
bizim bu yıl uyguladığımız ve fındık dış ihraç 
fiyatlarının gelişmesinden ve rakip memleket
lerin daha iyi fiyatla malını satmasına rağmen 
bizim ihraç malımızın düşük fiyatla gitmesine 
ait aldığımız tedbiri eleştirmeleridir. 

Biz arkadaşımızla aynı görüşte değiliz. Biz 
meseleyi müstahsil - tüccar tartışması halinde 
değil, biz meseleyi millî menfaat açısından ele 
alıyoruz. 

Demin arz ettiğim taban fiyat politikamızla 
esasen biz müstahsili daima, hiç olmazsa asgari 
taban fiyat politikası içinde, emniyetli bir saha
ya getirmişizdir. 

Şimdi, bu uyguladığımız müstahsil ve tüc
car malının taban fiyatın üzerinde alınması me
selesinde, zannediyorum ki, arkadaşımız tam 
bilgiye sahip değillerdir. Bilindiği gibi bu mu
bayaa Fisko - Birlik tarafından yapılmakta ve 
Devlet destekleme alımlarının dışında yapıl
maktadır. Bu mubayaa 118 doları geçmiyen dış 
fiyatımızın yükseltilmesi maksadına dayan
makta ve emsal olarak demin arz ettiğim rakip 
müstahsil memleketlerin fiyatları ele alınmak
tadır. Hal böyle olunca bizim mallarımızın Yü
ce Mecliste her zaman dile getirilen düşük fi
yatla satımını önleme tedbiri olarak aldığımız 
bu kararla bugün fındık 128 - 130 dolar ara
sında satılmaktadır. Yani ogünkü satışla 100 
kilosuna asgari 10 - 14 dolar arasında bir fark 
temin edilmiştir, işte bu, demin arz eettiğim 
millî menfaat açısından, Hükümetimizin aldığı 
faydalı bir karar olmuştur. Bundan kim zarar 
etmiştir? Bundan kimse zarar etmemiştir. Bun
dan müstahsil ve tüccar elinde takriben 15 bin 
ton mal vardı ve bu kararı uyguladığımız za-
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man da destekleme alımlariyle mubayaamız 
45 bin ton idi ve bu mal vardı. Demek İd, 60 
bin tonluk bir mala böyle bir fayda sağlanmış 
bulunuyor. 

Bu itibarla arkadaşımızın, bu tarz bir tedbiri 
müstahsilin mağduriyeti mânasına, evvelce 
mahsulünü satmış olanların bir nevi bugün ek
sik fiyatla sattığı mânasına olan sözlerine ka-
tılamam. Biz taban fiyatı uyguladığımız zaman 
yani 525 - 530 arasında fiyat tesbit ettiğimiz 
zaman dış pazardaki fiyatımız 120 - 121 dolar
dı. Bizim, bu fiyata uygun olarak ve geçmiş 
yılların tecrübesiyle almış olduğumuz karar o 
gün için isabetli idi. Piyasa fiyatları sonradan 
yükselmiş ve lehte bir fark kazanmış ise işte 
biz bunu millî ekonomiye kazandırmış olduk. 
Onun içindir ki, bu meseleyi ne tüccar aşısın
dan, ne yalnız müstahsil açısından değil, millî 
menfaat açısından ele almış bulunuyoruz. 

Karadeniz bölgesinde ekonomik krize her 
zaman yardımcı olmuşuzdur. Arkadaşımız muh
telif sorularında bunu dile getirmiş ve kendile
rine muhtelif defalar yazılı olarak ve huzuru
nuzda sözlü olarak verdiğimiz cevaplarda bun
ların nasıl bir inkişaf takibettiğini bildirimsiz
dir. Onun içindir ki, biz daima sıkıntılı prob
lemi olan her bölgede aynı hizmet anlayışını 
taşıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

3. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının Trab
zon Milletvekili Hamdi Orhon ve 2 arkadaşının, 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 

3, 4, 19, 21 ve 30 ncu maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin, Genel Kurulun 
21 . 11 . 1967 tarihli 6 ncı Birleşiminde kuru
lan Geçici Komisyona İmar ve İskân Komisyo
nundan da 4 üye seçilerek havalesine dair tezke
resi (2/778, 3/1078) 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu Başkanı Sa
karya Milletvekili Kadri Eroğan'm bir kanun 
teklifinin evvelce kurulmuş olan Geçici Komis
yona havalesiyle ilgili tezkere vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 2 ar
kadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun 1, 2, 3, 4, 19, 21 ve 30 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin; Dev
let İhale kanunu tasarısı, özel Yatırımlar Ban
kası kanunu tasarısı, Belediye Gelirleri ka
nunu tasarısı, Genel Muhasebe kanunu ta
sarısı, Emlâk Vergisi kanunu tasarısı ile 
aynı konuları kapsıyan kanun tekliflerini gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 ta
rihli 6 ncı Birleşiminde kurulan Geçici Komis
yona imar ve iskân Komisyonundan da 4 üye 
seçilerek havalesine komisyonumuzca karar ve
rilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

içişleri Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Tezkere ile teklif edilen husu
su tasvibinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 ve 440 a 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyo
nun lütfen yerini almasını rica ederim. 

Efendim, tasarı basılmış ve üyelere 15.2.1968 
tarihinde dağıtılmıştır. Bu itibarla yeniden 

(1) 440 ve 440 a 1 nci ek S. Saydı basmayazı 
tutanağın sonuna eklidir. 
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okunmasına lüzum olmadığı kanısındayım. Ak
sine bir mütalâa var mı efendim?.. Yok. 

Görüşmelerin süresi ile ilgili bir önerge var
dır, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bugünkü gündemin 1 nci sıra numarasında 
kayıtlı bulunan, Arsa Ofisi kanun tasarısının, 
tümü üzerinde gruplar adına yapılacak konuş
maların 20 şer dakika, şahsi konuşmaların 10 ar 
dakika, maddeler üzerindeki konuşmaların 5 er 
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dakika ile tahdidediîmesini arz ve teklif ediyo
rum, 

Saygılarımla. 
Kars 

Cengiz Ekinci 
BAŞKAN — Önerge üzerinde bir mütalâa 

var mı efendim? Yok. Önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etnıiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi evvelce ka
rarlaştırılmış idi. Şimdi tümü üzerinde söz iste
miş olan sayın arkadaşlarımızın isimlerini arz 
edeceğim. Önce, gruplar adına söz istiyenleri 
arz ediyorum : 

Güven Partisi Grupu adına ihsan Kabadayı. 
Sonra, tekrar Güven Partisi adına Mustafa 
Uyar... 

ADNAN ŞEN YURT (Erzurum) — Grup aklı
ma Turan Şahin görüşecek, efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Reşit Ülker, Millet Partisi Grup adına 
Hasan Lâtif Sarıyüce... Şu âna kadar başka grup
lar adına söz istenmemiştir. 

Şahısları adına söz istiyenler: Süleyman 
Onan, Kemal Sarıibralhimoğlu, Ahmet Tahtada-
lıç, Ömer Usltia, Ramazan Tekeli, Sadi Binay ve 
Dursun akçaloğlu. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
şimdiye kadar kanunların müzakeresine başla
nıldığı zamanda Başkanlıktan söz talıebedilir ve 
söz alınır idi. Şimdi şu durumda ne zaman söz 
alınmıştır? Bundan haberimiz yoktur. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim, bu ka

nun için ne zaman söz alındığı ve müzakereye ne 
zaman konulacağı da Başkanlık tarafından bil
dirilmemiştir. 

BAŞKAN — Böyle bir bildiri de yok, efen
dim. Yalnız, grup başkanlarının mutabakatı ile 
Pazartesi ve Cuma günkü birleşimlerin başında, 
«1 saat içinde görüşülecek işler» Sayın Başkan
ca tesbit ediliyor ve gruplara yazılıyor. Bunun 
dışındaki işlerin gündemdeki sırası gelince gö-
rüşülimıeısli iktiza eder. 

Sayın Nazmi Özoğul ve Sayın Ruhi Soyer, 
şahısları adınla söz istemişlerdir. 

Güven Partisi Grupu adına söz istemiş olan 
Sayın İhsan Kabadayı? Yok. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — ihsan 
KaJb adayı 'nın yerine Turan Şahin konuşacak 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turaln Şahin, Güven Par
tisi Grupu adına, Sayın ihsan. Kabadayı'nın ye
rine siz mi görüşeceksiniz efendim? 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Evet, Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN —' Buyurunuz efendim, söz sırası 
sizindir. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TURAN 
ŞAHİN (Muğla) — Sayım Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Plânlı kalkınma dönemi içerisinde bulunan 
memleketimizin büyük bir boşluğunu doldur
mak temel maksadına bağlı olarak, bugün konuş
maya başlıyacnğımız Arsa Ofisi kanun tasarısı 
hakkında, Güven Partisi olarak görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmak
tayım. 

Birinci Plân döneminde, 1963 ve 1964 yıllık 
programlarında da Arsa Ofisi Kurumunun ku
rulusu hususundu ki plân tedbirlerine rağmen, 
bugüne kadar gecikmiş olan Arsa Ofisi kanun 
tasarısı, gelişmekte bulunan Türkiye'nin sana
yileşme, şehirleşme, her türlü tturistik imkânı
nın geleceğe bağlı istikametlerde geliştirilmesi 
bakımımdan ehemmiyeti büyük ölçüde olan bir 
kanun tasarısı olduğunu beyaln etmek isteriz. 

Gerekçede de uzun boylu belirtildiği gibi, 
Türkiye'nin son 10 - 15 senelik nüfus artışı yüz
de 2,9 miktarına varacak bir ölçü içerisinde bü
yük bir hızla inkişaf etmekte; köyden şehire 
göç; ister köyün itici gücümden, ister sanayileş
menin doğurduğu şehrin çekici gücünden olsun, 
şehirleşme hareketleri küçük kasabalardan bü
yük şehirlerimize kadar her iskân noktasında 
büyük mikyasta ve süratle gelişmektedir. 

Ancak, hepimizin kendi bölgelerimde ve ge
nellikle Türkiye'de görebileceğimiz husus şu
dur : 

Düzenli bir şehirleşme, konut sektöründen 
sanayiin gelişimini sağlayıcı sahaların tefrikine 
kadar düzenli bir şehirleşme bahis mevzuu ola
mamaktadır. Büyük şehirlerin etrafı gecekondu
larla, sanayi şiltesinin kurulacağı yerler veya 
kurulmak mecburiyetinde olan sahalar konutlar
la, turistik imkânların memleketimizin kalkın
masında büyük potansiyele sahip bulunduğu bel
deler, turizmin gelişimine mâni olacak ölçüde 
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iskân şartlariyle dolu ve bütün bu gelişimi ön- j 
leyidi manialar içerisine girmiş bir hüviyet arz 
etmektedir. 

Öteden beri Türkiye'de, rasyonel bir 
arsa politikası yürütülememiştir. Beldelerde 
mahallî idarelerin keindi imkânları içerisinde 
plâna bağladılkları imar faaliyetlerini yürütme 
güçleri de, malî imkânsızlıklarından dolayı dai
ma güçlüklerle karşılaşmış ve beldelerde - umu
miyetle tesbit ettiğimiz - mütemadi imar plânı 
değişiklikleri ve buna bağlı düzensiz bir şehir
leşme, bir gelişim hareketi... 

Mahallî idarelerde belediyelerin arsa temin 
etme görevi vardır, yetkisi vardır. Ama genel 
olarak, hiçbir belediye kendi büyüklüğü nıisbe-
tdnde - dâvası büyük olmak şartına bağlı ola
rak - arsa politikasılnı, büyük ölçüde nizamlı bir 
gelişme şeklinde takibedememektedir. 

Bütün bunlar, Türkiye ide arsa politikasını 
fair noktaya doğru götürmektedir: Bir merkezî 
kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu merkezî kuruluş 
eli ile - yukarda biraz evvel bahsetmiş olduğu
muz - arsa poyıtilkaısının yürütülmesi zorunluğu 
varıdır. Gerekçede de belirtildiği gibi, dünyanın 
diğer memleketleri, gelişmiş memleketlenin çoğu, 
merkezî birtakım teşekküller eliyle arsa politi
kalarını yürütmüşleridir, ingiltere'den, Fransa'-
dan buna örnekler daima verilebilir. 

Türkiye, bu bereümerçten kurtulmak zorun
dadır. Hele gelişmekte olan Türkiye, plâna bağlı 
bir kalkınma dönemi içerisinde, sanayileşmesi
ni, iskân politikasını, mesken politikasını belirli 
bir kuruluş eliyle belirli bir istikamete yönelt
mek zorundadır. Bu da ancak, merkezî bir ku
ruluşla, kamu kaynaklarından istifade eden ve 
kendisine yeter ölçüde bir sermayeye kavuşun
caya kadar bir elden idare edilmek mecburi
yetinde olan bir kuruluşla yönetilebilecek du
rumdadır. işte, bu arsa ofisi kanun tasarısı ile 
bu boşluk böylece doldurulmak durumuna ge
tirilmiştir. 

Gecekondu kanun tasarısını Meclisimizde 
kabul ettik, çıkardık. Arsa ofisi kanun tasarısı 
olmaksızın noksandır, netice almak imkânı 
yoktur. O halde bu kanun tasarısı, İmar ve İs
kân Bakanlığı eliyle, yürütülmekte olan bir po
litikanın, Türkiye'nin imar edilmiş, sanayileş
miş, turizmi gelişmiş, mesken politikası halle
dilmiş bir memleket haline getirilmesinde ta- j 

i kibedilen politikanın bir cüz'üdür ve bu arsa 
ofisi eliyle temel maksada büyük ölçüde yar
dımcı olunacaktır. 

Anayasamızın hükümleri içerisinde 35, 36, 
38, 41 49, 51, 53 ncü maddelerinde dile geti
rilmiş olan ailenin korunmasından, mülkiyetin 
kamu yararına kullanılmasına değin bütün he
defler göz önünde bulundurularak arsa politi
kası Türkiye'de yürütülmek zorundadır. 

Bu kanun arsa stoku temin etmek, tanzim 
satışları yapmak, halk tipi konut yapacaklara 
arsa sağlamak, imar plânlarının hazırlanma
sında inkişaf sahalarının spekülatif amaçlarla 
satışlarına engel olmak görev ve yetkilerinin 
verilmesi şeklinde bir maksada bağlı olarak 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Gerekçenin bir yerinde de, serbest alım satı
mın arsa ofisi kurulmasiyle hiçbir şekilde ön-
lenmJiyeceği temel hükmü de işlenmiş bulun
maktadır. 

Sahillerimizi göz önüne getirirseniz, turis
tik beldeler olarak çok arkadaşımız bu kürsü
den buraların yağma edildiği iddiasında bu
lunmuştur. Şehirde konut inşaatını da düşü
nürseniz, bırakın toplu konut yapılması mev
zuunu, bir ev yapma imkânına sahibolan insan
ların, kredi yoluyla desteklenmesi halinde da
hi, başını sokacak bir ev yapmak ihtiyâcında 
olan insanların astronomik rakamlarla arsa te
min edememesi hali Türkiye'nin büyük ıstıra
bıdır. 

Bu arsa ofisi eliyle Hazineye ait, belediye
ye ait, şehrin inkişafı ile alâkalı olarak arsa 
spekülâsyonuna mâni olucu ve önceden her 
türlü tedbiri almak maksadına bağlı satmalma-
lar yapılacak ve böylece icabında kamu kuru
luşlarının tesisleri için, icabında konut yap
mak durumunda bulunan şahısların taleplerini 
karşılamak üzere ve yine spekülatif rakamlar 
arasında değişen arsa fiyatlarını, vatandaşın 
başını sokacağı ev yapabilecek ölçüye getirici 
tanzim satışları yapacak bir müessese olarak 
arsa ofisi büyük hizmet edecek bir kuruluş ha
linde genel idare içerisinde bu kanun tasarı-
siyle yer almış bulunacaktır. 

Prensibinde, temel amaçlarında ve memle
ketimizin şartları içerisinde büyük imkân ya
ratacağı inancına sahibolduğumuz bu kanun 
tasarısı için Güven Partisi olarak düşünceleri-

I miz müspettir. 
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Maddelerinde, kanunun çok daha iyi işliye-
bilmesi, tatbikatta aksaklığa meydan verme
mesi ve yasalarda belirli hakların hıiçfoir ölçü
de suiistimal edilmemesi için düşüncelerimiz 
mahfuzdur. 

Bu mânada arsa o^isi kanun tasarısının 
Meclislerimizde süratle kanunlaştırılmasında 
yardımcı olacağımıza ve memleketimize bu ka
nunla büyük hizmetler görülebileceğii inancı 
taşıdığımıza bilgi edinmenizi saygı ile arz ede
rim, teşekkür ederim. (G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Reşit Ülker. 

0. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, arsa ofisi 
kanunu hakkında 0. H. P. nin görüşlerini arz 
edeceğim. 

Arsaların aşırı fiyatla satışlarını önlemek 
amıaoiyle düzenlenen alış ve satışları yapmak 
için getirilmiş bir kanun tasarısıdır. 

Bu vesile ile memleketimizin en önde gelen 
birkaç sorunundan birine temas edeceğiz. 

Türkiyenin en önemli sorunlarından en baş
ta geleni, hiç şüphesiz konut sorunudur. Şehir
lerimizde ortalama 2,7 kişi, köylerde 2,1 kişi 
tek odada oturmaktadır. Şehirlerdeki konutla
rın % 30 u oturulamıyaoak durumdadır. 1960 
1965 yılları arasında gecekondu sayısı hızla ar
tarak 430 bini bulmuştur. 

Tahminlere göre gecekondularda 2 365 000 
kişi yaşamaktadır. Bu sayı ise şehirli nüfusu
nun % 21,8 ini teşkil etmektedir. Şu anda, ge
cekonduların sayısının 500 bini aşmakta oldu
ğunu ve 3 milyona yakın vatandaşımızın gece
kondularda yaşadığını rahatlıkla ifade edebi
liriz. 

1955 te şehirlerdeki ailelerin % 64 ü kendi 
konutlarında ve % 36 sı kiralık konutlarda 
dturmakta iken 1960 da kendi konutlarında 
oturanların sayısı % 64 ten % 58,29 a düşmüş
tür. 

Düşme eğiliminin devam ettiğini gösteren 
çok kuvvetli işaretler vardır. İkinci Beş Yıl
lık Plânda şehirleşmenin destekleneceği ve şe
hirleşmeden, ekonomiyi itici bir güc olarak ka-
fbul edilerek, yararlanılacağı ifade edilmiştir. 

1968 - 1972 döneminde, yılda şehirleşme hızı 
% 6 ilâ 7 arasında hesaplanmıştır. 1927 yılında 

% 16,4 olan şehirli nüfusu 1965 te % 419 ar
tarak % 29,9 a ulaşmıştır. Gelecek yirmi yıllık 
bir sürede Türkiyenin nüfusunun şehirlerde 
yaşıyan kısmı 25 - 30 milyona varacaktır. Bu 
zamanda 55 milyona ulaşacak olan Türkiyenin 
nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşa
mış olacaktır. 

Arsa Ofisi kanunu tasarısı böyle önemli bir 
ülke sorununun en önemli bir parçasını, daha 
iyi bir deyimle temelini meydana getirmektedir. 
Genel olarak memleketimizde konutun toplam 
maliyetinin içinde arsa bedeli % 10 ilâ % 50 
arasında değişmektedir. Bu oranın normal ola
rak % 5 ile 10 arasında olması gereklidir. Batı 
ülkelerinde, Devletçe zamanında alman tedbir
lerle bu oran korunmuştur, korunduğu bilin
mektedir. örneğin Norveçte oran % 6 ilâ 8 ara
sındadır. Arsa bedeli bir işçinin iki - üç ay
lık gelirine karşılık olmaktadır. 

Şehirlerimizde arsaların 25 - 30 yıl öncesine 
göre, 2 000 misline kadar artış gösterdiği bili
nen bir gerçektir, özellikle istanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük şehirlerde 100 ilâ 200 misline 
satılan arsalar sayılmıyacak kadar çoktur. Ya
pılan bir hesaba göre, önümüzdeki 20 yılda şe
hirlere göç edecek 20 - 30 milyon insanın yer
leşmesi için gerekli arazide kaba bir hesapla 
200 milyar Tl. na varacak bir değer artışı 
olacaktır ve bu değer artışı, hiçbir emeğin kar
şılığı olmadan arazi spekülatörlerinin ceplerine 
akacaktır. 

Gene yapılan araştırmalara göre, istanbul 
Köprüsünün yapılması nedeniyle civar araziler 
değerlenecektir. Köprü projesinin değerlendire
ceği arazinin sahibi olanlar, bu araziyi çok yük
sek fiyatla kamuya satmak suretiyle üretim 
sonucu olmıyan haksız kazanç sağlıyacaklardır. 
Projenin tek merkezli, şehri korumak, geliştir
mek ve yoğunluğunu artırmak niteliği de şehir 
merkezinde yeni arazi spekülâsyonu konuları 
doğuracaktır. Bu spekülâsyon tutarı, en muha
fazakâr hesaplarla 50 - 60 milyar lira olarak 
hesaplanmaktadır. 

Arazi spekülâsyonunun ekonomik anlamı, 
kamunun bir azınlığa servet transfer etmesidir. 
Arsa spekülatörleri gelişme ihtimali görülen 
bütün topraklan, sahilleri, müstakbel köprüle
rin, yolların, barajların geçeceği ve yapılacağı 
yerleri, müstakbel turistik alanları, müstakbel 
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şehir ve sanayi bölgelerini şimdiden kapatmış 
bulumaktadırlar. Bu yerlerde gerek kamu ta
rafından, gerekse özel teşebbüsler tarafından, 
ekonomik bir işe girişilmeye kallkışıldiğı zaman, 
büyük bedeller ödemek zorunda kalınmaktadır. 
Bu yüzden yolların, köprülerin, mekteplerin, 
sağlık tesislerinin, fabrikaların velhasıl bütün 
yapıların maliyeti büyük ölçüde artmakta, büt
çelerdeki büyük yatırım rakamlarının çok önem
li kısmı bu yolla spekülatörlerin cebine gitmek
te, millet yoksul düşerken onlar zengin olmak
tadır. Haksız bir zenginlik; zengin olmak önemli 
değil, haksız ve millet hakkından zengin ol
mak. 

Devlet ve kişiler toprak pahalılığı yüzün
den birçok işlere girişmek cesaretini kendilerin
de bulamamaktadırlar. Arsa sorunu çözülme
dikçe konut sorununun, kalkınma, sanayileşme 
sorununun çözümlenmesi çok zor olacaktır. Bu 
görüş, bazan açıkça bazan dolaylı sözlerle resmî 
belgelerde de kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu 
kısanı 20 dakikalık sınırlama dolayısiyle atlı
yorum. Biraz evvel arz ettiğim spekülâsyondan, 
resmî belgeler, resmî makamlar, bütün bu konu
da yapılmış araştırmaların hepsinden şikâyet et
mektedir. Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plânlar 
da bazan üstü kapalı, bazan açık olarak aynı 
derde değinmektedirler. 

