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BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
türk devrimlerine ve Türk Milletinin her yön- I
da.. İmar ve iskân Bakanı? Burada. Soruyu
den Bahlaşması ülküsüne bağlı aydınları sindir
mek için mütearız bir kampanyaya
giriştikleri
okutuyorum :
11 . 1 . 1962
ne dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/31)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki hususun imar ve iskân Bakanlı
ğının sözlü olarak cevap vermelerini saygı ile
dilerim.
istanbul Cumhuriyet Senatörü
Dr. Rifat öztürkçine

BAŞKAN — Esat Çağa arkadaşımız bura
da. Fakat, Başbakan adına cevap verecek ar
kadaşımız bulunmadıkları için sorunun cevap
landırılmasını gelecek Birleşime bırakıyoruz.
8. — Cumhuriyet
Senatosu İstanbul Üyesi
Eifat
öztürkçine'nin,
İstanbul Belediyesi hu
dutları içinde bulunan ahırlara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/32)

istanbul Belediyesinde;
imar işleri kâfi derecede cevap verecek du
rumda olmadığına göre mesken ve plânlaştırma
müdürlüğünün tekrar kurulması hususunda ne
düşünüyorlar?.

BALKAN — Rıfat Öztürkçine arkadaşımız
burada. İçişleri Bakanı salonda hazır bulunma
dıklarından sorunun cevaplandırılmasını gele
cek Birleşime bırakıyoruz.

BAŞKAN — Üçüncü oylama işlemi bitmiş
tir.

9. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun,
fakül
te ve yüksek okullarda okumakta olan takıntı
lı son sınıf talebelerinden çeşitli sahalarda isti
fade edilmesinin
düşünülüp
düşünülmediğine
ve yedek subaylık mevzuuna dair Millî Eğitim
ve Milli Savunma Bakanlarından
sözlü sorusu
(6/33)
BAŞKAN — Mustafa Yılmaz îneeoğlu ar
kadaşımız burada. M i l î Eğitim Bakanı arka
daşımız da buradalar, fakat Millî Savunma Ba
kanı arkadaşımız salonda hazır değiller. Arka- I
daşımız sorularını her iki bakandan sormuşlar
dır. isterlerse Millî Eğitim Bakanı cevap vere
ceklerdir. Eğer arzu ederlerse gelecek Birleşim- I
de her iki (bakan birden cevap verirler. Bu, ar
zuya tâbidir. Vekil istediği zaman cevap ver
mek hakkını haizdir.
MUSTAFA YIIiMAZ ÎNCEOĞLU
(Afyon
Karahisar) — Sorumun Millî Savunma Baka
nının bulunduğu bir celsede ber iki bakan ta- I
rafından cevaplandırılmasını rica ediyorum.
I
BAŞKAN — Sorunun cevaplandırılması ge- I
lecek Birleşime bırakılmıştır.
10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin,
İstanbul Belediyesinde;
imar işleri kâfi derecede cevap verecek durumda
olmadığına göre Mesken ve Plânlaştırma Müdürlüğünün tekrar kurulması hususunda neler düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından
sözlü sorusu (6/34)
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