Bakınız atlamak istediğim kısımdan size bir 
satın okuyayım: «Devlet, şehirlerin hayatına 
dolaylı dolaysız olarak büyük katkıda bulunma
sına rağmen, bu katkısını olumlu kılacak bir 
program ve kuruluşa sahip değildir. Kamunun 
elinde konut politikasını etkiliyecek bir arsa 
stoku yoktur. Kamu arsaları spekülâsyonu ön
lemede faydalı olmadan elden çıkmaktadır. 
Arsaya yatırım yapmak çekiciliğine devam et
mektedir.» 

İkinci Beş Yıllık Plân, Sayfa 263 - 272 de 
bunun gibi birçok belgeler de vardır. Yani, 
bugün Türkiye'de arazi spekülâsyonunun kor
kunç bir durum aldığında ittifak vardır. Mü
nakaşa konusu bir durum değildir. 

Değerli arkadaşlarım, arsa sorunu ilk defa 
Türkiye'de çıkmış bir sorun da değildir. Mese
lenin tarihi tetkik edildiği zaman, bundan 
takriben yüz sene kadar evvel bütün Avrupa 
memleketlerinde bu mesele görülmüş, aynı 
bize benziyen hâdiseler cereyan etmeye başla

mış, tedbirleri alınmış. Bu sebeple de bizim 
bakımımızdan meselenin çözümlenmesi çok ko
lay hale gelmiştir. Çünkü bu konuda yapılmış 
birçok örnekler mevcuttur. 

Maalesef mevzuatımızda bu konu ile ilgili 
birtakım hükümler olmakla beraber bunlar iş-
liyemez haldedir. Meselâ, Belediye Kanunun
da belediyelerin ihtiyari vazifeleri arasında 
arsa tanzim satışı yapmak görevi de vardır. 
Fakat diğer bir maddesiyle, arsa tanzim sa
tışını ancak mecburi vazifeler bittikten sonra 
yapabileceği esasına bağlamıştır, iş çok oldu
ğu için. Bu hüküm bugün işlememektedir. 

Yine, 5237 sayılı Kanunda iştirak payı di
ye bir müessese vardır. Bir arsanın önünden 
geçen yola iştirak payı vardır. Fakat bu, ver
gi değeri üzerinden hesaplandığı için, 100 000 
liralık bir arsanın vergi değeri üzerinden 55 
lira katılma payını Ankara'da bir vatandaşın 
ödediği literatüre geçmiş bilinen bir gerçektir. 
Böylece de, bir çare bulmak imkânı yoktur. 

Şimdi durum bu olunca, bunun tedbirleri 
üzerinde durmak lâzımdır. Bunun tedbirlerinin 
başında prensibolarak boş bırakılarak bekleti
len ve değeri artırılan arsalardaki değer artı
şının kamuya aidolması prensibi gelir. Bu bek
letmeyi önleyici tedbirler gelir. Bunlar vergi 
tedbirleri olabilir, bunlar oraya yapılan tesis
lerin bedellerini bu arsa sahiplerinden almak 
olabilir. Velhasıl bu arsaların zaman içinde 
değerlenmesinden doğan kıymetin olduğu gibi 
millete intikal etmesi hali arsa spekülatörleri
ni kazançsız bir duruma getireceği için, bir 
süre sonra artık bu işte, arsa alıp saklamakta 
bir kâr yoktur diye, bundan vazgeçip o serma
yelerini büyük ve faydalı yatırımlara yatıra
caklardır. 

Şimdi, bu açıdan Arsa Ofisi Kanununu ele 
alırsak, bu kanuna 250 milyonluk bir sermaye 
konacak, 250 milyon on yılda ödenecek. Her 
yıl bütçeye aşağı - yukarı 25 milyon lira ko
nacak ve bu mesele çözümlenecek.. 

Arkadaşlar, C. H. P. Grupu olarak Arsa 
Ofisi Kanununun özü, prensibi doğru bir ka
nun olduğuna kaaniiz ve bu bakımdan prensibi
ni destekliyoruz. Ama Arsa Ofisi Kanununu 
mücerret, tek başına, diğer tedbirler alınmak
sızın ortaya konulduğu takdirde hiçbir mese
leyi çözmiyeceği inancındayız. Düşünün bugü-
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nün arazi fiyatlarının bu kadar süratle yüksel
diği bir sırada, bu Ofise vereceğimiz 25 milyon 
lira ile ne kadar arazi alabilir, ne kadar arazi 
stok edebilir, - şöyle hepimiz kendi seçim böl
gelerimizi gözümüzün önüne getirelim - ve bu
nun Türkiye'nin tüm arazi meselesi içerisinde, 
konut meselesi içinde tesiri nedir? 

Böylece biz, konulan sermayeyi yetersiz 
buluyoruz ve bunun yanındaki tedbirlerin bir 
bütün olarak getirilmesi zorunluğuna inanıyo
ruz. Bu tedbirler ise, gerek Birinci Beş Yıllık 
Plânda, gerekse İkinci Beş Yıllık Plânda üs
tü kapalı, üstü açık bildirilmiş, birçoğu da, 
gerek Yüce Meclisimizde, gerekse kamu oyun
da bilinen tedbirlerdir. 

Bunların bağında, toprak reformu gelir, 
Anayasamızın emrettiği toprak reformu. Yi
ne bunun yanında vergi reformu gelir. Vergi 
reformu tamamlandığı takdirde bu gibi kanun
ların, Gecekondu, Konut ve Arsa Ofisi gibi 
kanunların finansmanı da kolaylaşacaktır. 
Şimdi biz bu kanunu çıkaracağız, fakat Mali
yenin karşısına çıktığımız zaman, ne yapalım 
diyecekler, evet haklısınız, doğrudur, çok 
mühimdir, fakat elimizde yeter para yoktur, 
diyeceklerdir, öyle ise, bu gibi bir konut so
runu içinde arsa sorununu çözmek için, ko
nut kanunu lâzımdır, fakat konut kanunu; 
toprak reformu, onun yanında vergi reformu, 
onun yanında millî değerlerin, yeraltı serve
tinin, petrollerin, bor minerallerinin ve saire-
nin değerlendirip gelirlerinin Türk Milletine 
daha canlı bir şekilde, daha enerjik bir şekil
de getirilmesinin de bir parçası olmalıdır. 

Yine bunun yanında, millî kıyılar, millete 
aidolan kıyıların yağma edilmesini önlemek 
gerekir. Hakikaten bu yağma bir başka mâna
da, biraz evvel anlattığımız mânada bir yağma
dır. Yani, bunu birtakım vatandaşlar, birta
kım spekülatörler almaktadırlar. Yarın, bu 
Anayasanın ışığında o yerleri onlardan almak, 
ancak değer pahasını vermekle mümkün ola
caktır, milyarlarca değer pahayı veremiyecek 
durumda olacağız. Onun için, millete aidolan 
kıyılara ait kanun teklifleri biran evvel yine 
arsa meselesinin çözümlenmesi bakımından, de
ğerlendirilmelidir. 

Turistik Bölgeler Kanunu ve onun içinde
ki esaslar ki, plânın esaslarıdır, o da biran 
evvel çıkarılmalıdır. 

Yine, Meclisimizin gündeminde Konut Ka
nunu bulunmaktadır ki, 2490 sayılı Kanunda 
beş seneden fazla kiraya vermek mümkün 
değildir, ancak kanunla mümkündür, onu kal
dırıp başka memleketlerde olduğu gibi uzun 
süre ile kiraya vermek, 99 seneye kadar ki
raya vermek yetkisini de getirebilen ve konut 
meselesinde ciddî bir merhale olabilecek olan, 
ancak gündemin arka sıralarında bulunan Ko
nut Kanununun biran evvel çıkarılması lâzım
dır. 

Yine, Emlâk Vergisi Kanunu ki, 1969 pro
gramında şu şekilde tasrih edilmiştir : «Mali
ye Bakanlığınca hazırlanan Emlâk Vergisi 
kanunu tasarısı; şehir alanlarında arazilerin 
boş bekletilmesini ek vergi tedbirleri ile ön-
liyecek kamu yatırımları sonucu arsa ve ko
nut değerindeki artıştan kamunun yararlan
masını sağlıyacak, arsa spekülâsyonuna mâni 
olacak ve toplu konut kuruluşlarını ve sosyal 
konutları destekliyecek yönde geliştirecektir.» 
denmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, vaktiniz doldu 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Bitiriyorum müsaade ederseniz 
sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Bu kanun da biran evvel çıkarıl
malıdır. 

Yine bu tedbirlerden olarak, gelişme alan
larında kamu kontrol araçlarının satış yasağı 
ve fiyat dondurulması gibi, Beş Yıllık Plân
da kabul edilen ilkenin de süratle tatbik edil
mesi lâzımdır. Belediyelerin ve «kamu» diye 
ifadelendirdiğimiz kuruluşların, kamu kuruluş
larının elindeki arsaların satışının durdurul
ması lâzımdır, Beş Yıllık Plân gereğince. 

Belediyelerin arsa tanzim satışı yapmaları
nı sağlıyacak kanuni değişiklikler getirilmeli
dir. Mücavir sahaların imar plânlarının ya
pılması ve belediyenin kontrolünün sağlanması 
da getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece konut proble-
- »in İn içinde arsa gibi korkunç bir mesele onü-
^.üsdeM 25 - 30 yıl içinde 200 milyarlık bir pa
ranın Türle vatandaşının cebinden çıkmasına se-
be^olacak bir mesele (bunun büyük bir kısmını 
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• Devlet ödiyecektir yapacağı kamu kuruluşları 
dolayısiyle ve bizim kalkınmamızı engelliyen me
selenin çarelerinden biridir) Beş Yıllık Plânda 
öngörülen, Anayasada öngörülen diğer tedbir
lerle bir arada mütalâa edilmediği ve bu tedbir
ler bir arada getirilmediği takdirde ki, getirilme
si mümkündür, getirilmesi lâzımdır, getirilmesi 
gereklidir, getirilmediği takdirde, bu kanunun 
esas meseleye hiçbir çare getirmiyeceği inancını 
taşımaktayız. 

Kanunun maddeleri hakkında görüşümüzü 
maddeler konuşulurken ifade edeceğiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Lâtif Sarıyüce. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadşalarım; bir arsa ofisi genel müdürlü
ğünün kurulması ile ilgili olan bu kanunu Gru-
pumuz benimsemektedir. Yalnız, kanunun öngör
düğü hususlarla, kanunun öngördüğü amaçların 
gerçekleşemiyeceğini de samimi olarak belirt
mek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun niçin çı
karılıyor? Türkiye'de çok hızla ilerlemekte bulu
nan şehirleşme hareketini normale döndürmek, 
gecekondu yapımını, kaçak inşaatı, sıhhi şartla
rı taşımıyan konut yapımını önlemek ve müm
kün mertebe vatandaşlarımıza üzerinde konut 
yapabileceği arsalar temin etmek. Bunun için 
kurulacak bu Genel Müdürlüğe 250 milyon lira 
döner sermaye verilmesi derpiş edilmektedir, 
fakat bu sermaye ancak 10 yıl içerisinde bütçe
den temin edilmek suretiyle verilebilecektir. 
Halbuki, bugün araa alım - satım işleri ve arsa
ların elden ele geçiş şekilleri tamamen kontrol-
dan dışarı çıkmış vaziyettedir. Bu sene satılan 
arsaların, bir sene sonra iki misli, üç misli, dört 
misli, hattâ beş misli, on misli fiyata çıktığı ol
maktadır. Binaenaleyh, 10 sene içerisinde bu 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü sermayesinin mey
dana getirilmesi, bu Genel Müdürlüğü daha baş
langıçta çok cılız bir şekilde ortaya koymak de
mektir ve 10 sene sonra da Genel Müdürlük, bel
ki de elindeki sermaye ile hizmet yapmak imkâ
nından tamamen mahrum hale gelecektir. 

Kanunda hakikaten, biraz önce konuşan ar
kadaşımızın da belirtmiş olduğu gibi, önemli 
noksanlıklar var. 

Bir kere, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kurul
duğu takdirde, bu arsaları nereden temin ede
cek? Bu kanunda kaynak olarak şunlar göste
rilmiş : 

Hazinenin elindeki arsalar bu ofise geçecek. 
Ancak, o da tahditli oluyor. Üç ay içerisinde Ha
zine, bu arsaları falan falan hizmette kullanaca
ğım diye bir müracaat yaparsa, o arsaları tekrar 
alabilecek. 

ikinci kaynak olarak da belediyeler gösteril
miştir. Belediyelerin elinde, eğer her hangi bir 
hizmet için tahsis edilmiş arsalar varsa, bu arsa
ları bedelini almak suretiyle bu kurulacak olan 
Genel Müdürlüğe devredecektir. 

Üçüncü kaynak olarak da, eğer Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü, plânladığı sahaların içerisin
de özel ve tüzel kişilere ait arsalar varsa, bun
ları, bedelini vermek suretiyle kamulaştırabile-
cektir, istimlâk edebilecektir. 

Bu üç kaynak gösterilmiştir. Halbuki bugün 
şehirlerin gerek içerisindeki ve gerekse civarın
daki birçok arsalar spekülatörlerin ve arsa ti
careti ile meşgul olan özel veya tüzel kişilerin el
lerine geçmiş durumdadır. Meselâ, Ankara civa
rında sanayi bölgesi olarak ilân edilen Yuva kö
yü ile Macun Çiftliği arasındaki arsalar, bu böl
genin sanaj/i belgesi olacağı açıklanmadan öğre
nilmiş ve derhal bu arsalar kapatılmak suretiyle 
erbabı ticaretin eline intikal etmiştir. Şahısların 
ellerinde, ihtiyaçlarının çok üstünde, uzun za
mandan beri beklettiği arsalar vardır. Bunlar 
hakkında bu kanunda hiçbir hüküm getirilme
miştir. Tahdit edici hükümlere şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bir şahıs elindeki arsayı kaç sene tuta
bilecektir? Ne zamana kadar bu arsa üzerinde 
bir tasarrufta bulunacaktır veya bulunamıya-
caktır? Bu kanunda, şahısların ellerindeki arsa
larla ilgili olarak kısıtlayıcı hükümler getirmek 
çok lüzumludur. Aksi takdirde bu kanun da, 
iki sene önce kabul ettiğimiz Gecekondu Kanu
nu gibi tatbikatta maalesef istenileni veremiye-
cektir. Gecekondu Kanunu, gecekondulara bir 
intizam, düzen vereceğimiz zanm ile çıkarılmış
tı ve gecekondu sahalarının havadan fotoğraf
ları çekileceği, ıslah bölgelerinin belli olacağı, 
hangi gecekonduların yıkılacağı, hangilerinin 
yerinde kalarak vatandasın oturabileceği konut 
haline getirileceği bu kanunda esasa bağlanmış
tı. Maalesef bu çalışmalar çok yetersiz bir şe
kilde ilerlemektedir. Bunun gibi, Arsa Ofisi Ge-
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nel Müdürlüğü de cılız bir teşkilât olarak doğa
cak ise vatandaşa hiçbir faydası dokunmıyacak-
tır. Bilhassa, Arsa Ofisi her vatandaşa bir arsa 
verecek şekilde kurulmalıdır ve amacı bu olmalı
dır. Her vatandaşa üzerinde oturabileceği, 
ucuz bir ev yapabilecek bir arsayı temin etmek 
amacını gütmelidir. 

t. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Nasıl 
olacak, mümkün müdür? 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RI YÜCE (Devamla) — Benim kanaatimce müm
kündür. Meselâ, Arsa Ofisi Hazineden devrala
cağı, özel veya tüzel kişilerden istimlâk edeceği, 
belediyelerden devralacağı arsaları ev yapmak 
istiyen vatandaşlara - ki üzerine kârını ve mas
rafını da eklemek suretiyle, bu husus kanunda 
vardır - bir konut sahası olarak peşin para ile 
yahut taksitle verebilmelidir. 

Satış şekli bu kanunda bir yönetmeliğe bıra
kılmıştır. Bu iş yönetmelik işi değildir, kanun
da bu husus açık ve sarih olarak bir hukukî 
hükme bağlanmalıdır. 

Sonra, arsa ofisi vatandaşlara arsa verebile
cektir, deniyor, inşaat yapan bâzı müteahhit 
tüccarlar vardır. Bunlar arsayı alıyorlar, üze
rine binayı yaptıktan sonra vatandaşlara daire 
daire satıyorlar. Bunlar da arsa ofisinden arsa 
alabileceklerdir. Yani, arsa ofisinden aldıkları 
arsalar üzerine bina yapıp satmak suretiyle 
işin ticaretini yapabilmelidirler. Ancak, bu ka
nunda bu hususta bir sarahat yoktur. Bu mev
zu kapalı bir şekilde bir maddeye bağlanmış
tır. Bu balkımdan açıklığa kavuşturulmasında 
fayda vardır. Eğer arsa ofisinden alınan arsa
lara da çürük çarık apartmanlar yapılacak ise 
ve bunlar vatandaşlara daire olarak 100 bin, 
180 bin liraya satılacak ise, o zaman bu ofis i'ru-
rulmasın, hakikaten çok daha faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; grupumuz, bu ka
nunda gördüğü noksanlıkların giderilmesi te
mennisiyle, müspet oy kullanacaktır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına 'Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurunuz. 

T. I. P. GRUPU ADINA TARIK ZlYA 
EKÎNCl (Diyarbakır) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; şehirleşme hareketinin sü
ratlendiği ülkemizde arsa problemi son derece 
önemli bir problem olarak karşımıza çıkmakta
dır. Gerek kalkınmada, gerek şehirleşme ve sa

nayileşmede ve gerekse millî gelirin adaletli bir 
şekilde dağıtılışı meselelerinde arsa dâvasının 
düzenlenmesi ve bir arsa ofisinin kurulmasında 
zorunluk hâsıl olmuştur, işte bu ihtiyacı karşı
lamak amaciyle arsa ofisi kanun tasarısı Yüce 
Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci Beş Yıllık 
Plânda kalkınma üç unsurlu bir problem olarak 
vazedilmektedir. Birincisi, tarımda gelişmeyi 
sağlamak, ikincisi düzenli ve dengeli bir sana
yileşmeyi sağlamak, üçüncüsü de düzenli bir 
şehirleşmeyi sağlamak şeklinde gösterilmiştir. 
Gerçekten bu üç tunsur birbirine sıkı şekilde 
bağlıdır ve birbirini (karşılıklı olarak etkiler. 
Birini diğerinden bağımsız olarak mütalâa et
mek mümkün değildir. Sadece düzenli bir şe
hirleşme politikası yürüteceğim dersek, tarım
da verimliliği artıracak, gelişmeyi artıracak 
tedbirleri almazsak, düzenli şehirleşmeyi sağ
lamak mümkün olmaz. Keza, sanayileşmeyi ih
mal edersek, yine düzenli bir .şehirleşmenin sağ
lanması mümkün olmaz. O halde kalkınma ve
tiresini gerçekleştirebilmek, (kalkınmayı gerçek
leştirebilmek için tarımda gelişmeyi, sanayileş
meyi düzenli şehirleşmeyi birlikte ele almak, 
birlikte yürütmek lâzımdır. Bu arsa ofisi ka
nunu düzenli şekilde şehirleşmeyi öngören bir 
ihtiyacı, düzenli şekilde şehirleşmede bu ihti
yacı karşılıyacak bir kanun olmakla beraber, 
diğer iki unsur ihmal edildiği takdirde, (kanu
nun, tatbikatta hiçbir yararı olmıyacak bir ka
nun şeklinde kalmaya mahkûm olduğunu söy
lemeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de bugün 
şehirleşme vetiresi tetkik edildiği zaman, son 
20 yıldan beri süratli bir şehirleşmenin olduğu 
görülür. Şehirleşme, yüzde 6 - 7 nisbetinde ve 
hattâ bâzı şehirlerimizde yüzde 10 oranında 
meydana gelmektedir. Türkiye'deki bu şehirleş
me hareketi, Batı ülkelerinde gördüğümüz şe
hirleşme hareketinden tamamen farklı bir is
tikamette gelişmektedir. Batıda şehirleşme, sa
nayileşmenin çekici kuvveti ile birlikte, tarım
da modernleşmenin itici kuvvetinin müştereken 
meydana getirdiği bir şehirleşme olmuştur, ve 
dengeli bir şehirleşme olmuştur. Kısa zamanda 
süratli sanayileşme sebebiyle, şehre akan va
tandaşların iş bulması ve o başlangıçtaki kötü 
meskenler yerine mükemmel meskenler yapma-
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lan dolayısı ile şehirleşme düzensiz bir veçhe 
arz etmemiştir. Halbuki Türkiye'de şehirleşme, 
sanayileşmenin çekici tesirinin dışında, tama
men tarım alanındaki itici tesirlerle meydana 
gelen bir şehirleşme hareketi olarak görülmek
tedir. 

Sanayileşme hareketi son derece yavaş, »on 
derece zayıf, köyden şethre doğru akan nüfusu 
mas ederek, onun iş bulmasını sıağlayaoak bir 
süratte, bir vüs'atte olmadığı için, şehirlere 
doğru akan nüfus genellikle şehrin etrafında ve 
şehirle organik rabıtası olmıyan gecekondu 
semtleri meydana getirmekte ve bu gecekondu
larda âdeta köydeki hayat ayniyle devam etti
rilmektedir. Çünkü, tarım alanında son yıllar
da başlayan makinalı tarım ve toprağın mahdut 
ellerde temerküzü, özellikle dağlık bölgelerde 
küçük arazi mülkiyetinin miras yolu ile bölün
mesi sonucu, onun iki üç kardeşin ihtiyacına 
cevap veremiyecek miktarda olması sebebiyle 
vatandaşlar topraklarını terk ederek, kendile
rini geçindlremiyen topraklarını terk ederek şe
hirlere doğru akmışlaradır. Mümbit ovalarda 
ise araziler mahdut ellerde, büyük toprak sa
hiplerinin ellerinde temerküz ettiğinden, orada 
da makinalı tarıma başlanmış olması hasebiyle 
köyde eskiden yarıcılık, ortakçılık yapan va
tandaş geçim imkânını kaybettiğinden şehre 
doğru akmaktadır ve şehirde sanayileşme sü
ratli olmadığı için, sanayileşme bu nüfus artı
şına cevap vermediği için büyük gecekondu 
semtlerinde yerleşmeye, orada belki bir iş bu
lurum ümidiyle gününü doldurmak mecburiye
tiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Demek ki, Türkiye 1de şehirleşme hareketi 
Batıda gördüğümüz şehirleşme hareketinden 
farklı, tek yönlü bir etkenin tesiriyle, tarım ala
nındaki itici kuvvetle meydana gelmiştir. Bu 
sebepten dolayı Gecekondu Kanununa rağmen, 
çok ciddî tedbirler alınma çabalarına rağmen, 
graıkoniyen tedbirlere rağmen, bugün büyük 
şehirlerimizde gecekondularda yaşayan nüfus 
şehirli nüfusun hemen yarısına yakın bir ora
na yükselmiştir. Hattâ birçok büyük illeri
mizde, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gi
bi illerde % 50 yi dahi aşmış durulma gelmiştir. 

Demek ki, düzenli bir şehirleşmeyi sağlıya-
bilmek için tarımda verimliliği artıracak, ta
rımda gelişmeyi artıracak ciddî tedbirin alın-
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ması, onunla birlikte süratli ve vüsatli, denge
li bir sanayileşmenin de başlaması, yürütlülme-
si şarttır. Beraber yürütülmediği takdirde; 
dengeli bir şehirleşmenin olması, şehre gelen 
nüfusun istihdamı ve istihdam edilen nüfusun 
da şehirli hayata organize olmuş, onunla orga
nik rabıtası olacak bir tarzda şehrin düzensiz
liğine meydan vermiyecek şekilde iskânını sağ
lamak mümkün olmıyacaktır. 

Tarımda verimliliği artırmak, yine plânın 
öngördüğü ve Plânlalma Dairesinin yapmış ol
duğu araştırmalarla ortaya konlduğuna göre; 
Türkiye ide mutlaka köklü bîr toprak reformu
nun yapılması ile gerçekleştirilebilir. Toprak 
reformu yapılmadan, bugün kaderini tarıma 
bağlayan, tarım sektöründe yaşayan nüfusun 
düzenli bir şekilde yaşaması ve onun şehre doğ
ru akış süratini dengeli bir şekle getirmek, sa
nayinin mas edebileceği bir oranda düzenlemek 
mümkün olmaz. Ancak/ toprak reformu yap
mak bir kül olarak mütalâa edilmeli; tarılm sek
töründe yaşayan, kendisine toprak verilmiş olan 
vatandaşın her türlü teknik yardımla, her tür
lü kredi yardımı ile teçhiz edilmesi ve koope
ratifleşmenin teşvik edilmesi suretiyle verimli 
bir tarıma geçmesi olanaklarının sağlanması ile 
birlikte mütalâa edilmeli, sadece kuru topra
ğın verilmesi suretiyle değil. Bu şekilde top
rağa kavuşmuş olan köylü yurttaşlar geçimleri
ni temin edeceklerdir. Tabiî bir kısmı, elbet
te, gelişmekte olan bir ülkede, sanayileşme
nin süratle yapılacağı bir ülkede yine şehre 
idioğru akacaktır. Yalnız toprak reformunu 
yapmak, tarımda verimliliği artırıcı ciddî ted
birleri almak da, bugünkü nüfusun % 70 nin 
olduğu gibi tarım sektörüne bağlı kalmasını 
sağlaimak demek değildir. Zaten kalkınmak 
demek, tarım sektöründe yaşıyan nüfusun 
sanayie düzenli bir şekilde aktarılması de
mektir. İleri sanayi ülkelerinde nüfusun % 20 -
25 i hattâ daha az miktarı tarım sektörün
de kalmakta ve tarım sektöründe yaşamakta
dır, büyük kısmı sanayie intikal etmiştir. Ge
ri kalmış bir ülkenin özelliği de, bilhassa nüfu
sun büyük bir kısmının tarım sektöründe kal
ması ve tarım sektöründe yaşamaJk mecburiye
tiyle karşı karşıya olmasıdır. Türkiye'nin bu
gün geri kalmış bir ülke olarak nitelendirilme
sinin sebeplerinden birisi, nüfusun % 75 nin 
tarım sektöründe yaşamak mecburiyetinde ol-
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maundan ileri gelmektedir. O halde yapaca
ğımız toprak reformu, tarım reformu, her tür
lü teknik ve fennî tedbirler, bunun yanımda eği
tim tedbirleriyle tarım sektöründe ya^ıyan va
tandaşların geçimini sağlayacak tedbirleri al
makla beraber, tarımda gelişmeyi, tarımida ve
rimi artıracak sonuçlar da alınacaktır ve köy
den şehre doğru akış düzenli bir şekilde ola
caktır. Bu 'düzenli akış da bununla paralel 
şekilde gidecek, sanayileşmenin massedeceği, 
sanayileşmenin ortaya koyacağı ihtiyaca teka
bül edecek ve dolayısiyle düzensiz şehirleşme 
vetiresinin önüne geçilmiş olacaktır. Aksi hal
de, bugünkü başıboş gidişle düzensiz şehirleş
me vetiresini önlemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sebepten dola
yı memleketimizde önemli konulardan birisi ar
sa spekülâsyonu konusudur, özellikle büyük 
şehirlerimizde arsa spekülâsyonundan milyon
lar, hattâ milyarlar kazadan vatandaşların mev
cudiyeti ve bunu kendileri için bir iştigal mev
zuu yaptıkları keyfiyeti hepimizin malûmudur. 
8 - 10 yıl içinde arsaların fiyatının 109 - 200 -
300 mHi arttığına dair çok örnekler vardır. 
istanbul'da; İzmir'de, Ankara'da böyle kısa za
manda elinde tutmuş olduğu bir ardının fiya
tının artması sebebiyle milyonlar, milyarlar 
sahibi olan vatandaşlar mevcuttur. Bu. tama
men kamuya aı" dolan bir değer artmalıdır; ka
munun hakkıdır. Buna rağmen mevcut tedbir
lerin yetersizliği, ve düzenli şehirleşme için ted
bir alınmamış olması hasebiyle, bu sekilide ka
munun hukuku mahdut kişilerin elinde toplan
maktadır ve memleketimizde millî gelir dağıîı-
smdalki adaletsizliğe sebebiyet veren önemli 
faktörlerden birisi de bu arsa rpekülâsyonu me
selesidir. 

Birçok Batı ülkelerinde arsa spekülâsyonu 
yolu ile değer artmasının şahıslara intikalini ön
leyici tedbirler alınmıştır; Fransa'da, İngiltere'
de, isveç'te, Norveç'te alınmıştır ve genellikle 
şehir arsalarının ya irtifak hakkı vatandaşa bı
rakılmış mülkiyeti kamunun elindedir veyahut 
da tamamiyle kamunun elinde bulunmaktadır ve 
bunun kamulaştırılması hemen bütün ileri ülke
lerde prensibolarak kabul edilmiştir ve arsanın 
kamunun tasarrufunda bulunması ve arsa spe
külâsyonunu önleyici tedbirlerin alınması için 
büyük dikkat sarf edilmiş ve ciddî tedbirler ge
tirilmiştir. 
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Bugün memleketimizde konut maliyetinde, 
arsanın maliyet üzerine etkisinin çok büyük ol
duğunu hepimiz bilmekteyiz. Memleketimizde 
aşağı - yukarı oran % 10 ilâ % 50 ye kadar de
ğişmektedir ve bu sebepten dolayı dar gelirli 
vatandaşlarımızın konut sahibi olması imkânsız 
hale gelmektedir. Halbuki dünya normlarına gö
re arsanın konut maliyeti içindeki oranı % 5 i, 
âzami % 10 u aşmamalıdır. Bunun için ciddî 
tedbirler alınması, bilhassa emeğiyle geçinen dar 
gelirli yurttaşların konut sahibi olması olanak
larının sağlanması, konut maliyetinin düşürül
mesiyle mümkündür. Özellikle şehirleşme hare
keti içinde, şehirlerin genişlemesi arazi fiyatları
nı yükselttiği gibi, şehir içinde kalmış olan ko
nuta tahsis edilebilecek arazilerin de fiyatları 
her yıl artmakta, yükselmektedir. Bunun için 
tedbir alınması zorunluğu vardır. 

işte, Arsa Ofisi Kanunu bunları karşılıyacak 
bir fonksiyonu ifa edebilirse, kalkınma sürecinin 
diğer faktörleri de birlikte yürütülmek suretiyle 
memleketimizin kalkınması, arsa probleminin, 
konut probleminin bir ölçüde halledilmesi müm
kündür. Türkiye'de konut meselesinin halli için 
Gecekondu Kanunu yanmda komisyonlarda gö
rüşülmekte olan sahillerle ilgili, kanun, bugün 
görüşülmekte olan Arsa Ofisi Kanunu, buna mü
temmim diğer kanunların birlikte tatbik edil
mesi ve birlikte uygulanması zorunluğu vardır. 

Yalnız bu kanunda gördüğümüz bâzı nok
sanlıkları şimdiden arz edeceğim, ilerde madde
lere geçtiğimiz zaman bunlar üzerinde gerekli 
tadil tekliflerini vermek suretiyle veya yeni 
madde ilâvesi yapılması hususundaki arzuları
mızı izhar etmek suretiyle kanunun daha mü
kemmel çıkması yolunda çaba harcıyacağız, 
Yüce Meclisin iltifatına mazhar olursa. 

Burada bâzı hususlar yönetmeliklere bırakıl
mıştır. Meselâ, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
uhdesine geçecek, mülkiyetine geçecek olan ar
saların satılması, kiralanması veya irtifak hakkı 
tesisi gibi hususların yönetmeliğe bırakılmasını 
doğru bulmamaktayız. Bunların ne şekilde kira
lanacağı, hangi şartlar içinde satılacakları hu
suslarının kanunda zikredilmesinde ve kanunda 
tesbit edilmesinde yarar olduğu, hattâ zorunluk 
olduğu kanısındayız. 

Ayrıca Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün em
rine verilmesi düşünülen ve 10 yılda toplanacağı 
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düşünülen 250 milyonluk döner sermayenin çok 
az olduğunu, bunun, Arsa Ofisi Kanununun ön
gördüğü gayeyi gerçekleştirmesine yeterdi olma
dığı kanısındayız, ilk hamlede daha büyük mik
tarda bir sermaye ile teçhiz edilmesi ve özellikle 
İstanbul, Ankara, izmir, Adana gibi gelişmek
te olan ve sanayi bölgelerine giren şehirleri-
mizdıe arsaların süratle arsa ofisinin emrine 
geçmesini sağlıyacak malî tedbirlerin alınma
sı, malî imkânlarla teçhiz edilmesi zorımluğu 
vardır. Bu yapılmadığı takdirde, daha uzun yıl
lar bu cüz'i imkânlarla arsa ofisi yeterli miktar
da arsayı alamıyacağmdan tanzim satışları yap
ması, arsa spekülâsyonunu önlemesi, özellikle 
emekçi vatandaşların, dar gelirli yurttaşların 
konut sahibi olması için kendilerine ucuz arsa 
tahsis etme imkânı mevcudolmıyacaktır, çok 
uzun yıllara bağlı bir mesele halinde bırakıla
caktır. Kanun, malî imkânsızlık yüzünden uy
gulanması imkânı olmıyan bir kanun haline 
gelecektir. Onun için bu maddenin özellikle üze
rinde durulması ve döner sermayenin artırıl
ması zorunluğu vardır. 

Muhterem arkadaşlar, belediyelerce istimlâk 
edilmiş olan arsaların yeşil saha yapılması, park 
yapılması veya diğer kamu hizmetlerine tahsis 
edilmesi için istimlâk edilmiş olan arsaların, 
uzun bir süre sonra yeniden şahıslara intikal 
ettiğine dair bâzı örnekler görmekteyiz. Her ne 
kadar istimlâk edilen şeyin mutlaka istimlâk 
edildiği gaye için kullanılması gerekirse de, 
tatbikatta örnekler vardır; her ne sebeple olur
sa olsun istimlâk edildiği gayeye tahsis edile
memiştir çeşitli sebepler dolayısiyle ve bilâhara 
şahıslara devredilme zorunluğu çıkmış, beledi
yenin veya diğer bir müessesenin paraya olan 
ihtiyacı sebebiyle yeniden paraya tahvil edilme 
çabasına girildiği görülmüştür. O halde burada 
da, arsa ofisinin arsa satışı meselesinde bu ka
bil dolaylı yönden arsa spekülâsyonuna meydan 
verebilecek tasarruflarını önleyici kesin hüküm
leri kanuna koymakta zorunluk vardır. 

Tetkik edebildiğim kadar, böyle hükümle
rin mevcudolmadığını müşahede etmiş bulunu
yorum. Kanunun mükemmel olabilmesi, hiç ol
mazsa bu ihtiyaca cevap verebilmesi bakımın
dan diğer iki unsurun, yani şehirleşmenin ve 
tarımda gelişmesinin de ele alınabileceği zama
na kadar, az da olsa, ihtiyaca cevap verebile

cek bir kanun haline gelmesi için böyle 
maddelerle de teçhiz edilmesi zorunluğu var
dır. Genellikle bir ihtiyacı karşılıyacak nitelik
te bir kanundur. 

Grup olarak kanuna karşı olmadığımızı, an
cak maddelerin müzakeresinde bâzı maddelerin 
değiştirilmesi veya yeni fıkralar ilâve edilmesi 
hususunda, kanunun daha mükemmel olması 
içiin gayret sarf edeceğimizi arz eder, Yüce Mec
lisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Nuri Eroğan, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, konuşan sayın söz
cülerin bu tasarının karşısında olmadıkını be
lirtmelerinden dolayı memnunluk duyduğumu
zu ifade etmekle söze başlıyacağım. 

Ancak bu sözcülerden bir kısmı bu kanu
nun yürüyebilmesi için başka tasarılara, başka 
kanunlara da ihtiyacolduğunu, onlar çıkmadığı 
taktirde sadece bu kanunun bir vazife, bir fonk
siyonu ifa edemiyeceğini belirttiler. Şüphe yok, 
bunu da biz tek bir kanun olarak arz etmiş 
değiliz. Bundan evvel çıkarılmış olan Gecekon
du Kanunu, bunun arkasından gelecek olan 
konut kanunu ve bunu takibedecek diğer ka
nunlar ki bunları biz, sosyal devlet olarak ifası 
zaruri olan hizmetlerin bir zinciri olarak gör
mekteyiz. 

Bir sayın sözcü, yeraltı ve yerüstü ürünle
ri değerlendirilmediği takdirde bu kanunun yü-
rüyemiyeoeğini, bir diğer sayın sözcü de, top
rak reformunun şart olduğunu, ancak onun ta
hakkuku ile köyden şehre akının durdurulaca
ğını belirttiler. Biz; defaatle ifade ettiğimiz 
üzere, fakat gene aynı sözcünün; tarımda çalı
şan işçinin derdini azaltacak, verimi çoğalta
cak tedbirlerden bahsetmesi üzerine tekrar ifa
de edelim ki, açıkça, tarım reformu yerine zi
rai reformu getireceğiz ve bu endişeleri de top
tan ortadan kaldıracağız. 

Şüphe yok ki, İkinci Dünya Savaşı sonrasın
da hızlı nüfus artışı ve şehirleşme sonucu Tür
kiye'de konut sorunu önem kazanmıştır. Bu 
önem karşısında Anayasamız üçüncü bölümün
de, «Sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler» baş
lığını taşıyan maddeler sırasında, 49 ncu mad
dede şöyle demektedir, 
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«Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini 
sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar 
gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut 
ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» 

işte, bu tedbirler meyanında getirilen bu ta
sarı fonksiyonunu ifa ettiği takdirde bu hiz
met yerine getirilecektir. Aynı espri ikinci 
Beş Yıllık Plânda şu şekilde tebellür etmiştir:. 

«Arsanın, konut maliyetini artırıcı etkisinin 
azaltılması ve spekülâsyonun önlenmesi amaciy-
le şehirlerin gelişme alanlarındaki arsalar üze
rinde kamu kontrolü sağlanacaktır.» 

Bu kontrol, işte bu kanun sayesinde sağ
lanacak ve arkadaşların büyük endişe duydu
ğu arsa spekülâsyonu da bu kanunla önlenme
ye çalışılacaktır. 

Birtakım arkadaşlar ayrılan meblâğı az gör
düler. Yine Anayasanın 53 ncü maddesiyle de 
bu hususa cevap vermek istiyorum. 53 ncü mad
de şöyle demektedir: . 

«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve 
sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak ik
tisadi gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği 
ölçüsünde yerine getirir.» 

Bugünkü imkân ve şartlar ancak bu kudret 
ve imkânla bizi hudutlamaktadır. Bunun dışı
na çıkmak, takdir eder ki arkadaşlar bir hayli 
zordur. 

Şimdi, gerekçede de ifade edildiği üzere bu 
kanunun gayesi arsa stoku temin etmek, tan
zim satışları yapmak, halk tipi konut yapacak
lara arsa sağlamak, imar plânlarının hazır
lanmasında inkişaf sahalarının spekülatif amaç
larla satışlarına engel olmak. Bu suretle bekle
nen gaye tahakkuk edecektir. 

Bir arkadaşım buradaki konuşmasında, 
Gecekondu Kanununu çıkardık, bir mâna ifade 
etmedi şeklinde beyanda bulundular. Şayet bu 
arkadaş istanbul Osmaniye'de İmar ve İskân 
Bakanlığı tarafından yapılmış blok apartman
lardan birinin dairesinin anahtarının vatanda
şa teslim edildiği sırada vatandaşın gözünden 
dökülen yaşları, Zeytinburnun'da gecekondu
sunu ıslah eden bir vatandaşa verilen tapuda 
aym heyecanı görse idi, bu şekilde konuşmı-
yacaktı kanaatindeyim. 

Kanun, bütün arkadaşların ittifak etmesi 
ile hakikaten büyük bir ihtiyacı karşılıyacak-

tır. Bunu takiben konut ve sahiller hakkında
ki kanunların da yakında Yüce Meclise sunu
lacağından şüphe edilmemesi lâzımgelmektedir. 
Komisyonlar hızla bu hususta çalışmaktadır. 
Böyle güzel bir kanunu kabul etmekte büyük 
zevk duyacağınızı tekrarlar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Güven Partisi gru-
pu adına Sayın Mustafa Uyar adını yazdırmış, 
görüşecek mi?.. Yerinde?.. Yok. Şu halde grup
lar adına görüşmeler bitmiştir. Şahıslar adı
na söz iştiyenleri sıra ile arz ediyorum. 

Süleyman Onan, Kemal Sarıibrahimoğlu, 
Ahmet Tahtakılıç, Ömer Usta, Ramazan Tekeli, 
Sadi Binay, Dursun Akçaoğlu, Nazmi Özoğul, 
Ruhi Soyer, Abdülbâri Akdoğan. 

Söz sırası Sayın Süleyman Onan'mdır, buyu
run. Konuşma süreniz 10 dakika Sayın Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan, muhterem milletvekilleri; günden güne 
âzami hız ile gelişen şehirlerimiz ve kasaba
larımız nüfus bakımından da birden çoğal
maktadır. Sosyal ve ekonomik sebeplerden do
layı köylerimizden şehirlerimize aşırı derece
de bir göç akını başlamıştır. Bilhassa, büyük 
şehirlerimize yapılan akınlar yüzünden şehir 
imar plânlan zorlanmakta, şehir içlerinde ba
rınma imkânlarını bulamıyanlar da şehir ke
narlarına gecekondular yapmak suretiyle yer
leşmektedirler. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'mizde bilhas
sa son senelerde gayrimenkulilerimiz çok rağbet 
görmekte ve kıymetleri de o nisbette artmak
tadır. Köylerden şehirlere vâki akınlara mu
vazi olarak sanayi kollarının ve dallarının da 
inkişaf etmesi yüzünden, bunlara fırsat bilen 
bâzı açıkgöz kapitalistler arsa spekülâsyonu ya
parak vurgunlar vurmaya başlamışlardır. Per
vasızca Hazine arsalarını işgal edenler ve hat
tâ eşhasa ait arsaları zorbalıkla müsadere 
ederek bunlardan ticaret yapanlar pek çoğal
mıştır. Bir çığ gibi büyüyen bu tehlikeli hare
kete dur diyebilmek için arsa konusunu Tür
kiye çapında zapturapt altına almaMıgımız lâ
zımdır. Bir arsa ofisi kurulmak suretiyle bun
ların tek elden idare edilmesi her yönden çok 
faydalı olacaktır. 

Değerli milleiivekilleri; neden köylerden şe
hirlere göç başlamış'fcır? Bunun sebebini tahlil 
etmek icafbeder. 
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Köyünde yatacak, barınacak sı'hhi bir yu
vası olmıyan, içecek bir bardak temiz suya has
ret olan, nafakasını helâlinden kazanmak için 
bir karış toprağı bulunmıyan, hastasını muaye
ne ettirecek doktoru ile doğumunu yaptıracak 
ebesini bulamuyan, çeşitli işleri için şehrilere gel
meye yolu dahi olmıyan, ürettiği mahsulünü de
ğeri fiyatı ile satamıyarak vurguncuların elinde 
perişan olan, evlâdını okutacak okulu bulamı-
yan, bütün medeni haklardan mahrum olan, ge
çim sıkıntısı içerisinde kıvranan, pahalılıktan 
inim inim inliyen ve böylece yaşama yükünün 
ağırlığına tahammül edemiyen köylülerimiz şe
hirlere sığınmakla bir kurtuluş çaresi, bulabili
rim ümidi ile göç etmektedirler. Bu haklı sebep
lerle şehirlere akın edenlere hak vermeliyiz. 

Muhterem mileltvekilleri; arsa ticareti ile 
büyük vurgunlar vuran milyonerlerin çoğalma
sını g'ören her açıkgöz, kendi imkânlarını se-
ferlber ederek arsalarımızı yağma etmektedirler. 
Hattâ yabancı uyruklu kimseler dahi anavata
nımızda açıktan veya dolaylı olarak bu işin ti
caretini yapmaktadırlar. Güzel ve cennet Türki
ye'mizin en mutena yerlerini yabancı uyruklu
lar işgal etmiş durumdadırlar. Tarihî istanbul'
umuzun en kıymetli yerleri gayrimüslimlerin 
ellerindedir. Marmara Denizinde en kıymetli 
adalar onların işgali altındadır. Büyük Ada, 
Heybeli Ada, Burgaz Adası, Kınalı Ada gayri
müslimlerin ellerindedir. Buna muvazi olarak 
Beyoğlu, Taksim gilbi süzme semtler yabancı uy
rukluların işigaîindedir. Âdeta bu yerlerde Türk'
ler ekaliyette kalmaktadırlar. Yabancı uyruk
lular bu gayrimenkulleri nasıl elde etmişlerdir? 
Tetkik edildiği zaman insan hayretler içerisin
de kalıyor, yüreği burkuluyor. 

Aziz arkadaşlarım; cennet topraklarımız öy
lesine sebil edilmiştir ki, bunları istismar eden
lerin vicdanları sızlasın. Burgaz Adası'nm kar
şısındaki Kaşık Adası'nı bir Yahudiye 5 bin li
raya satmışlar, şimdi bu Ada'nm değeri asgari 
10 milyon liradır. Taksim Kilisesi etrafındaki 
bütün gayrimenkullerin tamamı maalesef bize 
ait değildir, kilise vakfiyesi olarak görülüyor. 
Bütün bunları ve buna benzer olanları Sayın 
Hükümet'e ihbar ediyorum. Lütfen bu işlere cid
diyet ile önem versinler, anavatanımız olan gü
zel memleketimizin nadide yerlerini vurguncu
ların ellerinden kurtarsınlar, 

Sayın milletvekilleri; arsa ofisi kurulduktan 
sonra, kilise vakfı olarak mütalâa edilen bütün 
(boş yerlerimiz, muayyen bir müddet tanındık
tan sonra derhal yaibancı uyruklulara intikal 
eden fiyat üzerinden istirdadedilmelidir. Böy
lesine değeri çok büyük olan yerlerimize imre
nilir turistik tesisler kurulmak suretiyle turist 
celbetmek, millî menfaatimiz icabı olacaktır. 
Arsa ofisi kurulmak suretiyle arsa stoku temin 
etmek, arsa tanzim satışları yapmak, halik tipi 
konut yapacaklara arsa sağlamak, imar plânla
rının hazırlanmasında inkişaf sahalarının spe
külatif amaçlarla satışlarına mâni olmak müm
kün olacaktır. Bunlara muvazi olarak hazine 
ve belediyelerin mülkiyeti altında olan yerlerle, 
özel idare ve vakıflara ait arazi ve arsaların 
konut yapımı, sanayi ve turizm tesisleri kurul
ması için müsait bulnan yerlerin ofis tarafından 
değerlendirilmesi mümkün kılınacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; arsa ofisinin bü
tün illerimizde hattâ ilçelerimizde hizmet başın
da olması, bu konuda bizleri ferahlatacaktır. 
Ancak, asıl mesele Türk Halkının yaşantılarını 
her yerde mükemmel hale getirmeye çalışmak 
olmalıdır. Arsa ofisi teşkilâtımız sadece mah
dut birkaç büyük Vijâyetin inhisarı altında ol
mamalıdır, kalmamalıdır. Bilhassa köylerimize 
girmelidir. Eserlerini köylerimizde göstermeli, 
ispatlanmalıdır. Muntazam bir yuvası olan, 
çalışacak toprağı bulunan, medeni ihtiyaçlarını 
hemen yanında bulan, sanatını veya işçiliğini 
köyünde değerlendirebilen, mahsulünü tam fi
yatı ile ayağında aldanmadan satabilen her köy
lümüz kendisini mutlu kişi olarak görecek ve kö
yüne büsbütün bağlanacaktır. Onun için toprak 
reformunu yapmak şarttır, onun için piyasaya 
hâkim olup, hayatı ucuzlatmak, iş sahalarını ço
ğaltmak, vatandaşın muhtacolduğu medeni ih
tiyaçlarını hemen ayağına götürmek şarttır. Hü
kümet olarak, Meclis olarak bunların çarelerini 
bulmalıyız ve tedbirlerini derhal almalıyız. 

Değerli milletvekileri, şehir içi, şehir dışı, 
bihassa kıyılardaki lebiderya arsalarımıza, ku
rulacak arsa ofisi teşkilâtı sahibolmalıdır. Bu 
kıymetli yerlerimizin yağma edildiği bir vakıa
dır. Buna Adalet Partisi iktidarı göz yummak
tadır. Hattâ Sayın Başbakan Demirel'in, 1968 
mahallî seçimlerinde Yenimahalle ve Karşıya
ka semtlerindeki Hazineye ve hattâ şahıslara 
ait arsaların gecekonduculara alenen ikram ey-
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lediği herkesçe bilinen bir hakikattir. Bu yüz
den ölümle sonuçlanan nahoş hâdiselerin vuku-
bulduğu bir gerçektir. Arsa ofisi kurulduktan 
sonra siyasi partilerin veya Hükümetlerin bu 
yerlere el, dil veya fikir baskısında bulunma
dan tertemiz çalışmalarına yardımcı olmaları gö
nülden şayanı temennidir. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, vakti
niz doldu efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bu ka
nunun memleketimize hayırlı olacağına inanıyo
rum. Onun için reyimi müspet olarak verece
ğim. Uğurlu olması dileğiyle Yüce Meclise ve 
muhterem milletvekillerine en derin hürmetleri
mi takdim eylerim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Aley
hinde sö zistiyorum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz Sa
yın Akçaoğlu. 

Komisyon veya Hükümet adına konuşacak 
var mı efendim? 

Buyurun Sayın Akın. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ADNAN 

AKIN Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri. Görüşmeye başladığımız Ar
sa Ofisi kanunu tasarısı Hükümet tara
fından 1966 yılında hazırlanmış ve iki 
geçici komisyondan geçtikten sonra bugün 
görüşülmeye başlanmıştır, ikinci Geçici Komis
yonumuzdan 338 gün evvel görüşülmüş ve Mec
lise takdim edilmiştir. Bu kadar uzun zaman 
Meclis gündeminde kaldıktan sonra bu tasarı 
üzerinde ve bu tasarı ile alâkalı, yine günde
mimizin 12 nci maddesinde ivedilik ve öncelik 
kararı alınmış olan Konut Kanunu tasarısı ile 
birlikte mütalâa edilmesi yerinde olacaktır. 

Muhterem hatip arkadaşlarımız grupları adı
na ve Sayın Onan şahsı adına, tasarı ile alâkalı 
bâzı hususlara işaret ettiler. Arkadaşlarımızın 
bir kısmının bâzı noktalarda ileri sürdükleri 
tereddütleri izale etmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Birinci tereddüt, tasarıda mevcudolan 250 
milyon liralık döner sermayededir. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının tetkikin
den de anlaşılacağı veçhile, 250 milyon liralık 
sermaye döner sermayedir ve Hazineden on se-
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neye kadar alınması derpiş edilerek tedvin edil
miştir. Bunu Yüce Meclisiniz, imkânları bulu
nursa Hazineden bir senede de temin edebilir, 
her sene 25 er milyon lira olarak da temini müm
kündür. Döner sermayenin yalnız Hazineden 
alınacak meblâğ ile işliyeceğinin düşünülmemesi 
icabeder. Şayet Konut Kanununu muhterem ar
kadaşlarımız tetkik etmiş olsalardı, orada gö
receklerdi ki, Arsa Ofisi Umum Müdürlüğünün 
fonuna Konut Kanununun derpiş ettiği bâzı 
malî kaynaklardan büyük miktarda paralar gel
mektedir. Binaenaleyh burada endişeniz olma
ması icabeder. 250 milyon liralık döner serma
ye temin edilebilecektir. Bir defa belediyeler 
ve millî emlâkin elindeki arsalar Konut Kanu
nu ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredil
mektedir. Bunların, bu ofis vasıtasiyle satışın
dan elde edilecek para, döner sermayeye ilâve 
edilecektir. Sermaye hususunda Komisyonumuz
da uzun münakaşalar olmuş, fakat neticede 250 
milyon liranın Konut Kanunundaki malî kay
naklardan da faydalanılarak, temin edileceği 
noktasında birleşilmiştir. 

Muherem arkadaşlar, huzurunuzda görüşülen 
kanun bir teşkilât kanunudur. Konut Kanunu
nun şayet daha evvel öncelikle müzakeresi müm
kün olabilseydi orada enine, boyuna Konut Ka
nununun getirdiği imkânlar görüşülecektir. Bu 
kanun tasarısı, İmar ve iskân Bakanlığımızın 
içinde arsa tanzim satışını yapacak ve arsa
lar üzerindeki spekülâsyonu önliyeeek, fiyat 
artışlarını tanzim edecek bir müessesenin ku-
rulmasiyle alâkalı bir tasarıdır. ElbetteM 
maddeler üzerinde de arkadaşlarımızın kıy-
meltli fikirlerine arzı cevabedeoeğiz. Yalnız, 
konut kanunu ile benaberoe mütalâa edildiği 
zaman, arsa ofisi kanunu tasarısının bir teş
kilât kanunu tasarısı olduğu kolaylıkla anlaşı
lacaktır. 

Yine muhterem arkadaşlarımızdan bâzıları, 
bu bir sosyal konut inşaatını mı destekliye-
cektir, yoksa özel sektörün halen elinde bulu
nan arsalar üzerinde inşa etmekte oldukları 
lüks inşaat devam edecek mildir, derler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı bir sos
yal hizmıeti getiren tasarıdır, bir sosyal konut 
kanun tasarısıdır. Bu konut kanunu nasıl iş-
liyecektir, kimin tarafından işliyecektir, bu 
teşkilât nasıl olacaktır, bunları bir kaziye 
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haline getiren ve bu teşkilatı kurmayı öngö
ren bir tasarıdır. Binaenaleyh ileride Yüce 
Meclisçe müzakeresi yapılacak olan konut ka
nununda bütün bu tafsilât, mahallî imkânlar, 
inşaat nasıl yapılacak, köyde, kasabada ve 
kentte köylü vatandaşa hangi şartlarla ne mik
tar kredi verilecek, nasıl bir konut inşasına 
müsaade edilecek? Bütün bunlar konut kanu
nunda yer almıştır. Aslında imar ve iskân Ba
kanlığımızın bünyesi içindeki bu arsa ofisi ge
nel müdürlüğü muhtelif tiplerde, köyde, kasa
bada oturan vatandaş için, şehirdeki vatandaş 
için ayrı ayrı projeler, tip projeler yapacak ve 
bu projelerin üzerinde inşaata bizzat bakanlık 
müsaade edecektir. Bütün bunları tanzim ede
cek olan bu arsa ofisi umum müdürlüğüdür. 
Sermayesi, arz ettiğim gibi, kâfidir ve döner 
sermayedir. Mütemadiyen işliyen sermayedir. 
Bir yerde likite edilmiş veya dondurulmuş ser
maye değildir. Fonda devamlı surette gelir te
min eden bir döner sermaye halinde işliyecek-
tir. 

Binaenaleyh mâruzâtım bu kadardır. Huzu
runuzu işgal ettiğim için özür diler, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım, müzakere mevzuu olan arsa ofisi 
kanunu tasarım üzerinde grup sözcüsü arkadaş
larımız çok kıymetli mütalâalarını beyan etmiş
lerdir. Bendeniz bunlara fazla bir şey ilâve et-
miyeeeğim, Sadece 0. H. P. Grupundan bir sa
yın arkadaşımız, Kırşehir Milletvekili Sayın 
Süleyman Onan konuşmasının bir yerinde, Sa
yın Başbakanımızı muhatabalmak suretiyle, 
1968 mahallî seçimlerinde Karşıyaka'daki ara
zinin Sayın Başbakan tarafından gösterilerek, 
buralara serbestçe, gayrikanuni olarak gece
kondu yapılabileceğine işaret ettiğini ve bunu 
beyan ettiğini söylediler. Hangi vesikaya daya
nırlar, hangi belgede görmüşlerdir ve bunu na
sıl burada ifade ettiler, bilmiyorum. Ama, şu 
kadarını söylemek isterim ki, bu beyan hilafı 
hakikattir, hayalîdir, gerçekte Sayın Başbaka
nımız böyle bir ifadede bulunmamışlardır. 

Meselenin aslı şudur: Yüce Meclislerimizin 
kabul buyurduğu 775 sayılı Gecekondu Kanu
nuna göre o mıntakada dar gelirli ve yoksul 

vatandaşlarımızın kanun dairesinde, nizamî ola
rak arsaya sahibolmaları ve gecekondu yapma
ları için imar ve iskân Bakanlığı tarafından 
işlem vâki olmuştur. Bu işleme göre - M, ka
nun dairesinde yapılmış bir işlemidir - yoksul 
ve dar gelirli vatandaşlarımız arsaya sahiıbol-
muşlar ve gecekondu yapmışlardır. Bunun ne 
mahallî seçimlerle, ne de şu veya bu şekilde 
hareketle bir ilgisi yoktur. Sadece vatandaş
larımız yapılmış bir hizmetten müstefidol-
ınuşlardır. Bununla sadece öğünmek lâzımdır. 
Arkadaşımızın bunu bir siyasi mesele olarak 
ortaya atması isabetli bir hareket tarzı değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere mevzuu 
olan kanun tasarısı üzerinde, gerekçede yazılı 
olan hususlar da dâhil, bütün grup sözcüleri
miz kanunun lüzum ve zarureti ürerinde itti
fak etmiş bulunmaktadırlar. Hiç şüphesiz nok-
tai nazarlar vardır, maddeler üzerinde yapıla
cak görüşmeler sırasında bu hususların bir kıs
mım. karşılıyacağıs. Tasarı, her şeyden evvel 
büyük bir ihtiyaca cevap vermektedir. Plân 
hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır. İkinci 
Beş Yıllık Plân sanayileşmeyi kalkınmanın, eko
nomik gelişmenin ve büyümenin sürükleyici sek
törü olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Hal 
böyle olunca, sanayileşme ile birlikte şehirleş
me ve yerleşme de beraber mütalâa edilmeli
dir. Bugün şehirlerimizin etrafında dağınık, be
ledî hizmetlerden çok kere yoksun ve bir plân 
esprisi içinde değerlendirilmemiş, rasgele yapıl
mış inşaatlara Taşlanmaktadır. Arsa Ofisi Ka
nunu, her şeyden evvel, şehirleşmede moderni
zasyonu modernleşmeyi getirmektedir. Aynı 
zamanda, zaman içerisinde gayrimenkul. rantı
nın büyük arsa fiyatı artışlarına sebebolduğu 
ve dar gelirli vatandaşların mesken yapmak 
için arsaya tesahübedememeleri hali mevcudol-
duğu içindir ki, ofis, tıpkı Toprak Mahsulleri 
Ofisinin tanzimci fonksiyonu oynadığı gibi, ar
sa mevzuunda tanzimci rol oynıyacaktır. Arsa 
sahibi olanlara spekülatörlerin kâr- kasdma 
makrıın davranışlarına imkân vermeksizin, ha
kiki ihtiyaç sahiplerine ucuz fiyatla arsa ver
me hususunda tamamen kamu yararına ve fer
din menfaatlerini gözeten, sosyal devlet esprisi 
içinde bir hizmeti ifa edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, artan şehir nüfusu 
şüphesiz yerleşme konusunu başlı başına bir 
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problem olarak ortaya koymuştur. Bu kanun 
tek başına meseleyi halledecek bir kanun de
ğildir. Bu kanunun yanısıra - ki, bugün Gece
kondu Kanunu adını verdiğimiz ve meriyette 
olan kanundur - gündemde bulunan konut ka
nunu vardır, bu kanunlar bütün halinde Türki
ye'de iskân politikasının temelini teşkil eden 
mevzuat olarak üzerinde hassasiyetle durduğu
muz, takibettiğimiz konular olarak vatandaş
larımıza büyük ölçüde hizmet edecektir ve sos
yal ihtiyaca cevap verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi daha faz
la uzatmak istemiyorum. Bir sayın arkadaşımız 
vergi reformuna değindi, toprak reformuna 
değindi. Derhal ifade etmek isterim ki, vergi 
roformu çalışmaları yapılmaktadır. Bunlar pey
derpey Yüksek Meclisin tetkiklerine sunulmak
tadır. Halen bir tasarı encümende tetkik olun
maktadır. Bunun dışında toprak reformu me
selesi bu kürsülerde çok konuşulmuştur, üze
rinde çok durulmuştur. Bu, bir siyasi tercih ve 
görüş meselesidir. Adalet Partisi iktidarı olarak 
gerek plân stratejisi ve hedefleri belgesinde, 
gerek İkinci Beş Yıllık Plânda ve onun da te
meli olan Hükümet Programımızda ve seçim be
yannamemizde, tarım reformunu hangi esas
larla yapacağımızı taahüdetmişizdir ve bu taah
hüdümüzün ışığı altında da gerekli çalışmayı 
yapmışızdır, tarım reformu kanun tasarısı da 
yakında Yüce Meclislerin tetkikine sunulacak
tır. 

Binaenaleyh, bizim taahhüdetmediğimiz bir 
hususu bir zaruret gibi gören arkadaşlarımızın 
bir tenkit mevzuu olarak bize atfetmeleri ye
rinde olmaz. Herkesin kanaati muhteremdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkanım, müsaade eder misiniz bir maruza
tım var, 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Hükümet Sözcüsü Öztürk Bey benim kürsüdeki 
beyanımın hilafı hakikat olduğunu ifade bu
yurdu. Hilafı hakikat değil, hakikat olduğunu 
arz için iki cümle ile tavzihini yapacağım. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşmemizin dı
şında kalıyor Sayın Süleyman Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — O halde 
müsaade buyurun Sayın Başkan, Sayın Hükü
mete bir sorum var. 

BAŞKAN — Bakandan mı soracaksınız? 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Evet. 
BAŞKAN — Bunu vaktiyle söyleseydiniz 

efendim. 
(SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Efendim, 

söz alsaydım oradan izah edecektim. Olmadığı
na göre zabıtlara geçirilmesi bakımından bir so
rum var. 

BAŞKAN — Arsa Ofisi Kanunu ile ilgili mi 
efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun söyleyin efendim. So
ru Başkana hitaben sorulur. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, kürsüde arz ettiğim 1968 mahallî se
çimleri devresinde orada yaptırılan gecekondu
lara ait arsalar Hazinenin midir, şahısların mı
dır? 

Buraya Sayın Başbakan Demirel bizzat git
miş midir, gitmemiş midir, bu yüzden oranın 
adı mahalle olarak «Demirel Mahallesi» konul
mak isteniliyor mu, istenilmiyor mu? Bir vatan
daşımız bu uğurda ölmüş müdür, ölmemiş mi
dir? 

Açıklanmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bunun Arsa Ofisi ka

nun tasarısı ile alâkası yok ki. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hazine 
arsalarına ne şekilde göz yumulduğunu ve bun
dan sonraki hükümetlerin buralara siyasi baskı 
ile el, dil ve fikir uzatmamalarının gerektiğini 
arz ederek sözlerimi bağladım idi, ondan dolayı 
kanunla ilgilidir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan bu soruyu cevaplandıracak mı

sınız efendim? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkanım, biraz evvel sayın ha
tibin vâki iddiasına cevap arz ederken belirtti
ğim gibi, mesele 775 sayılı Kanunun tatbikatın
dan ibarettir. Bu saha bir önleme bölgesidir. Bu 
önleme bölgesinde Hazineye ait arsa olduğu gi
bi, şahıslara ait ihtilaflı arsa da vardır. 775 sa
yılı Kanuna göre işlem yapılmıştır ve bu işlem 
dâiresinde de şahıslara arsa verilmiştir. 
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Sayın Başbakanın bu bölgeyi gezmiş olması
na gelince; şayanı şükrandır ki, büyük milleti
mizin itimat ve teveccühüne lâyık gördüğü A.P. 
iktidarı Hükümeti ve onun Başbakanı gecekon
du bölgelerini adım adım gezmektedir, her haf
ta gezmektedir. Bu bir şikâyet mevzuu ise biz 
bunu şeref sayarız; zapta böylece geçmesinde de 
fayda vardır. 

ikinci husus şu : «Bir şahıs ölmüş müdür?» 
Şahıslar arasında mûtat kavgalar her yerde 

olmaktadır. Bir zabıta vaksı olmuşsa bunu tet
kik eder ayrıca cevap veririm. Ama, orada 775 
sayılı Kanunun tatbikatından mütevellit bir hâ
dise vukubulmamıştır. Senelerce ihmal edilmiş, 
bir karış toprağa hasret bırakılmış vatandaşta 
mesken yapması için arsa verilmiştir, bundan 
memnundur, bu memnuniyetiyle de ismini şu 
veya bu şekilde koymuşsa bunu kıskanmamak 
lâzımdır. 

Arz ©derim. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu'nundur, buyurun efendim. 

KEMAL SARltBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, anafikri, temel felse
fesi ve getiriliş gayesi itibariyle son derece lü
zumlu ve zaruri bir ihtiyacın cevabı olan Arsa 
Ofisi kanunu tasarısını canı gönülden destekle
mekteyim. 

Hukuk edebiyatında bir söz vardır: «iyi ka
nun yoktur, iyi idareci vardır, iyi tatbikatçı 
vardır.» Temenni ederim ki, anafikri itibariyle 
iyi maksada hizmet edeceği kanısını bizde uyan
dıran ve bütün grupların da desteğini temin 
eden bu kanun, âdil olmıyan maksatlarla kul
lanılmasın, partizan maksatlara alet edilmesin 
ve vatandaşın ıstırabına sebebolacak birtakım 
kayırmaların desteği yapılmasın, mesnedi ya
pılmasın. Bu takdirde evet. 

Hakikaten bâzı arkadaşlarımın ifade ettiği 
üzere noksanlar vardır. Zaten insan eserinde 
mutlaka noksan olacaktır; beşer eseri noksan
sız olamaz. Ama, iyi niyetle tatbik, idareciler 
tarafından takibedilmek ve Yüce Meclisler ta
rafından yeni hükümlerle keliştirilmek sure
tiyle mükemmel eserler halinde gelecek ne
sillere intikali mümkün olur. Bu kanun haki
katen bir sahayı tanzim etmektedir. Bir saha
yı tanzim ederken birçok noktalardan desteğe 

ve yeni birtakım hukukî tasarruflara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu neden böyle olmaktadır? 

Türkiye oluş halinde bir cemiyettir. Dünya 
oluş içindedir. Son derece süratli, baş döndürü
cü bir hızla bir oluşun içine girmiştir dünya 
ve Türkiye. Yani düzen... Hani diyoruz ki dü
zen bozuktur; yeniden tanzim edelim, düzenli-
yellim... Hani, bâzı arkadaşlar kızıyorlar falan, 
ama meseleyi iyi niyetle, ilmî şekilde tetkik et
tikleri takdirde arkadaşların, hakikaten daha 
dün denecek kadar kısa bir zaman evvel ortaya 
konmuş, tedvin edilmiş kanunların eskidiğini, 
alınan tedbirlerin bugünkü ilmî veriler ışığında, 
artık son derece geri kalmış bulunduğunu gör
mekteyiz. Ama cemiyetler yaşıyan varlıklar
dır, Yüce Meclisler o cemiyetlerin mümessilidir, 
fikir cereyanlarının inikas ettiği birer forum
dur ve bu tedbirleri almakta gecikmediğimiz 
takdirde bu eserler diğer eserler gibi eskimez, 
daha da gelişebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yan tedbirleri al
madığımız takdirde bu kanun işliyemez, çalışa
maz, yani çarkları noksan olur. Meselâ, bir ar
kadaşım dedi: «Arsa ve bilhassa sahil arsalarının 
yağma edilmesi önlenemediği takdirde bu 
250 000 000 la, falanla altından kalkılacak bir 
dâva olmaktan çıkar». Tarafımızdan Yüce Mec
lise takdir edilmiş olan teklifimiz, İmar Kanu
nundaki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair 
tasariyle birleştirilerek Karma Komisyonda 
görüşülmektedir. Medeni Kanunun 641 nci 
maddesine hayat veren teklifimize A. P. iktida
rı Hükümetinin temayül etmekte bulunduğu
nu körmekle memnun oluyoruz. 

Nitekim, bütçe tasarısı gerekçesinde Maliye 
Bakanlığının, sahil yağması vakıasını kabul 
ettiğini ve bunun önlenmesi için de idari ma
kamlara emirler vermiş bulunduğunu, tamim
ler yapmış olduğunu memnuniyetle gördük ve 
Sayın Prof. Ali Esat Birol Başkanlığındaki Kar
ma Komisyonun da tarafımızdan verilen ve 
Medeni Kanunun 641 nci maddesini işler hale 
getirecek (Sahiller devletindir) felsefesini be
nimsemiş olan teklifimizi aynen kabul etmek
te bulunduğunu yine memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Sayın A. P. Grup sözcüsünün bura
daki beyanını da bu mevzuda bir senet ola
rak ve bir müjde olarak kabul etmekteyiz. 
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Demek ki arkadaşlar, iyi niyetle meseleler 
tetkik edilirse partiler olarak, gruplar olarak 
bu memleketin evlâtları olarak birleşemiyece-
ğimiz hiçbir dâva yoktur. Yeter ki meselele
ri hislerden uzak, akıl ve ilim ölçüsü ve zavi
yesinden tetkik edelim. Temennim odur ki, Sa
yın Ali Esat Birol Başkanlığındaki Karma Ko
misyonun hazırladığı, geliştirdiği tasarı tek
lifimizle birlikte, şu kürsüye süratle gelsin ve 
kanunlaşsın. Yoksa, değil 250 000 000 arkadaş
lar, 250 milyarlık bir servet dahi Türkiye sa
hillerinin olumlu şekilde devlet veya kamu 
tüzel kişileri ve hattâ şahıslar eline geçmesi
ni mümkün kılamıyacaktır. 

Toprak reformundan bahsedildi. Hakika
ten toprak reformu, şu kanunun işler hale gel
mesinin zaruri mesnetlerinden biridir. Arka
daşlarım, bu, bir edebiyat değildir, bir politi
ka mevzuu değildir, onun için de ortaya atıl 
mamaktadır, bu, gerçeklerin zorladığı bir mev
zudur. Bugün köylerden süratli akın var. Köy
lerde bir keşmekeş hüküm sürmektedir. Top
rak reformu, sadece toprağın Ali'den alınıp Ve
li'ye verilmesi değildir ki.. Toprak reformu, bu
gün yürekler acısı bir parçalanmaya tabi olan 
ve artık işletilemez hale gelen toprakların bir
leştirilmesi hedefini de güden ve daha geniş-
mânada bir tarım reformunu da içine alan şü
mullü. bir mevzudur. Yani, meseleyi sadece bir 
politika mevzuu yapıp, hani Ali'nin toprağını 
Veli'ye vermek şeklinde empoze etmek, devlet 
adamları ve sorumluluk taşıyan politikacılar 
için hakikaten tarih önünde mahcubiyeti mu-
cibolacak ve ilmî ölçüler içinde düşünen insan
lar için ise hiç de güzel hükümlere, iyi hüküm
lere, müspet hükümlere imkân vermiyecek ko
nuşmalardır, davranışlardır. 

Aklı başında adamlar bugün bilmektedir 
ki, toprak reformu, toprak reformu felsefesi 
ve mefhumu içinde gayet geniş ve şümullü top
rak ve insan münasebetini, toprak ve devlet 
münasebetini, toprak ve millet münasebetini 
tanzim eden son derece geniş, son derece sos
yal ve iktisadi neticeleri olan bir problemdir. 
Artık bu meseleyi gayet dar bir görüş açısı 
içinden ele almak ve hele hele hukukçu ve tec
rübeli parlömanter olan Sayın Seyfi Öztürk ar
kadaşımızın dediği gibi; «Efendim toprak refor
mu bir siyasi tercih meselesidir.» deyip bu 

işin içinden çıkmak hiç de mümkün değildir. 
O derece mümkün değildir ki arkadaşlar, Ana
yasamızın 37 nci maddesi aynen şöyle demek
tedir:. 

«Devlet toprağın verimli olarak işletilmesi
ni gerçekleştirmek ve topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağ
lamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır». 
Bu, âmir bir hükümdür, «Alır» diyor, «Alabi
lir» demiyor arkadaşlar. Bu, hukukçu arkadaş
larım gayet iyi bilir, ahkâmı âmiredendir, hem 
de Anayasa hükmüdür. Bir siyasi tercih mese
lesi değildir. Almak mecburiyetindedir siyasi 
iktidar bu tedbirleri, almazsa Anayasa karşı
sında görevini yapmamış olur. Bu itibarla şu 
kanunun yaşamasını ve iktidarın, muhalefetin 
hepimizin bu kanunun getirmesi melhuz fay
dalarından bu milletin müstefit olabilmesi için 
bu yan tedbirlerin de alınması ve bilhassa top
rak reformu ve sahillerle ilgili kanun teklifle
rimizin süratle komisyondan geliştirilerek Yü
ce Meclise getirilip süratle kanunlaştırılmasını 
temenni etmekteyim. 

Hürmetlerimle. Allah hayırlı ve uğurlu eyle
sin. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Arsa ofisi kanun tasarısı hakkındaki görüş
meler konuyu aydınlatmıştır. Yeterliğine ka
rar verilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Osman Nuri Ulusay 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Dursun Akçaoğlu, buyurun. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; lütfen bu yeter
lik önergesine iltifat buyurmayınız. 

Her ne kadar gruplar adına bu önemli ka
nun dolayısiyle değerli arkadaşlarımız değerli 
fikirler söylediler ise de, arkadaşlarımızın ço
ğu kişisel görüşlerini bildirmediğinden kanun 
bende bâzı ukdeler hâsıl etmiştir. Anagayesin-
de hepimiz ittifak ediyoruz. Hakikaten anaga-
yesi olarak fahiş fiyatla arsa alım - satımını 
önliyecek ve arsa spekülâsyonlarına mâni ola
cak ise de, grup adına konuşan arkadaşları
mız bâzı hususlarda berraklık verici bir şekilde 
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beyanda bulunmamışlardır. Meselâ; şimdi şöy
le bir hususta ukde vermiştir bana, acaba Ana
yasa ile ve diğer kanunlarla vatandaşa ver
diğimiz mülkiyet hakkına bir tecavüz var mı
dır veyahut başka kanunlarla diğer haklariyle 
çelişme olacak mı? Böyle önemli bir kanunda 
her arkadaş bu hususlarda da enine boyuna fik
rini söylemek suretiyle vatandaşta hâsıl ola
cak her türlü istif hamları önlemelidir. 

Şimdi yine arkadaşlarım, yani müsaade edin, 
lütfedin meselâ gerek Hükümet beyanında, ge
rekse komisyon beyanında bâzı boşluklar var; 
«Gelecek yönetmelikle doldurulacak..» anla
dık ama, bâzısı da der ki, efendim tüzükle ol
ması daha uygundur.. 

Lütfedin, çok istirham ederim, böyle bu ka
dar önemli bir kanunun vatandaşta en ufak bir 
istifham etmiyecek bir şekilde halli için kifa
yete iltifat buyurmayınız ve müzakerelere bir 
parça daha müsaade buyurunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Arsa Ofisi Kanun Tasarısı 

Birinci bölüm 

Kuruluş ve görevler 

Madde 1. — Arsaların aşırı fiyat artışları
nı önlemek amacı ile tanzim alış ve satışları 
yapmak, konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve 
kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere; 
imar ve tskân Bakanlığına bağlı, kamu tüzel 
kişiliğini haiz ve döner sermayeli «Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Sayın Sü
leyman Onan, Şâdi Binay ve Ruhi Soyer söz is
temişlerdir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Ben vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay?.. Yok. 

Sayın Ruhi Soyer, buyurun. 
Efendim maddeler üzerinde konuşma süresi 

beş dakikadır. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, sözlerime başlarken bir konuyu tescil 
etmek zaruretindeyim. Başlangıçta; bu kadar, 
bütün memleketin tümünü ilgilendiren ve vatan
daşların mülkiyet hakkını ilgilendiren mühim 
bir kanunun konuşulmasında, daha konuşmaya 
başlamadan evvel sözlerin tahdidi takriri veril
miş ve kabul edilmişken, arkasından 5 - 6 kişi 
konuştuktan sonra yeni bir tahdit getirilmesi ne 
kadar demokratiktir, kendisinin çok demokratik 
olduğunu iddia eden çok sevgili Adalet Partili 
arkadaşlarıma ithaf ederim. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Adalet 
Partisi ile alâkası yok, bir milletvekili öyle di
yor. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Oy veren ar
kadaşlara.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arsa ofisinin 
kurulması esas itibariyle benden evvel konuşan 
ve bilhassa grupumuz adına konuşan Turan Şa
hin arkadaşımın ifade ettiği gibi, temelinde 
mutabık olduğumuz bir konudur. Ancak, bura
da şimdi 1 nci maddede aynen şöyle denilmakte-
dir: «Tanzim alış ve tatışları yapmak.» Bu tâ
bir mevcuttur. Yani arsa ofisi tanzim alış ve 
".atışları yapaeak; tıpkı gıda maddeleri tanzim 
satışı gibi. Kıyas ediyorum tabu. 

Şimdi, gıda maddeleri tanzim satışı gibi sa
tış ; yapanlar tarafından alınır, hattâ muayyen 
bir fiyatla alınır, istimlâklerde olduğu gibi, 
bunda da yapılacak istimlâklerde olduğu gibi 
alınır ve şahıslara, özel kişilere satılır. Halbuki 
Anayasamızın 36 nci maddesi sarihtir. Madde 36: 

«Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahip
tir. Bu haklar ancak kamu yararı amaciyle ka
nunla sınırlanabilir.» 

Şimdi kamulaştırma zaten, kendi tâbirinde 
ifade ettiği gibi umumileştirmedir. Yani mille
tin tümüne mâletmedir. Milletin tümüne mâlet -
mek için aldığımız bir arsayı şahıslara sataca
ğız ve bunu Devlet tarafından kanunla kurdu
ğumuz bir ofise yaptıracağız.. Bunun Anayasa
nın ana ruhuna aykırı olduğu kanaatindeyim. 
Filhakika kamulaştırmanın muayyen bir usulü 
vardır. Elbette bu kanunlar tatbik edilecektir 
kamulaştırmada. Ama, kamulaştırma suretiyle 
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elde edilen arsaların şahıslara satılması, tanzim 
satışı namı altında olsun, ne olursa olsun, bence 
Anayasaya uygun bir şey değildir. Bu itibarla 
«tanzim satışı» tâbirini kaldırarak, meselâ; ge
cekondu bölgelerinin tanzimi veya gecekondu 
önleme bölgeleri veya sanayi bölgeleri tesisi veya 
sanayi siteleri tesisi gibi umumun yararına, ka
munun yararına yapılacak tesislere tahsis edil
mek kaydiyle kamulaştırmaya taraftarım ve bu 
Anayasaya uygun olur fikrindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul, buyurun. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri arkadaş söz alma
saydı bu madde üzerinde konuşmıyacaktmı. 

1961 senesinde Millet Meclisine geldiğimde 
ilk verdiğim önerge şu idi; Ankara askerî va
lisi, Ankara'da altı bin iş yerini kapatmış, An
kara'nın haricine bu işyerlerinin muayyen bir 
günde nakledilmesini emretmişlerdi. O zaman 
henüz daha koalisyon kurulmamış, Millî Birlik 
Hükümeti mevcuttu. Önergeye cevap vermedi
ler fakat Koalisyon hükümeti kuruldu ve o za
man Koalisyon Hükümeti bu kapanan konut
ların açılmasına (karar veriyor ve o zamanki Dâ
hiliye Bakanı Topaloğlu da Ankara Valiliğine 
bu kapatılan altı bin iş yerinin açılmasını em
rediyorlar. 

Şimdi bunları arz etmekten maksadım şu; 
Ankara'da altı bin işyeri var. Bu işyerleri, An
kara sanayi plânı mevcudolmadığından ve ar
salar da yani sitelerin kurulacağı arsalar, site
lerin kurulacağı arazi muhtelif vatandaşm mül
kiyeti halinde, bu vatandaşlara arsalar temin 
edilemiyor. Şimdi bu kanunun birinci madde
siyle, Hükümete teşekkür ederim; Ankara sa
nayi plânı yeniden hazırlanmaktadır, fakat 
maalesef hâlâ daha esaslı bir sanayi jjlânı yok
tur. Yakından taki'betmekteylm. Geçen gün De
mirciler Derneğinin Ankara kongresi olmuştu. 
Bu kongereye gittim ve bu Demirciler Derneği 
4 bin dekarlık bir arazi almışlar. Sanayi Böl
gesi olarak tasdiki için imar ve İskân Bakanlı
ğına da müracaat etmişler. Şimdi bu kanunla, 
Ankara'daki altı bin işyeri, ellerinde belediye
den alınmış tam ruhsat da yoktur bu altı bin 
işyerinin, kapatığınız takdirde bu altı bin iş
yerini, her iş yerinde on kişi çalışır, on aile ça
lışır, binaenaleyh altmış bin kişi kapattığınızın 

ertesi günü aç kalacaktır ve altı bin işyerinin 
kapatılmasiyle de Ankara'daki hareketlerin 
duracağı malûmdur. Bu bakımdan o zamanki 
bir zihniyetle şimdiki bir zihniyetin mukayese
si bakımından söz almış oluyorum. O zamanki 
zihniyet; çık vatandaş, nereye istersen git, sa
nayiini kur veyahut evini kur, ne yapardan yap. 
Şimdi yeni iktidar, bu kanun tasarısını getir
mekle vatandaşa diyor ki; ey vatandaş, fakir 
vatandaş, ey demirciler, ey tornacılar, ey diğer 
küçük ,sanat sahipleri sana 250 milyon lira ser
mayeli bir ofis kuruyorum. Bu ofisten arsaları
nı temin edeceğiz. Bugünkü değer neyse o fi
yata alacağım ve sana da bu siteler kurulduğu 
zaman o değerle bunu döner sermayeli olan o 
miktarla devredeceğim, diyor. Bu zihniyeti be
lirtmek bakımından söz almış bulunuyorum. 

Birinci madde yerindedir. Hiç bir mülkiyete 
tecavüz diye bir şey yoktur. .Değeriyle, bugün
kü değeriyle alınacaktır. Yalnız endişe duyan
lar şunlar olabilir; bugün meselâ, misal verece
ğim, tanzim satışı deniliyor, bu Demirciler Der
neği Macuncu Çiftliği mıntıkasından ikibin de-
(kar arazi almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul vaktiniz doldu 
efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Daha arazi almak istiyorlar, fakat burada 
bir sanayi mıntıkası kurulur düşüncesiyle o ara
ziyi almaya kadar yanındaki arazide aynı der
nek tanzim satışı yapmıştır. İkibuçuk liraya al
mıştır, üç liraya satıyor. Gelen varsa alsın, de
niri':'A\ Almamıştır tabii hiç kimse. Fakat o za
mana kadar da bu tanzim satışı karşısında ara
zi fahiş fiyatla yukarıya çıkmamış ve dernekte, 
1 800 üyesi vardır bu Ankara Demirciler Der
neğinin, 1 800 üye buradaki arazileri küçük fi
yatla kendi derneklerine temin etmiştir. 

Şimdi bu kanunla, bu madde yerindedir ve 
kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Genel müdürlüğün görevi: 
Bu kanun gereğince sağlanacak arazi ve arsa
ları, her ne suretle iktisaJbedilmiş olursa olsun, 
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olduğu gibi veya imar ve İskân Bakanlığınca 
görülecek lüzum ve tesbit edilecek esaslara 
göre plânlama hizmetleri ile sair kamu tesisle
rini ikmal ederek veya ettirerek, satmak, ki
ralamak veya irtifak hakkı tesis etmek sure
tiyle, ihtiyaç sahiplerine tahsis etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer... Yoklar. 
Sayın... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Buradayım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ruhi Soyer 
söz sırası sizindir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; ikinci madde üzerin
deki mütalâamı arz etmeden önce bir noktaya ' 
işaret etmek istiyorum. Demin de arz ettim; 
esasta tamamen mutabıkız, ama bir kanun çıka
rırken mutlaka avakibini de ölçerek tamamen 
tartılmış bir vaziyette çıkarılması bu Parlâmen
tonun vazifesidir. Şurada elli kişiyi bile bulım-
yan Parlömanterlerın önünde, demin de arz 
ettiğim gibi, bütün memleketi ilgilendiren mü
him bir kanunun müzakeresini yapıyoruz. Bu 
itibarla huzurunuzu işgal etmek zorunda kalı
yorum. özür dilerim. 

Şimdi burada, ikinci maddede mühim bir 
nokta var. «Her ne suretle iktisabedilmiş olur
sa olsun, olduğu gibi veya imar ve iskân Bakan
lığınca görülecek lüzum ve tesbit edilecek esas
lara göre plânlama hizmetleri ve sair kamu te
sisleri ikmal edilerek veya ettirilerek verilir.» 

Muhterem arkadaşlarım; biliyorsunuz bu, 
lüzumuna mebni, görülen lüzum üzerine, tâbiri 
bu memlekette uzun uzun mağduriyetlere se-
befrolmuş bir tâbirdir ve mefhumdur. Görüle
cek lüzum nedir? Belli değil. Hangi makam 
veya bunu tatbik edecek olan makam ne lüzum 
görecek, bilmiyoruz. Bu makamı işgal eden 
vekil değiştiği zaman yerine gelen ne lüzum göre
cek, o da malûm değildir. Bu şekilde mefhum
lar üzerine müstenit bir kanun maddesi olmaz 
sevgili arkadaşlarım. Bence bu gibi lüzumları 
ya kanun, efradını cami ağyarını mâni şekilde 
tesbit eder veyahut da bir tüzükle, ki tüzüğü 
kabine yapar, Heyeti Vekile yapar, Devlet Şû
rası tetkik eder, tüzükle tesbit edilecek hüküm
ler ile bir madde konabilir. Bundan maksat 
ikinci bir kanun süzgecinden bu maddede nok
san kalan kısımlar, ikinci bir kanun süzgecin
den geçsin demektir. Bu böyle olmadığı tak

dirde indî hükümlerle, gösterilen lüzum üzeri-
ne gibi antıpatikleşmiş bir tâbirle kanun yap
mamız bence Yüce Meclisin dikkati, titizliğiyle 
bağdaşamaz kanaatindeyim. Bu itibarla arka
daşlarımın dikkatlerine arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turan Şahin, buyuru
nuz. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu 2 nci maddede, her 
ne kadar Sayın Ruhi Soyer de aynı noktaya 
temas etti ise de, bir mânada daha açıklık ge
tirmek ve komisyondaki değerli arkadaşlarımla 
da bir görüş birliğine varmak için söz almış bu
lunuyorum. 

İkinci madde; kurulmakta olan genel müdür
lüğün görevinin ne olduğunu belirten madde
dir, görevini belirtiyor. Nedir sermayesi? Arsa 
ve arazi. Bu ofis eline bu arsa ve araziyi aldı. 
Hangi şekilde iktisabederse etsin, belirtilmiyor. 
Bunu iki şekilde tahsis ediyor; kiralıyor, üze
rine irtifak hakkı tesis ediyor. Birisi; ya oldu
ğu gibi yapabiliyor bu ameliyeyi bu madde ile 
ya da imar ve iskân Bakanlığının lüzumuna 
ve teshit edeceği esaslara bağlı olarak yapı
yor. 

Şimdi, kamu tesislerinin plân hizmetleriyle 
sair kamu tesislerinin ikmal edilmesi ve buna 
bağlı olaralk satmak, kiralamak ve irtifak etmek 
teknik (hizmetler anlamını taşır. O arsa üze
rinde kanalizasyon tertibatını yapmak, elektri
fikasyon işini halletmiş olmak, suyu getirmiş 
olmalk plânlama hizmetleriyle alâkalıdır, «imar 
ve iskân Bakanlığınca görülecek lüzum ve tes
bit edilecek esaslara göre bu plânlama hizmet
leri» dediğiniz zaman buradaki lüzum aslında 
kendisinden vardır. Bu politikayı yürütecek 
olan Bakanlık bu lüzumu, bu tesbit ve tetkik
leri yapmada zaten takdir eder. Ama tesbit edi
lecek esaslar dediğimiz şey, kanunun dışında 
tüzüğe veya yönetmeliğe konmazsa Arsa Ofisi 
G-enel Müdürlüğünün elinde bulundurduğu arsa 
ve arazi hakkındaki tasarrufları her devre için 
İmar ve İskân Bakanlığının lüzuımna ve o Ba
kanlığın tesbit edeceği esaslara bağlı halde 
kalır. Bugünkü iktidarda bulunan siyasi partiye 
göre bu lüzum ve tesbit edilecek esaslar ayrı, 
yarın aynı iktidardaki bir başka imar ve iskân 
Balkanına göre lüzum ve tesbit edilecek esaslar 
ayrı olabilir. Ama biz bunu bu kanunda Bakan-
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lığa tahmil edilmekte olan bu lüzum ve tesbit 
işini bir tüzüğe, olmazsa seyyahyeti ve pratik 
netice alma bakımından bir yönetmeliğe bağla
dığımız zaman Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
hizmetleri ve görevleri bir tüzükte bir yönetme
likte belirtilmiş hale gelir. Aksi halde lüzum 
ve tesbit edilecek esaslar, şahıslara göre, devre 
göre mütemadiyen değişir ve bu madde ile Ge
nel Müdürlüğün asıl hizmetlerinin belirli ölçü
de oturtulması mümkün değildir. Kaldı ki, na
sıl 11 nci maddede dahi Genel Müdürlüğün in
tikal eden arazi ve arsaları satması, kiralaması 
ve irtifak hakkı tesis etmesi dahi bir yönetme
lik esasına da bağlanmıştır. Görev maddesinde 
bu Genel MüdürlüJk görevinin bir tüzüğe veya 
bir yönetmeliğe oturtulmasında fayda vardır, 
mahzur; bu şekilde kalırsa, çok fazla olarak 
gelişebilir. Aslında bu kanun, tetkikime göre, 
bir çerçeve kanun olarak yapılmış ve çok iş 
tüzüğe veya yönetmeliğe bırakılmış. Onun için 
de birtakım muğlak ve başka anlamlar taşı
yabilecek ölçülere sahibiz burada. Buradaki gö
rev maddesini tasrih edecek, görevlerin ne oldu
ğunu belirtecek bir yönetmelik veya bir tüzük 
mevzuunu kabullenmezsek Genel Müdürlük, 
İmar ve İskân Bakanlığınca görülecek lüzu
ma Ve tesbit edilecek esasa göre çalışır hale ge
lecektir. Bu bakımdan Komisyondaki arkadaş
larımın meseleye iyi niyetle baktığımızı kabul 
buyurarak, nasıl bir açıklığa kavuşturacaklarını 
da burada ifade ederlerse ayrıca memnun ola
cağım. Hattâ kendilerini bir önerge vermek su
retiyle bu maddeyi daha anlamlı hale getirme
lerini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde başka 
söz istiyen.. 

Komisyon adına buyurunuz Sayın Adnan 
Akın. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ADNAN 
AKIN (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Sayın Şahin'in biraz evvel izah ettiği 2 nci 
maddedeki tadile, maddenin tedvini dikkate alı
nacak olursa, lüzum olmadığı kanısındayız. 

Burada Madde: «Genel Müdürlüğün görevi; 
bu kanun gereğince sağlanacak arazi ve arsaları 
her ne suretle iktisabedilmiş olursa olsun, ol
duğu gibi veya imar ve İskân Bakanlığınca 

görülecek lüzum ve tesbit edilecek esaslara gö
re plânlama hizmetleriyle şu şekilcte satar, irti
fak hakkı tesis eder» ve saire diye devam et
mektedir. Buradaki «lüzum» şudur muhterem 
arkadaşlarım; imar ve iskân Bakanlığı Plân
lama ile paralel olarak yaptığı çalışmalardan 
sonra her ne şekilde iktisabedilmiş olursa olsun 
bu arsayı sanayi sahasına tahsis edebilir, konut 
yapımı için tahsis edebilir veya turizm için tah
sis edebilir. Buradaki, lüzum ve tesbit edilecek 
esaslardaki maksat, bu umum müdürlük plânla
ma ile de paralel çalışarak tahsis edeceği ar
sayı veya satacağı arsayı hangi maksatla yapa
cağını kendisinin teslbit etmesi yetkisini vermek 
için bu suretle tedvin edilmiştir. 

Bir de Sayın Başkandan bir istirhamım var; 
son cümlede bir tapaj hatası olarak «ihtiyaç sa
hiplerine tahsis etmektedir» diyor. Bu «etmek
tedir» bir tapaj hatası olarak basılmıştır, «et
mektir» şeklinde tashih buyurulmasmı istirham 
edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ruhi Soyer'in 
madde ile ilgili bir önergesi vardır. Okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

2 nci maddedeki «İmar ve İskân Bakanlığın
ca görülecek lüzum ve tesbit edilecek esaslara» 
kelimelerinin çıkarılarak yerine «bu konudaki 
tüzüğe» kelimelerinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

BAŞKAN — Sayın Kırca buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'de sık sık kanun değiştirilmesine lü
zum hâsıl olmasına sebebiyet veren hususlardan 
biri de şimdiye kadar çıkarılan kanunlarımızda 
tüzükle veya yönetmelikle veya idarenin tanzim 
edeceği tasarruf lariyle düzenlenebilecek pek çok 
hususu kanun metinlerine yerleştirme gibi yan
lış bir geleneğe sahiboluşumuzdur. Kanun metin
lerine pek çok şeyler koyarız, teferruat doldu
ruruz, ondan sonra bunları sık sık değiştirmek 
gerekir. Bu yüzden de Meclisin zamanı - tefer
ruat meseleleriyle - alınır. 
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Hemen hemen diyebiliriz ki, bugüne kadar j 
Bakanlar Kurulu, tüzük ve yönetmelik çıkar
mak gibi, icra organına verilmiş pek .kıymetli 
bir yetkinin mevcudolduğunu unutmuştur. Bu 
bir ifrat idi. Fakat, bu maddenin tanzim ediliş 
tarzından bu ifratın bu madde ile ilgili olarak 
bir tefrite çevrildiğini görüyoruz. 

Şimdi mevzuubahsolan şey nedir? Mevzuu
bahsolan şey çok ciddî bir şeydir; mülkiyet hak
kı ile ilgili bir şeydir. Aleyhinde değiliz, bir kim
senin kullanmadığı, toplum yararına - Anayasa
nın söylediği gibi - kullanmadığı bir arsa var, 
bırakmış bir kenarda duruyor. Ne konut yapar, 
ne apartman yapar, ne fabrika yapar, öyle du
rur. Spekülatif fiyat artışlarından istifade eder. 
Edilmesin... Ne yapalım? Bunu alalım, Arsa Ofi
si bunu alsın ve burada faydalı bir yatırım ya
pacak, hattâ başkasına da intikal ettirsin. Gü
zel... İntikal ettirsin ama, bunu da objektif esas
lar içinde yapsın. Birisinin mülkiyet hakkını, ve
lev değer hakkı, değer bedelini vererek alıyor
sun, başkasına veriyorsun. O da müllkiyet hakkı 
sahibi olacak ve onun bunu toplum yararına kul
lanabileceğini düşündüğümüz için, birinden is
timlâk edip, ötekisine vereceğiz. Mülkiyet 
hakkının kullanılmasiyle ilgili bir konunun için
deyiz. Şimdi bu madde ne diyor: 

«Arsa Ofisi - her ne surette olursa olsun -
iktisabedilmiş arsaları sair kamu tesislerini ik
mal ederek veya ettirerek: 

1. Satmak, 
2. Kiralamak veya irtifak hakkı tesis et

mek suretiyle, ihtiyaç sahiplerine tahsis edecek.» 

Nasıl satılacak? Nasıl kiralanacak? Nasıl 
irtifak hakkı tesis edilecek ve lehlerine bu hak
ları tesis edilecek olanlar kimler olacak? Bun
ların ne gibi objektif vasıflan olacak? Madde, 
bunlar olsun, diyor. Ama nasıl olsun? «tmar ve 
iskân Bakanlığınca görülecek lüzum ve tesb?' 
edilecek esaslara göre. «Yönetmelik bile değil. 
Ya? tmar ve tskân Bakanının bir mucibi ile. 
Mülkiyet hakkınur kullanılması, mülkiyet hak
kını toplum yararına kimler kullanacaksa, o hak
lardan onların, Arsa Ofisinin yapacağı tasarruf
larla istifade etmesi hususu, son derecede dik
katle üzerine eğilmemiz gereken birşeydir. Sa
dece îmar ve Iskan Bakanının, münhasıran plân
lama zaruretlerini göz önünde tutanakla mükellef 
bir plânlama müsteşarı ile istişare ettikten son- | 

ra, hattâ bir yönetmelik ile de değil, alelade 
bir muciple, yani mer'i mevzuatımıza göre, 
Resmî Gazetede neşretmek mecburiyeti dahi 
mevcudolmıyan bir muciple, kararlaştıracağı 
esaslara göre bu kadar büyük işleri yapacağız; 
birinden alacağız, parasını vererek alacağız 
ama birine vereceğiz. Dikkat buyurunuz; birin
den, velev parasını aldığınız zaman, diğerine 
verdiğiniz vakit, onun bu işi hakikaten toplum 
yararına uygun şekilde, bu mülkiyet hakkını 
kullanacağından, en başta, malı daha evvel alın
mış vatandaşın ve ondan sonra bütün vatandaş
ların emniyet ve huzur içinde olması lâzımdır. 

Mülkiyet hakkının kullanılması söz ko
nusu olduğu ahvalde, objektif esaslar bu
lup tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bu ob
jektif esaslar, bir irtifak hakkı tesis edilirken, 
münhasıran imar ve iskân Bakanlığı açısından 
tesbit edilmiyebilir. Adalet Bakanlığının bu ko
nuda söyliyeceği hiçbir şey yok mudur «isti
şare ederiz, yaparız» diyorlarsa, sadece istişare 
ile bu gibi işler olmaz. 

Zannediyorum, bu gibi işlerin ciddiyeti, böyle 
bir meselede, hattâ yönetmelikten çok daha öte
de, bir tüzük gerektirir. Bunun faydası da var-
dir. Bir tüzük, objektif ve genel hükümleri ih
tiva eder. Herkes nasıl bu işin uygulanacağını 
evvelden bilir ve bir tüzük kolay değişen bir şey 
değildir, imar ve iskân Bakanlığı bir muciple 
istediği gibi, istediği şeyi değiştirebilir. Bu gibi 
hususlarda getireceğimiz genel ve objektif hü
kümlerde, istikrar olacağı hissi toplumda mev
cut bulunmazsa, mülkiyet hakkını taa özünden 
vurmuş olmaktan endişe ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, vaktiniz doldu 
efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA COŞ
KUN KIRCA (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Binaenaleyh, Güven Partisi Grupu adına ri
camız şudur : 

idareye bu konuda yetki verilmesin, demiyo
ruz. idareye yetki verilsin, diyoruz. Ama bu yet
ki, genel ve objektif esaslara ve müstakar kala
cağı hususunda cemiyette peşin bir inancın do
ğabileceği tarzda uygulanabilsin. Bunun için, 
behemahal buraya bir «Tüzük» kaydı koymak 
zarureti vardır. 

Sayın Ruhi Soyer'in takririne iltifat buyu-
rulmasını rica ederim efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Güven Partisi Grupunun görüşlerini akset
tiren Sayın arkadaşımız Kırca'nın endişelerini 
anlıyoruz. 

Tasarının 11 nci maddesi, zannediyorum, 
kendilerinin burada ileri sürdükleri hususların 
tamamına cevap verecek hükmü ihtiva etmek
tedir. 

Buradaki 2 nci madde, 11 nci maddenin ta
mamen dışında bir mâna taşımaktadır. Nitekim 
maddede, «Genel Müdürlüğün görevi» ki, 1 nci 
madde gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur; bu genel müdürlüğün görevi, ka
nunda yasılan şekil ve surette iktisabettiği gay
rimenkuller, ki gayrimenkuller İmar ve İskân 
Bakanlığı tarafından plânları çizilerek veya çiz-
dirile çektir. Bu gayrimenkuller, turistik mak
satlarla tahsis edilebilecek, sanayi sitelerinin ku
rulmasına veya konut yapımına tahsis edilebi
lecek... Bu gayrimenkuller, şehirleşme ve yerleş
me arasında farklı durumlar itibariyle - farzı
muhal - İstanbul'da tahsis şekli başka, bir baş
ka kasabada veya bir şehirde tahsis şekli başka 
olacak. Buradaki, «Bakanlığın görülecek lü
zum ve tesbit edilecek esaslara göre, plânlama 
hizmetleriyle, sair kamu tesislerini ikmal ederek 
vazife görmesi» keyfiyeti, genel müdürlüğe ve
rilen bir vazife emri ve talimatı şeklinde değil
dir. Sadece, şu arsanın turistik maksatlarla, şu 
gayrimenkulun sanayi bölgesi için ayrılmış olma
sı itibariyle, sanayi, sitesinin kurulması maksa-
diyle tahsisi uygun görülmüştür. Bu lüzum, ob
jektiftir ve Bakanlığın plân çerçevesinde, plânlı 
kalkınmanın esprisi içersinde, ki, o plân, yıllık 
icra programlarında hizmeti mâkes bulmaktadır. 
Tam bir seyyaliyet içersinde objektif olarak 
tahsislerini yapmaktadır. Şu bölgede, şu arazi 
turistik maksatlara tahsis edilmiştir. Ondan 
ötesi, tasarının 11 nci maddesine göre, ki o mad
dede; stınalma, satma, irtifak hakkı tesis et
me, kiraya verme gibi hususların ne şekilde ya
pılacağı, hangi şartlarla yapılacağı yönetmelikte 
gösterilecektir, diyor. Yönetmeliği de hazırlan
mıştır. O tarzda muamele icra olunacaktır. 

Bu itibarla, maddeyi bu izahatımızın çerçeve
sinde anlamak gerekir. 

Saygılar sunarım, 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Kodamanoğlu, buyurunuz efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; özellikle bü
yük şehirlerimizde kamu hizmetlerinin, alt ya
tırımların süratle gelişmesi dolayısiyle arsa fi
yatları üzerindeki değişiklikler geniş ölçüde 
kâr kaynağı halini alabilmektedir. 

Bu itibarla, arsaların alımları ve tahsisleri 
büyük menfaatlerin rol alabileceği bir mesele 
halini alabilir. Bu itibarla bendeniz ayni argü
manları tekrar etmemek için Kırca arkadaşımın 
noktai nazarına tamamen iltihak ettiğimi be
lirtmek istiyorum. 

Gerçi, sayın bakanımızın biraz evvel yap
tığı izahat, 11 nci maddenin endişelerimize ce
vap verebileceğini ifade etmekte ise de bu iza
hatın kanaatimce bizi yine kâfi derecede tat
min etmesi mümkün değildir. Sebebine gelince; 
11 nci maddede aynen, «Bu kanun hükümleri 
gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne inti
kal eden arazi ve arsalar yönetmelikte belirti
len esaslar dâhilinde satılabilir» deniyor. 

Bir yönetmelik, bilindiği gibi sadece bir ba
kanın yetkisine mevdu bir tanzim tarzıdır. Oy
sa, biraz evvel arkadaşlarımın da uzun boylu 
izah ettikleri gibi, böyle bir muamelenin, bir 
bakanın yetki ve hattâ ihtisası imkânları için
de tanzimi mümkün olmıyan bir keyfiyettir. 
O itibarla yönetmelikle değil tüzükle ya
pılması en az zaruri bir keyfiyettir. Eğer 
11 nci maddede sayın Hükümet, yönetme-
ligin tüzükle değiştirilmesine ra"!i olacaksa ve 
şimdiden bunu, bu teselliyi bize verirlerse o 
takdirde 2 nci maddede belki bu tashihten sarfı
nazar edilebilir. Meğer ki, Hükümet 11 nci mad
dede yönetmeliği tüzükle değiştirmeyi vait bu
yursun veya Komisyon, buna iltihak edeceğini 
vait buyursun. 

Öte yandan bu 2 nci maddede özellikle tah
sislerin kamu yararı olması halinde mümkün kı
lınmasını doğru bulurum. Çünkü, aslında esa
sen idare ile anlaşan kişiler bu maddeden isti
fade ederek son derece büyük menfaatler sağ-
lıyabilirler. Bu mütalâalarımızın hiç şüphesiz 
şu hükümeti veya bu hükümeti itham etmek 
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anlamına alınmamalıdır. Bu kanunlar u^un sü
re yürürlükte olacaklardır. Yarın Hükümetle
rin kim olacağı bilinmemektedir. Einaenaleyh, 
mümkündür, şimdiki Sayın Bakanımızın bunu 
hüsnü istimal edeceğini tahmin ederim, fakat 
yarınki bakanların nasıl istimal edecekleri bi
linemez. 0 itibarla objektif davranıp ileriki 
menfi ihtimalleri bertaraf eden bir tutum içinde 
bulunmak doğrudur. 

Eğer uygunsa maruzatımız, bu 2 nci mad
dede kamu yararı unsurunun konulması ve eğer 
11 nci maddede yönetmeliğin tüzüğe tahviline 
şimdiden Komisyon ve Hükümet muvafakat 
buyuruyorsa burada tüzükten sarfınazar edi
lebileceğini düşünüyorum. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Dev
let Bakanının izahatı bu maddenin maksadının 
daha iyi anlaşılmasına gerçekten yardım etti. 
Kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız, 11 nci madde ile de bu madde kar
şılaştırıldığı zaman, eğer 2 nci madde bu şekliy
le kanunlaşırsa o zaman büyük karışıklıklar do
ğacağından endişe ederim. Çünkü, madde met
niyle Sayın Devlet Bakanının burada açıkladı
ğı pek muteber amaçlardan farklı şekilde tef
sir edilmeye ziyadesiyle müsait. 

Şimdi burada ne diyor; ihtiyaç sahiplerine 
tahsis etmekten bahsediyor. Sayın Devlet Ba
kanının burada söyledikleri o değil. Arsa Ofi
sinin şu veya bu şekilde iktisabedeceği arsalar 
şu veya bu yollardan hangi ihtiyaç ve yatırım 
alanlarına tahsis edilecek; bunu, Plânlama Teş
kilâtı ile istişareden sonra tmar ve iskân Ba
kanlığı tesbit eder, buyurdular. 

Bu kabul edilebilir. Şurada, şu şehirde, şu 
bölgede Arsa Ofisinin elindeki arsalar, sanayi 
sitesi inşaası için kullanılacaktır, şunlar sosyal 
konut inşası için kullanılacaktır, bunlar fabri
ka için kullanılacaktır. 

Hakikaten, Plânlama ile istişareden sonra 
bu esaslar İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit 
edilebilir. Ama o zaman, «ihtiyaç sahiplerine» 
ibaresini kaldırmak, yerine başka bir ibare koy
mak lâzımdır. Çünkü, «ihtiyaç sahiplerine» iba
resi orada kaldığı sürece o zaman 11 nci madde 

ile bu madde aynı amaca yönelmiş gibi görünü
yor ki, hangi usule göre bunu yapacağız, o belir
siz hale geliyor. 

Şimdi sayın Balkanın izahatıma da uygun 
olarak ve yeniden kendisine teşekkür ederek ben
deniz şunu teklif ediyorum; 2 nci maddedeki, 
ihtiyaç sahiplerine taihsiis etmektedir, ke'Tiimeleri-
nin yerine, hangi ihtiyaç ve yatırım alanlarına 
ayrılacağını tesbit etaıekdir. İhtiyaç ve yatı
rım alanlarını tesbiıt eder. Falancaya veya fi
lancaya vermeyi değil, falancaya veya filancaya 
vermek 11 nci maddede derpiş edilmiş olduğu 
anlaşılıyor. Orada yönetmel'ikiten bahsediliyor, 
Sırası gelince bunun niçin bir tüzük olması gerek
tiğini burada arkadaşlarımız ve biz savunuruz. 
Meclis iltifat ederse yönetmelik, tüzük olarak 
değiştirilir. . 

Şimdiki halde bu, «i'hitıiyaç sahiplerine» iba
resi, «hangi ihtiyaç ve yatırım alanlarınla ayrıla
cağını tesbit etmektedir,» tarzında değişirse o 
zaımaın ne yönetmelikte ne de tüzükte, sırf bu açı
dan ısrar eıtımeyiz, Bu konuda bir takrir takdim 
ediyoruz, iltifat görmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, ben 2 nci maddenin yerinde olduğunu sa
vunacağım. Ankara'nın bir şehir plânı var ve bu 
şehir plânının evvelce tasdik edilmiş bir sanayi 
bölgesi var. O plânı şu kürsüye de ben zamanın
da gelinmiştim. 

Gazi Orman Çiftliğinin bataklık kısmı sana
yi sitesi olarak tahsis edilmiştir. Gazi Orman 
Çiftliği Müdürü, burası Atatürk'ün hediyesidir 
diye vermemişlerdir. 

Şimdi, yetnıi müracaatlar var ve bu yemi mü
racaatlar belediye tarafından ve yine biraz ev
vel ifade ettiğim Demirciler Dermeği tarafından 
imar ve İskân Bakanlığına arazi bakımından 
müracaatlar yapılmıştır. Bu müracaatlardan me
selâ, Macuncu Çiftliği mıntakaJsımda 2 000 kü
sur dekar arazinin küçük esnaf sitesi sahipleri
ne, sanayi sitesi olarak tahısis edilmesi istenmiş
tir. 

Şcımıdi bu maddeye göre sanayi sitesi, bu mes
lekle ilgiîıi şahıslara tahsis edilecektir. Yani 
plânda tasdik edilecektir. 

Burada yalnız yapılacak muamele, plânın 
hangi unsura tahsis edileceğini tasdikten iba
rettin*. Binaenaleyh maddede mülkiyet mevzu
ları, buyurduğu gibi, biraz evvel Sayın Bakan 



M. Meclisi B : 37 27 . 1 . 1969 O : 1 

da burada buyurdular, 11 nci maddede ve diğer 
maddelerde sarahat vardır, alım satım işlerimde. 
Bugün de hali hazırda Türkiye'nin bütün plân
ları imar ve iskân Bakanlığına gitmekte ve ora
da tasdik edilmektedir. 

Aynı şubeler bu Umum Müdürlüğün içinde 
kurulmak suretiyle bu tahsis muamelesi yapıl
mış olacaktır. Endişeye mahal yoktur. Maddenin 
aynen kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — Efendini, madde üzerinde baş
ka söz istiyen var mı? Yok. 

Salym Mustafa Akalın bir önerge veriyor 
Komisyon maddeyi geri alsın, yeniden tedvin et
sin diyor. 

Önergeyi okutuyorum : 

...... 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi kanun tasarısının 2 nci maddesi

nin Komisyonca geri alınarak yeniden ve vazıh 
olarak tedvin edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Musltaf a Akalın 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ADNAN 
AKIN (Balıkesir) — Yeniden redaksiyonunu 
yapmak üzere takrirlerle beraber maddeyi geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde verilen 
önergelerle birlikte Komisyona iade ediliyor. 
Yeniden getirecekler... 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle yarm, 28 Ocak 
Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati; 19,10 

.-<..-
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GÜNDEMI 
37 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 1 . 1969 Pazartesi 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORLLAR, GUNSORULAR VE GENHL 

ÖNCELÎKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

X 1. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarımdan 5 er üyeden kumlu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. 'Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

2. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakilı özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (iS. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 3. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün zira ati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğhı ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nıın, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2- . 1968] 

3. —• Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6,10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 s/ayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi • 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 



Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ııcii maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968| 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodaıılı) nııı cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar İk-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve; Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ak) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

2 — 

i 15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyon]arından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (ıS. Sayısı : 693 e 

] 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 
j 17. — Siirt Eski 'Milletvekili Süreyya Öner, 
| Amasya Milletvekili 'Reşat Arpacıoğlu Diyarba-
î kır Milletvekilli Hilmi iG-üldoğan ve İstanbul Mil-
\ lotvökili İlhamıi 'Sancar'un, IDilekçe Karana Ko-
| misyonu ıGenel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
I Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
i Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
I (Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
> (S. Sayısı : 20 ye 2 nci ok) [Dağıtma tarihli : 
j 13 . 1 . 1969] 
] 18. — Amasya (Milletvekili Nevzat Şener'in, 
i Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
| 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde

ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül-
«ı esin o dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis-

j yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
S Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da-

ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 
| 19. — Mardin lEski Milletvekili Talât Oğuz'

un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu -
I mm 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve

lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet M-eelisi 5/31 ; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — (Cumhuriyet ıSenatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Brsü ve 3 arkadaşınım, Dilekçe Karma 

I Komisyonu 'Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta-
I rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 



Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu 
('Millet 'Meclisi 5/44; 'Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. iSayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 isayılı Kanuna ek Adana 
Ziraat Fakültesi (kuruluş kadroları kanunu ta
sarısının Cumhuriyet ISenatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince henimsenmiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi 'Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri (Millet Meclisi 1/398; Cum
huriyet Senatosu 1/873) (S. Sayısı : 441 © 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1969) 

23. — *Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı /tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/386; (Cumhuriyet Senatosu 1/904) (S. Sa
yısı : '701 >e 1 nci 'ek) (Dağıtma 'tarihi : 
21 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNCI GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanım tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra

pora (1/333, 2/199) (S. .Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. —• Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kururu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. —• Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesri Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ra. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi .-
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 



raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi . 1 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişlen 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis re 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
teiklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 
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16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa Nizamımı, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

18. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 20. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'üıı, Devlet Mühendislik ve Mimaride Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

21. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 22. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
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(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 23. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini haklanda kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 24. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarım ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

25. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

26. —• Emekli sandıklariyle mûlûliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle 
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçiei 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi .- 29 . 11.1968) 

X 28. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerimin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 29. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliy© ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

30. — Rize Milletvekili ismail Sarcgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968) 

X 31. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

32. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
num 22 T 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

35. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 36. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
•Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 



2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

37. — Cumhuriyet Senatosu BaşkanVekili 
Fikret Turfıangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

38. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, içişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

39. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 . 1968) 

40. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

41. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

42. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek

lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

44. — 22 Nisam 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı v Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

45. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin G-üven ve 10 arkaldaşmm, GKizel Sa
natlar Akademisi kanun töklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

47. — Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve 
mühendis subaylara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (2/496) (iS. Sayısı : 760) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968] 

X 48. — Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/412) (S. 
Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968] 

X 49. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kuruımu. 
(İYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

50. —• Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 



değiştirilmesine dair kainin teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

51. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün Krallığı arasında imzalanmış olan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S. 
Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi: 23 . 1 . 1969) 

X 53. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se
negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 

Dışişleri komisyonları raporları (1/544) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da im
zalanan («Türkiye. Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının 
önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkında anlaşma» ile bu anlaşmanın ek
leri olan «Türk Bulgar Karina Hudut komis
yonlarındaki heytlerin faaliyet Ibölge ve kısım
larının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yer
lerinin tesbiti hakkında (1) numaralı Proto
kol» ve «Türk - (Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarı
mı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) 
numaralı protokol» ün onaylanmasına dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/484) (ıS. Sa
yısı : 779) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 
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Arsa Ofisi kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /157) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 3 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 297/1622 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 14 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Arsa Ofisi kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Baş/bakarı 

GEREKÇE 

'Türkiye nüfusunun son 15 yıl içinde süratle artması, memleket ölçıüsünde'ki sanayileşmede 
meydana gelen gelişmeler, bir kısım nüfusun bu ve diğer sosyal ve ekonomik etkilerle köylerden 
şehirlere akın etmesi karşısında, zamanında gerekli birtakım yöneltiei tedbirler alınamaması 
yüzünden, zaman zaman imar plânları zorlanmış ve düzensiz bir şehirleşmeye yol açılmıştır. 

'Bu sebeplerle, büyük şehirlerimizin etrafı gecekondularla dolmuş, imar sınırları dışında her 
türlü kontroldan uzak alanlar parsellenerek satışa arz edilmiş, bilhassa 1953 yılından sonra arazi 
'rantı en teminatlı bir gelir kaynağı haline gelerek, arsa spekülâsyonunu doğurmuş ve büyük şe
hirlerdeki arsa fiyatlarında yüzlerce misline kadar artışlar görülmeye başlanmıştır. 

Şehirlerde spekülatif amaçlarla elden ele devredilen arsaların, çoğu zaman inşaat yapacak 
kimselerin eline ya hiç geçememesi veya geçinceye kadar elde edilmesi imkansızlaşacak derecede 
fahiş fiyat kazandırılmış olması, ilgilileri imar sınırları dışındaki araziye yöneltmiş, bunların da 
yine spekülatif amaçlarla parsellenerek satılması; 'bir taraftan plânsız bir şehirleşmeye, diğer ta
raftan da kamu tesis ve hizmetlerine ait masrafların kat kat artmasına yol açmıştır. 

Arsa probleminin konut yönünden ontaya çıkan bu sakıncaları, sanayi ve turizm bölgeleri 
için de vâridolduğundan, memleketimizin önemli gelir kaynaklarını teşkil eden sanayi ve turiz
min süratle gelişebilmesi bakımından da rasyonel bir arsa politikasının takJbedilmesi gerekmekte
dir. 

Her ne kadar, imar plânlarının uygulanması veya ucuz konut sahaları ayrılması amaciy-
lebâzı kanunlarımızla belediyelere arsa sağlamak görev ve yetkisi verilmiş bulunmakta ise de; sair 
birçok se'bepler bir yana, belediyelerin malî durumlarının yetersiz oluşu, memleket ölçüsünde 
düzenli bir arsa politikasının yürütülmesine imkân vermemektedir. 

Bütün bu ihtiyaç ve imkânsızlıklar göz önünde tutulacak olursa, kolaylıkla şu sonuca Varı
labilir : 

440 
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Plân bir kalkınma devresine girdiğimiz son yıllarda, bölge ve şehir plânlarının başarıya 

ulaşabilmesi, konut, sanayi ve turizm sahaları için duyulan arsa ve arazi ihtiyacının karşıla
nabilmesi, arsa politikasını yürütebilecek merkezî bir kurumun da teşkili ile mümkün olabilecektir. 

Esasen, bu konu diğer memleketler için de yabancı sayılamaz. Birçok medeni memleketler 
arsa konusunu düzenlemek zorunluğu karşısında, uzun. zamandan beri çeşitli çarelere başvurmuş
lardır. Bunlardan birkaç misal vermek gerekirse: 

Holânda'da, 1851 tarihli bir kanunla mahallî idarelerle belediyelere, arsa fiyatlarının yük
seltilmesini önlemek, konut yapımını teşvik ve himaye etmek amacı ile arazi satınalmak, arsa 
stoku ve bu amaçla kamulaştırma yapmak yetkisi verilmiştir. 

isveç'te, kendi mevzuatının verdiği imkânlar sayesinde, Devlet ve bilhassa belediyeler geniş 
çapta arsa stokuna sahiptir. Meselâ, Stokholm Belediyesi 1928 yılında 5 938 hektar, İkinci Dün
ya Savaşından sonra da 19 000 hektar arazi stoku yapmış bulunmaktadır. Mahallî idareler bu ar
saları G0 yıl gibi uzun sürelerle kiraya vermek suretiyle, konut inşaatını kolaylaştırmaktadır. 

Fransa'da, şehirlerin inkişaf sahaları ve sanayi bölgelerindeki arazinin düzenlenmesi ile bu 
alanlarda toplu mesken veya tesis kurma faaliyetleri, kamu birlik ve kurumları ile kamu kurum
larının % 50 den fazla sermayeyi iştirak suretiyle kurulmuş olan karma ekonomili şirketler tara
fından gerçekleştirilmektedir. Kamu kurumlarının önemlilerinden ikisi, Fransız Bankasının 
malî yardımı ile kurulan ('Mevduat Sandığı Gayrimenkul Merkez Birliği - SCIC -) ve (Arazi Teç
hizi Merkez Birliği - SOET -) dir. 

Karma ekonomili şirketler ise Devletin doğrudan doğruya veya mahallî idareler veya kamu ikti
sadî kurumları kanaliyle % 50 - 65 nisbetinde sermayeye katılmak suretiyle kurulan malî muhta
riyeti ve hükmî şahsiyeti haiz kuruluşlardır. Bunlar, ticarî, sınaî her türlü konut ihtiyacını etüt ve 
tesbit eder, gerekli arazi satmalır veya kamulaştırır, ticarî ve sınaî tesislerle, toplu konutlar inşa 
ederler. 

İngiltere'de, konut inşaası ve bununla ilgili arsa meselesi, mahallî idarelerin görevleri arasına 
girmektedir. Mahallî idareler bu görevlerini mesken birlikleri ve şirketler vasıtasiyle gerçekleştir
mektedir. Arsa alış ve satışı, kamulaştırma ile ilgili kanunî ve resmî faaliyetler mahallî idarelerin 
yetkisi dâhilinde olup bu suretle temin edilen arsalar birlik ve şirketlere devredilir. 

Londra Belediyesi'nin İkinci Dünya Savaşındın sonra giriştiği faaliyet bilhassa göze çarpmak
tadır. Savaştan yıkılan binlerce binanın arsalarını satın alan belediye, buralarda iş yerleri ve ko
nut yaptırarak, (99 yıl gibi) uzun süre ile kiraya vermiş bulunmaktadır. Diğer belediyeler de hali
hazırda ve gelecekteki ihtiyaçları için imkânları arsbetinde arsa stoku yapmaktadır. 

Arsa konusunun düzenlenmesi yurdumuzda da bir zaruret halini aldığından; Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının konut bölümünün arsalara ait tedbirler arasında, 434 noü sahifedeki (F) fıkrasında; (be? 
tediyelerim malî imkânları sınırlı olduğundan, arsa işlerini düzenliyen bir merkezî kurumun bele
diyelere yardımcı olarak kurulması sağlanacaktır.) şeklindeki hüküm yer almıştır. 

Bu husus 1963 yılı icra programının 217 nci sayfasında,; (Arsa konusunu düzenlemek üzere 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı merkezî bir kulumun kurulması için çalışmalar tamamlanacaktır. 
Belediye ve özel idarelere yardımcı olarak kurulacak bu kuruma: 

1. Arsa stoku temin etmek, 
2. Tanzim satışları yapmak, 
3. Halk tipi konut yapacaklara arsa sağlamak, 
4. İmar plânlarının hazırlanmasında inkişaf sahalarının spekülatif amaçlarla satışlarına en

gel. olmak) görev ve yetkilerinin verilmesi şeklinde açıklanmış ve 1964 icra programında da : 
(1963 yılı programında kurulması öngörülmüş olan Arsa Kurumu'num öncelikle, şehirleşmenin 

hızlanma eğiliminde bulunduğu merkezlerde faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Bu kurum kendi kay
naklarından kendi çalışmalarını besler duruma ge1 inceye kadar kamu kaynakları ile desteklene
cektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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Kamu elindeki arsalar satılmıyacak, kiralanarak veya irtifak hakkı tanınarak kullanılmamaları 

sağlanacaktır.) denilmek suretiyle, belirtilen prensiplere göre arsa konusunu düzenleyecek îmar ve 
İskân Bakanlığına bağlı merkezî bir kurumun kurulması kaibul edilmiştir. 

1963 ve 1964 icra plânlarında kurumun kurulmasiyle ilgili olarak Maliye, İçişleri, ve İmar ve 
İskân Bakanlıkları gösterilmiş bulunduğundan, bu Bakanlıklar ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığı. temsilcilerinden bir komisyon kurularak müştereken gerekli çalışmalar yapılmış ve ekli ka
nun tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu, kanun tasarısı ile varılmak istenen amaçlar şunlardır: 
1. Konut inşasına veya sanayi ve turizm tesisleri kurmaya elverişli bulunan yerlerde arazi ve 

arsalar satın almak, arsa stoku yapmak, 
2. Satın alınan arazi ve arsalarda lüzumlu görülenlerinin maksada uygun bir şekilde kulla

nılabilmesi için gerekli harita, imar plânı, yol, su, kanalizasyon, elektrik, havagazı gibi kamu hizmet 
ve tesislerini yapmak suretiyle bu yerleri inşaata hazır bir duruma getirmek, 

S, Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere, belli nitelikte konut yapacaklarla sanayi ve
ya turizm tesisleri kuracaklara, arsa tanzim satışları yapmak, kiralamak veya irtifak hakkı ta
nımak, 

4. Hazine ve Belediyelerin mülkiyetinde buluıan arazi ve arsalardan toplu konut yapmaya 've
ya sanayi ve turizm tesisleri kurmaya yararlı yerleri önceden tesbidederek bu idarelerden devir al
mak ve gerekenleri harita, imar plân ve kamu tesislerini yapmak suretiyle inşaata elverişli arsalar ha
line getirmek, 

5. Satılmak, kiralanmak veya irtifak hakkı tanınmak suretiyle üçüncü şahıslara verilecek 
arsalar üzerinde; satış, kira veya irtifak hakkı tesisi şartlarına uygun konut veya tesisler yapıl
masına sağlamak, 

6. Belediye, özel idare ve Vakıf teşkilâtı tarafından satışa çıkarılacak arazi ve arsaların, 
önceden satış şartlarını öğrenerek toplu konut yapımına, sanayi ve turizm tesisleri kurmaya 
elverişli olduğu tesbit edileceklerin satış ihalelerime katılmak, 

Şeklinde özetlenelbiılir. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince ve belediye ve özel idarelere yardımcı olmak üzere bu 

amaçları gerçekleştirebilecek bu kurumun, esas itibariyle kamu hizmeti ifa ötmesi ve diğer yö
nlüyle de özel hukuk hükümlerine göre arazi ve arsalar satınalması ve bunları amaçlarına uygun 
fbir şekilde değerlendirerek sataıası gibi bir faaliyette bulunması zarureti karşısında, bunun 
İktisadi Devlet Teşebbüsünden ziyade, diğer bakanlıklar bünyesinde olduğu gibi döner serma
yeli bir kurum olmasının maksadı temine daha uygun olacağı görülmüştür. 

Bu sebeple kurum; İmar ve İskân Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz döner ser
mayeli (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü) adı ile bir genel müdürlük olarak düşünülmüştür. Bu 
genel müdürlük; bir genel müdür ile yeteri kadar idari ve teknik yardımcılarından, hukuk iş
leri, hesap işleri, arsa abm - satım ve devir işleri, plânlama ve yapım işleri, muamelât müdür
lükleriyle, İmar ve İskân Bakanlığınca lüzumlu görülecek diğer müdürlükler tarafından yöneti
lecek ve teşkilâtım çeşitli personeline ait kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerine göre, yönetmelikte belirtilecek esaslar dairesinde tesibit edilecektir. 

Hangi amaçlarla ele alındığı arz ve izıah edilmiş bulunan kanun tasarısında; amaçlara uy
gun olarak genel müdürlükçe yapılacak işlemlerin teferruatına taallûk eden hükümlerden ziya
de kurukuş, görev ve yetkilere dair genel mahiyetteki hükümlere yer verilmiş ve işlerin yürü
tülmesine ait idari, malî esaslarla personel tâyini, nitelikleri, istihdam şekilleri ve soruımluklariyle, 
bütün harcamalara, satınalmalara, satmalara, yapma ve yaptırmalara, kiralama ve kiraya ver
melere tahsis ve irtifak hakkı tesisi gibi işlemlerin yürütülmesine ait usullerin ise; daha geniş 
bir surette tesibit ve tâyin edilelbilmesini temin için İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmeliklerde yer alması uygun görülmüştür. 

4 bölüm ve (23) maddeden ibaret olan tasarının hazırlanması sırasında, Anayasamızın 35, 
36, 38, 41, 49, 51 ve 53 noü maddeleri bilhassa ve önemle ^z önünde tutulmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 440) 
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MADDELER 

Kuruluş ve görevlerle ilgili birinci bölümde yer alan 1 nci madde kanunun amacını ve kuruluşun 
niteliğini belirtmektedir. 

2 nci madde kurulacak genel müdürlüğün görevlerini, 3 ncü ve 4 ncü maddeler ise kuruluşu açık
lamakta, kadroları, sicü, tâyin, terfi, tecziye ve diğer zatişleririi hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Bu maddelerin tetkikinden açıkça görülmektedir ki; Anayasamız gereğince Devlete verilmiş olan 
konu ile ilgili görevler, kuruluş kanununa göre, Devletin imar işleriyle konut politikasını yürütmekle 
görevli olan imar ve iskân Bakanlığınca ele alınmakta ve bu politika çerçevesinde mütalâa olunmak
tadır. 

Kurulacak genel müdürlüğün adı geçen Bakanlığa bağlı olması, kadro tesbiti işi ile belli başlı 
kadrolara yapılacak tâyinlerin ve genel müdürlüğe ait her türlü işlemin teftiş, tahkik ve denetimi 
görev ve yetkilerinin, yine aynı Bakanlığa verilmiş bulunması işte bu sebeplere dayanmaktadır. 

ikinci bölümdeki malî hükümlerle ilgili iki maddeden 5 nci madde genel müdürlüğün sermayesini, 
bu sermayenin kaynakları ile artırılabileceği miktarı ve artırma şeklini ifade etmektedir. 

6 nci madde ile de, genel müdürlükçe yapılacak işlemlerin, halen yürürlükte bulunan 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artınna, Eksiltme ve ihale Kanununa, bu kanunların ek 
ve değişikliklerine ait hükümlere tabi olmıyacağı, buna mukabü, döner sermaye ile yapılacak işlerden 
doğan gelir ve giderler için her malî yılın bitiminden itibaren üç ay içerisinde genel müdürlük tara
fından bir bilanço düzenleneceği ve bu bilançonun Maliye Bakanlığı ile imar ve iskân Bakanlığın
ca geçici olarak görevlendirilecek uzmanlar tarafından incelenip bir rapora bağlanarak, Sayıştayın 
tetkik ve vizesine arz edileceği hükme bağlanmıştır. 

Üçüncü bölümde, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce ne şekilde arazi ve arsa sağlanacağı, bunlardan 
hangilerinde neler yapılacağı ve bu arsaların amaca uygun olarak kullanılabilmesinin nasıl düzenle
neceği gibi hususlar yer almaktadır. 

7 nci madde Hazineye aidolan veya daha önce Hazineye aidolup da belediyelere intikal etmiş bu
lunan arazi ve arsalardan her hangi bir hizmete tahsis edilmemiş olanlarının, takdir edilecek bedel 
üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredileceğini ve lüzumu halinde yine aynı şartlarla geri 
verileceğini, fakat bütün bu devir ve geriverme işlemlerinin, talep tarihinden itibaren üç ay içeri
sinde tekemmül ettirileceğini hükme bağlamıştır. 

Maddedeki açık ifadeye göre, bu maddeye konu teşkil eden araziler 4753 sayılı (Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu) hükümleri dışında mütalâa edilecek kanunun tatbik sahası genişletilmiş buna 
karşılık 28.12.1960 gün ve 189 sayılı (Millî Savunma Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası 
ve bu bakanlıkça kullanılan gayrimenikullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet veril
mesi hakkındaki Kanun) kapsamına giren veya her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş bulunan 
arazi ve arsalar da bu kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Arsaların, maksadına uygun olarak kullanılıncaya kadar, çeşitli ellerden geçmek suretiyle fi
yatlarının kat kat artmasını, kısmen de olsa önlemek amaeiyle, Hazineye, Vakıflar idaresine, özel 
idare ve belediyelere ait arazi ve arsaların her hangi bir sebeple satışa çıkarılmaları halinde, ihale 
gününden en az iki ay önce Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün haberdar edilmesi zorunluluğu 8 nci 
maddede yer almış bulunmaktadır. 

9 ncu madde, konut, sanayi ve turizm ihtiyaçları için lüzumlu görülen özel ve tüzel kişilere ait 
arazi ve arsaların, bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü bina ve tesislerin Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünce kamulaştınlabileceğini âmirdir. Bu kamulaştırma işi anlaşma ve satmalına yolu 
ile de gerçekleştirilebilecektir. 

10 ncu madde, adı geçen genel müdürlüğe şuf'a hakkı müessesesinden faydalanmak imkânı sağla
maktadır. 

11 nci madde, ofisçe sağlanan arsaların nasıl değerlendirileceği, ne şekilde satılacağı veya kira
lanacağı veya bunlar üzerinde ne zaman irtifak hakkı tesis edüeceği gibi uygulamaya ait esasların 
yönetmelikte belirtüeceğini açıklamakta, 
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12 nci madde ise, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satılan arsaların hangi hallerde, ne 

gibi işlemlere tabi tutulacağım ifade etmektedir. 
Amaca uygun hareket edilmediği takdirde yapılacak işlemler de bu maddede yer almıştır. 
13 ncü madde ile getirilen yenilik sayesinde, kamu tüzel kişileri ve kamu kurumlarının ihtiyacı 

olan arsaların, öncelikle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne müracaat edilmek suretiyle, daha müsait bedel 
karşılığında sağlanması mümkün kılınmaktadır. 

Ancak, bu taleplerin bütünü ile ve-derhal karşılanamaması halinde, hizmetin akşamlamasını sağ-
lıyan bir fıkra da maddeye eklenmiştir. 

Dördüncü bölüm çeşitli hükümleri kapsamaktadır. 
14 ncü madde ile ilgili bakanlık ve kuruluşların Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne görevleriyle ilgili 

işlerde lüzumlu bilgileri vermesi ve kolaylıklar göstermesi, 
15 nci maddede, Ofise, çeşitli konularda teknik işbirliği yapmak görev ve yetkisi, sağlanmıştır. 
16 nci maddede, Ofisin uygulama ile ilgili çeşitli faaliyetlerinin yönetmelikle düzenleneceği hususu 

yer almış, 
17 nci madde Ofise ait malların Devlet malı nietliği taşıyacağı, 
18 nci madde ise ilgili dâvalar ve vekâlet ücretleri konusunun nasıl düzenleneceği hususlarında 

hfükümler getirmiştir. 
19 ncu madde gereğince, kanunda sözü geçen yönetmeliklerin îmar ve İskân Bakanlığınca ve 

belirli bir süre içerisinde hazırlanması öngörülmüş, bu süre 6 ay olarak tesbit edilmiştir. 
20 nci madde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü işlemlerinin, İmar ve İskân Bakanlığınca 

tetkik, teftiş ve tahkik edileceğini açıkça hükme bağlamıştır. 
21 ve 22 nci maddeler ise yürürlük maddeleridir. 
özet olarak, bu kanun tasarısı, kamu yararına gelişmeyi sağlamak amaciyle ve büyük halk kütlesi

nin gerek işyeri, gerekse en tabiî ihtiyacı olan barmacağı yuvasına, her hangi bir istismara meydan 
verilmeden kavuşmasını mümkün kılmak sebep ve ihtiyacına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 19 .7 . 1967 
Esas No. : 1/157 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Arsa Ofisi kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasiyle Komisyonumuzda görüşül
müştür. 

Tasarı, memleketin büyük ve âcil bir ihtiyacını karşılamakta ve özellikle konut, sanayileşme ve 
turizm etndüstrisi yönünden gelişmemize büyük ölçüde katkıda bulunacak bir nitelik arz etmekte
dir. 

Son yıllarda nüfusumuzun süratle artması, sanayideki gelişmeler ve bu sebeplerle büyük merkezlere 
vâki akın, şehirleşme olaylarının düzensiz bir mahiyet almasına sebebolmuştur. 

Zamanında yöneltici tedbirlerin alınmaması yüzünden imar plânları zorlanmış, özellikle büyük 
şehirlerimizin etrafı gecekondularla dolmuş ve arsa pazarı zaman zaman birtakım spekülatörlerin hâki
miyeti altına girmiştir. 

Arsa probleminin konut alanında ortaya koyduğu bu sakıncalar, sanayi ve turizm bölgeleri için de 
mevcuttur. Memleketimizin önemli gelir kynakları' teşkil eden bu sektörlerin daha süratle gelişmesi de 
rasyonel bir arsa politikasının izlenmesiyle mümkün olacaktır. 
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Arsa stoku yapmak, spekülâsyonu önleyici tanzim satışları yaparak özel ve tüzel kişilere ucuz 

arsa sağlamak gibi görevler, bâzı yabancı ülkelerde belediyeler, sermayesinin tamamı veya yarısından 
fazlası kamuya ait şirketler tarafından ifa edildiği halde, belediyelerimizin malî kaynaklarının kifa
yetsiz oluşu, ülke ölçüsünde düzenli bir arsa politikasının yürütülmesine imkân vermemiştir. 

İşte bu sebeplerle, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer aldığı halde, bundan önce gerçekleş
tirilememiş bulunan Arsa Ofisi kurulması konusu, İkinci Beş Yıllık Plânda gayet açık ve kesin bir 
ifade ile yer almış ve gerekli bir dayanağını daha bu şekilde bulmuş olmaktadır. 

İmar ve İskân Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli bir Genel Müdür
lük statüsü içinde mütalâa edilen Arsa Ofisinin kurulmasını öngören kanun tasarısı ile elde edilmek 
istenenler şunlardır : 

1. Konut inşasına veya sanayi ve turizm tesisleri kurmaya veya bunlarla ilgili kamu tesisleri 
vücuda getirmeye elverişli bulunan yerlerde arazi ve arsalar satınalarak, arsa stoku yapmak, 

2. Belediye, Özel İdare ve Vakıf Teşkilâtı tarafından satışa çıkarılacak arazi ve arsalarından top
lu konut yapımına, sanayi, ve turizm tesisleri kurmaya elverişli olduğu tesbit edileceklerin satış iha
lelerine katılmak ve gerekirse bunları da diğer arsalar gibi şüfa hakkı müessesesine dayanarak satı-
nalmak, 

3. Satmalman arazi ve arsaların maksada uygun planlanması için gerekli harita, imar plânı, 
yol, su, kanalizasyon, elektrik, havagazı gibi kamu hizmet ve tesislerini tamamlamak suretiyle bu yer
leri inşaata hazır bir duruma getirmek, 

4. Hazine ve belediyelerin mülkiyetinde bulunan arazi ve arsalardan, toplu konut yapmaya ve 
sanayi ve turizm tesisleri kurmaya yararlı olan ve diğer kanunlarla başka amaçlara ayrılması 
gerekenler dışında kalan yerleri önceden tesbit ederek,, bu idarelerden devralmak ve harita, iımar 
ve kamu tesislerini yapmak suretiyle inşaata elverişli arsalar haline getirmek, 

5. Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere, halk tipi konut yapacaklarla, sanayi veya turizm. 
tesisleri kuracaklara arsa tanzim satışları yapmak kiralamak veya irtifak hakla tanımak, 

'6. Satılmak, kiralanmak veya irtifak hakkı tanımak suretiyle üçüncü şahıslara verilecek arsalar 
üzerinde, satış kira veya irtifak hakkı tesisi şartlarına uygun konut veya tesisler yapılmasını sağla 
mak. 

Bu arada, şu hususu bilhassa kaydetmek lâzımdır ki, Arsa Ofisi kurulması hiçbir şekil ve surette 
serbest alım satım işlerine engel olmıyacak, bunlar eskiden olduğu gibi devanı edecektir. 

Komisyonumuzca Hükümet tasarısı üzerinde yapılan değişiklikler, gerekçeleriyle birlikte aşağıda 
arz ve izah olunmuştur : 

Madde 1. — Bu maddede yapılan değişiklik, (kamu tesisleri) ve (arazi) kelimelerinin ilâvesiyle mü
teakip maddelerde yer alan hükümlerle uygunluğu sağlamış olmaktan ibarettir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu madde teftiş işlerinin de ilâvesiyle Ofisin faaliyetlerinin 20 nci madde gereğince 

İmar ve İskân Bakanlığınca teftiş, tahkik ve denetimi yanında, kendi organı tarafından da teftişinin 
ve çalışmalarının devamlı murakabe altında yürütülmesinin sağlanması düşünülmüştür. 

Madde 4. — Bu maddede yapılan değişiklik (tesbiti isleri) ve (işlemleri) kelimelerinin ilâvesi ve 
maddenin redaksiyona tabi tutulmasından ibarettir. 

Madde 5. — Bu maddede yer alan (sermayenin lüzumu halinde Bakanlar Kurulunca artırılacağı
na) dair hüküm, bu yetkinin Büyük Millet Meclisine aidolacağı düşüncesiyle, (d) bendinde yer alan 
(her çeşit bağış ve yardımlar) sermayenin anakaynaklarından sayılamıyacağı ci'hetle metinden çıkar 
tılmış, buna mukabil sermayenin tamamlanması için tesbit edilen 10 yıl kaydı, bulunacak imkânlarla 
bu müddetten daha önce de gereğinin yapılabileceği göz önünde bulundurularak (en geç 10 yılda) ola
rak düzeltilmiştir. 

Maddede ayrıca, Genel Müdürlük her çeşit bağış ve yardımları kabule yetkili kılınmış, (Hazine adı
na bloke bir hesaba kaydolunma) ifadesi ise (Hazine adına özel bir hesapta bloke edilir.) şeklinde dü
zeltilmiştir. 
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Madde 6. — Bu maddede yer alan ve ilk fıkra ile tezat teşkil ettiği anlaşılan ikinci fıkra metinden -

çıkarılmıştır. 
Madde 7. — Bu maddede (Hazineden belediyelere intikal etmiş arazi ve arsalardan her hangi bir 

hizmete tahsis edilmemiş olanlarının yeniden Hazineye goriverilmesinacn sonra Ofis tarafından sa-
tmalmması yerine, daha kısa yoldan ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine de uygun ola
rak, doğrudan doğruya belediyelerden alınması ve karşılığının 775 sayılı Kanunun 12 nei maddesin
de sözü geçen fona yatırılması suretiyle maksada uygun hareket edilmesi uygun görülerek madde bu 
esaslara göre düzeltilmiştir. 

Madde 8. — Tasarının bu maddesinde yer ala a iki aylık süre, ilgili kurum ve kuruluşların imkân
ları da göz önüne alınarak, bir aya indirilmiştir. 

Madde 9. — Maddeye (diğer kamu tesisleri) de ilâve edilmek suretiyle maksada uygunluk sağlan
mıştır. 

Madde 10. — Tasarının bu maddesine de (diğer kamu tesisleri) eklenmek suretiyle, 9 ncu madde 
ile uygunluk sağlanmış, ayrıca tapu dairelerine tanınan 10 günlük bildirme süresi, daha kabili tatbik 
bir süre olarak 15 güne çıkartılmıştır. 

Tasarının 11 ııci maddesi aynen kabul edilmişti.'. 
Tasarının 12 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Bu maddede (Kamu tüzel kişileri) ifadesi (Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar) 

olarak düzeltilmiştir. 
Bu maddeye göre sözü geçen kurum ve kuruluşlar, özellikle satmalmak zorunda kaldıkları arsaları 

daha uygun şekil ve şartlarla sağlamak imkânına sahibolacaklardır. 
Ancak, bu madde bir kurum ve kuruluşların, diğer kanunlar gereğince Hazineden veya çeşitli 

kaynaklardan bedelsiz veya değiştirme suretiyle arsa sağlanmasına mâni teşkil etmemektedir. 
Madde 14. — Bu madde de taciadedilmek suretiyle yer alan kurum ve kuruluşlar, yukarıdaki mad

dede yapılan ifade değişikliğine uygun olarak, daha kısa ve şümullü bir ifade içerisinde değerlendiri
lerek, madde buna göre düzeltilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının bu maddesinde de ifadeler yukarıdaki maddede olduğu gibi düzeltilmiş, 
maddeye ayrıca (kamu tesisleri) ifadesi ile (Ofisin kanunun uygulanmasında ilgili belediyelerle or
taklık kurmasına imkân veren ve bu ortaklığın ne şekilde kurulacağına dair hükümler getiren) ilâve
ler yapılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 17 ııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18. — Tasarının bu maddesi yeniden düzenlenerek, maksat açıkça ifade olunmuş, Genel Mü

dürlüğün her türlü idari ve kazai ihtilâflarda husumete ehil olduğu, başka bir ifade ile Genel Mü
dürlüğün dâva açmaya, yetkili bulunacağı, açılan dâvalarda husumetin Genel Müdürlüğe tevcih olu
nacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca vekâlet ücretleriyle ilgili hükme de sarahat verilmiştir. 
Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Tasarının 20 nei maddesindeki) (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü hiz

metlerinin, imar ve İskân Bakanlığınca tetkik, teftiş ve tahkik olunacağı) hükmü (Bakanlığın tet
kik, teftiş ve tahkike yetkili olduğu) şeklinde değiştirilmek suretiyle maddeye vuzuh verilmiş, ay
rıca ofis hizmetlerinin kendi imkânlariyle de denetimi mümkün kılınmıştır. 

Tasarının 21 nei maddesi aynen kabul olunmuştur. 
Tasarının 22 nei maddesi aynen kabul olunmuştur. 
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Kanun tasarısının yukardaki değişikliklerle birlikte, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gc 

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Kars 

L. Aküzüm 

Üye 
Balıkesir 

F. îslimyeli 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Hakkâri 

A. Karahan 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Kocaeli 

S. Sofuoğlu 
imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Balıkesir 
A. Akın 

Üye 
Burdur 

F. Kırbaşh 

Üye 
istanbul 

Komisyona katılmama 
imkân vermiyen usul
süzlük sebebiyle ve di

ğer sebeplerle söz 
hakkım saklıdır. 

R. Ülker 

Üye 
Konya 

Z. İzerdem 

Kâtip 
Eskişehir 

/. Angı 

Üye 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Üye 
Kars 

T. Göle 

Üye 
Konya 

Muhalifim 
Söz hakkım saklıdır. 

Üye 
Samsun 

Y. Koçak 

li. TJzunoğlu 

Üye 
Ankara 

Z. Pehlivanlı 

Üye 
Çorum 

Söz hakkım mahfuz 
olmak kaydiyle 

N. Yücer 

Üye 
Kars 

C. N. Koç 
imzada bulunamadı 

Üye 
Mardin 

I. Aysoy 
Imz ad a bulun anı a d .1. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Arsa Ofisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Arsaların aşırı fiyat artış
larım önlemek amacı ile tanzim alış ve satış
ları yapmak, konut, sanayi ve turizm bölge
leri için arsa sağlamak üzere; İmar ve İskân 
Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve 
döner sermayeli «Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü» 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Genel müdürlüğün görevi: 
Bu kanun gereğince sağlanacak arazi ve arsa
ları, her ne suretle iktisabedilmiş olursa olsun, 
olduğu gibi veya İmar ve İskân Bakanlığınca 
görülecek lüzum ve tesb.it edilecek esaslara 
•göre plânlama hizmetleri ile sair kamu tesisle
rini ikmal ederek veya ettirerek, satmak, ki
ralamak veya irtifak hakkı tesis etmek sure
tiyle, ihtiyaç sahiplerine tahsis etmektedir. 

MADDE 3. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü: 
Bir genel müdür ile idari ve teknik yar

dımcılarından ve, 
Plânlama ve yapım işleri, 
Arsa alım - satım ve devir işleri, 
Hesap işleri, 
Hukuk işleri, 
Muamelât işleri, 
Müdürlükleriyle gerekli diğer müdürlükler

den teşekkül eder. 
Bunlardan genel müdür İmar ve İskân Ba

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

MADDE 4. — Genel müdürlüğün personel 
kadroları, personelin sicil, tâyin, terfi, ve tec
ziyeleri ve diğer zat işleri 667 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümleri uyarınca ve 
yönetmelikte belirtilen esaslar dairesinde yürü
tülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 
MADDE 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

nün döner sermayesi «250 000 000» liradır. Bu 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Arsa Ofisi Kanun Tasansı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevler 

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

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

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

cılarından ve plânlama ve yapım işleri, 
Arsa alım, satım ve devir işleri, 
Hesap işleri, 
Hukuk işleri, 
Teftiş işleri, 
Muamelât işleri müdürlükleri ile 
Gerekli diğer müdürlüklerden teşekkül eder. 
Bunlardan genel müdür İmar ve İskân Ba

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

MADDE 4. —• Genel müdürlüğün personel 
kadrolarının tesbiti işleri, personelin tâyin, ter
fi, tecziye ve sicil işlemleri ile diğer özlük işleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
ve hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yü
rütülür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 
MADDE 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü

ğünün döner sermayesi «250 000 000,—» lira-

(S. Sayısı : 440) 

http://tesb.it


Hükümetin teklifi 

miktar lüzumu halinde Bakanlar Kurulu kararı 
ile bir misline kadar artırılabilir. (Bu sermaye 
10 yılda tamamlanmak üzere her yıl Maliye 
Bakanlığı Bütçesine yeterli miktarda ödenek 
konulur.) 

Bu döner sermaye : 
a) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
b) Hazine ve belediyelerden intikal ede-

celk taşınır veya taşınmaz malların takdir edi
lecek kıymetlerinden, 

c) Döner sermayenin işletilmesinden elde 
'e dilce ek kârlardan, 

d) Her çeşit bağış ve yardımlardan, mey
dana gelir. 

Bağışlar limite bakılmaksızın sermayeye ek
lenir. Döner sermaye tamalandıktan sonra ser
mayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, 
artırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, 
Hazine adına bloke bir hesaba kaydolunur. 

MADDE 6. — Arsa devir, kamulaştırma 
veya satmalmaları, harita ve plânlarla kamu 
tesis ve hizmetlerinin yapılması ve diğer döner 
sermaye işlemi eri, 1050 sayılı Mulhasdboi Umu
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma - Eksiltme 
ve İhale Kanunu ve bunların ek ve tadillerine 
ait hükümlerine taJbi değildir. 

Ancak döner sermaye ile yapılacak işler
den doğan gelir ve giderler için, malî yılın bi
timinden itibaren üç ay içerisinde Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünce bir bilanço düzenlenir. 
Maliye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca geçi
ci olarak görevlendirilecek uzmanlar tarafın
dan tetkik edilecek olan bu bilanço blir rapo
ra bağlanarak Sayıştaym tetkik ve Vizesine 
arz olunur. Bilanço ve ekleriyle uzmanlar ra
porunun bir sureti ayrıca Maliye Bakanlığına 
da gönderilir. 

ÜOÜNOÜ BÖLÜM 

Arsa ile ilgili hükümler 

MADDE 7. — İmar ve İskân Bakanlığınca 
bu kanunda yazılı amaçlarda kullanılmak üze
re talebedilen arazi ve arsalardan Hazineye 
aıidolanlar Hazine tarafından ve evvelce Hazi
neden intikal etmiş olup belediyelerce her han
gi bir hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi 
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dır. (Bu sermaye en geç 10 yılda tamamlanmak 
üzere, her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeteri 
kadar ödenek konulur.) 

s Bu döner sermaye : 
j a) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
i ib) Hazine ve belediyelerden intikal edecek 
' taşınır veya taşınmaz malların takdir edilecek 

kıymetlerinden, 
i e) Döner sermayenin işletilmesinden elde 
i edilecek kârlardan meydana gelir. 
I Ayrıca, genel müdürlük her çeşit bağış ve 

yardımları da kaibule yetkilidir. Bağışlar limite 
bakılmaksızın sermayeye eklenir. 

j Döner sermaye tamamlandıktan sonra serma-
j yenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, art

tırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, Ha-
\ zine adına özel bir hesapta bloke edilir. 

MADDE 6. — Arsa devir, kamulaştırma ve
ya satmalmaları, harita ve plânlarla kamu tesis 
ve hizmetlerinin yapılması ve diğer'döner serma
ye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İha
le Kanunu ve bunların ek ve tadillerine ait hü
kümlerine tabi değildir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arsa ile. ilgili hükümler 

MADDİ] 7. — .İmar ve İskân Bakanlığınca 
bu kanunda yazılı amaçlar'da kullanılmak üzıe-
re talebedilen arazi ve arsalardan Hazineye 
aidolanlar Hazine tarafından ve cvve'lce Hazi
neden intikal etmiş olup belediyelerce her hangi 
bir hizmete tabsis edilmemiş bulunan arazi ve 
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ve arsalar da belediyelerce Hazineye devirlerini 
mütaakıp, yiine Hazine tarafından Maliye ve 
İmar ve İskân bakanlıklarınca müştereken tak
dir edilecek kıymetleri üzerinden Arsa Ofisti 
'G-enel Müdürlüğüne devredilir. 

Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu ol
duğu gerekçesiyle Hazinece taleibedilenler, de
vir fiyatına bu arsalara ofisçe yapılan masraf
lar ilâve edilmek suretiyle bulunacak bedel 
esas alınmak suretiyle Hazineye iade edilir. Bu 
devir işlemleri talep tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde tekemmül ettirilir. 

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

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

1 MADDE 8. — Hazine, belediye özel idare 
ve Vakıflar idaresi satışa çıkaracakları arazi 
ve arsalarının şartnamelerini ihale gününden 
en az iki ay önce Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
ne bildirmekle görevlidirler. 

MADDE 9. — İmar ve İskân Bakanlığı; ko
nut, sanayi ve turizm ihtiyaçları için plânlan
mış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişile
re ait arazi ve arsaları ve varsa bunlar içeri
sinde veya üzerinde bulunan bina veya sair te
sisleri Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına ka
mulaştırmaya yetkilidir. 

MADDE 10. — Arsa ofisi, konut, turizm ve 
sanayi için plânlamayı öngördüğü ve tahdidini 
yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulun
duğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında 
şüf'a hakkını haizdir. 

Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları ta
pu daireleri tarafından 10 gün içinde arsa ofi
sine bildirilir. 

Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine 
arsa ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını 
kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde 
ödenmiş satış bedeli ile her türlü hare ve mas
rafları peşin olarak, malik adına yaptırmadığı 
takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vaz
geçilmiş sayılır. 
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arsalar da karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydiy-
le, Maliye ve İmar ve İskân bakanlıklarınca 
müşt'ereiken takdir edilecek kıyimöt'leri üzerin
den belediyelerce Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
ne devredilir. 

Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu ol
duğu gerekçesiyle Hazinece taleibedilenler, devir 
fiyatına bu arsalara Ofisçe yapılan masraflar 
ilâve edilerek bulunacak bedel esas alınmak 
suretiyle Hazineye iade edilir. Bu devir işlem
leri talep tarihinden iltübanen üç ay içerisinde 
tekemmül ettirilir. 

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

28 . 12 . 1960 tarifli ve 189 sayılı Kanun kap
samına giren veya her hangi bir kamu hizm'elti-
ne tahsis edilmiş olan arazi ve arsalar bu kanun 
hükümleri dışındadır. 

MADDE 8. — Hazine, belediye, özel idare ve 
vakıflar idaresi satışa çıkaracakları arazi ve ar
salarının şartnamelerini ihale gününden en az 
bir ay önce Arsa Ofisi Gemel Müdürlüğüne bil
dirmekle görevlidirler. 

MADDE 9. — İmar ve İskân Bakanlığı; ko
nut. sanayi ve turizm ihtiyaçları ile diğer kamu 
tesisleri için plânlanmış sahalar içinde kalan 
özel ve tüzelkişiöer'e ait arazi ve arsaları ve varsa 
bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan bina 
veya sair tesisleri Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
aldın a kamulaştırmayla yetkilidir. 

MADDE 10. —'• Arsa ofisi, konut, turizm, sa
nayi ve diğer kamu tesisleri için plânlamayı ön
gördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idare
lerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve 
arazinin satışlarında şüf'a hakkını haizdir. 

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

Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine 
arsa ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını 
kullanacağını bildirmediği ve bu süre .içinde 
ödenmiş satış bedeli ile her türlü hare ve mas
rafları peşin olarak, malik adına yatırmadığı 
takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vaz
geçilmiş sayılır. 
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30 günlük süre içinde ödenmiş satış bede
li ve her türlü hare ve masrafların yatırılma
sını mütaakıp, tapu dairelerince re'sen, eski sa
tışın iptali ile yeni maliki adma tescil işlemi ya
pılır. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri gere
ğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne intikal 
eden arazi ve arkalar, yönetmelikte belirtilen 
esaslar dâhilinde satılabilir, kiralanabilir veya 
bunlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilir. 

MADDE 12. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü tarafından satılan arsalar, üzerine satış 
şartlarına uygun inşaat ikmal edilmedikçe üçün
cü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz veya hac-
zolunamaz. Bu hususlar tapu kayıtlarına işle
nir. 

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

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

MADDE 13. — Kamu tüzel kişileri ile ka
mu kurumları arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğüne bildirerek ofis eliyle karşı
lamak zorundadırlar. 

Ancak vâki talepleri Arsa Ofisince dört ay 
içinde^ karşılanamadığı takdirde, talebolunan 
arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kuru
luşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
rakler hakkındaki Kanuna tabi kuruluşlar, ofi
sin görevleri ile ilgili işlerde gerekli bilgile
ri vermek zorundadırlar. Bu işlerin gerektir
diği giderler, ofisçe karşılanır. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

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

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Kamu tüzel kişiliğini haiz ku
ruluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek Ofis 
eliyle karşılamak zorundadırlar. 

Ancak, vâki talepleri Ofisçe dört ay içinde 
karşılanamadığı takdirde, talebolunan arsalar 
için bu zorunluk ortadan kalkar. 

DÖRDÜNOÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 14. — Kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlar ile kamu kurumları, Ofisin görevleri 
ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zorun
dadırlar. Bu işlerin gerektirdiği giderler Ofisçe 
karşılanır. 
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MADDE 15. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü, sanayi ve turizm bölgeleri, toplu konut te
sisleri, sanayi siteleri meydana getirmek isti
yen kamu tüzel kişileri, kamu kurumları ve 
özel hukuk tüzel kişileriyle inceleme ve proje 
hazırlama konularında teknik işbirliği sağlıya-
bilir. 

MADDE 16. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, 
kiraya verme ve irtifak hakkı tesisleriyle taz
minat takdirleri satım ve devir almalar, harca
malar, taşınmaz mal veya hizmet maliyetleri
nin hesabı, amortisman kâr ve nizami faiz pay
larının tâyini, hesap usulleriyle diğer idari, 
malî ve teknik işlemlerin nasıl yürütüleceği hu
susları yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 17. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün bütün malları Devlet malı hükmündedir. 
Bunlar aleyhine suç işliyenler Devlet malları 
aleyhine suç işliyenler gibi ' cezalandırılır
lar. 

MADDE 18. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü kendi konusu ile ilgili dâvaları takibettir-
mek ve gördürmek için avukat istihdamına yet
kilidir. 

Genel müdürlük ile aleyhinde idari ve adlî 
kaza mercilerinde ikame edilen dâvaları taki-
beden grup temsilcileri lehine takdir edilen ve
kâlet ücretinin tamamı hazırlanacak yönetme
lik hükümleri gereğince ilgililere tavsiye olu
nur. 

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

MADDE 20. — Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğünün her türlü işlemleri, İmar ve İskân Ba
kanlığınca tetkik, teftiş ve tahkik olunur. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer* 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 15. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 
konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya 
sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meyda
na getirmek istiyen kamu tüzel kişiliğini haiz 
kuruluşlar, kamu kurumlan ve özel hukuk tüzel 
kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırla
ma konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum 
gördüğü yerlerde îmar ve İskân Bakanlığınırı 
muvafakatini almak şartiyle, bu kanunun uygu
lanması için belediyelerle ortaklık kurabilir. 

Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazır
lanacak yönetmelikte gösterilir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 
her türlü idari ve kazai ihtilâflarda husumete 
ehildir. 

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

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 22. — Bu kanunu Bakamlar Kuırulu 
yürüttür. 

14 . 3 . 1966 

Başbakan 
#• Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakam 

1. 8. Çağlayangü 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Dengiz 
Ticaret Bakanı 

M. Zeren 
Güm. ve Tekel Bakanı 

/ . Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

8. Öztilrk 
Sanayi Bakam 

M. Turgut 
Turizm ve Ta. Bakam 

N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı ' 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakam 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

1. Deriner 
înıar ve İskân Bakam 

H. Menteşeoğlu 
Köy îfleri Bakanı 

8. 0. Avcı 

Geçiici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

•;«».«&>-«••« 
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Arsa Ofisi kanun vtasarısı ve Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, 
İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçidi 

Komisyon raporu (1 /157) 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/157 
Karar No. : 3 

12 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 21 . 11 . 1966 tarihli 8 nci Birleşiminde kurulmuş olan Geçici Komisyon tara
fından görüşülüp kabul edilen (Arsa Ofisi kanun tasarısı 1/157) m, toplantı yılının değişmiş ol
ması sebebiyle tekabbül için Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 tarihli 6 ncı Birleşiminde teşkil 
edilen Geçici Komisyonumuz, mevzuubahis tasarıyı tetkik ve evvelce kabul olunduğu veçhile tekab-
Mlüne karar verdi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
A. Akın 

Burdur 
F. Kırbaşh 

Sözcü 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Erzurum 
G. Karaca 

Kars 
0. Yeltekin 

Kâtip 
Eskişehir 
î. Angı 

imzada bulunamadı 

Giresun 
1 E. Ktlıçoğlu 

Maraş 
V. Kadtoğlu 

Ankara 
Z. Pehlivanlı 

îmzalda bulunamadı 

Kars 
8. Düşünsel 
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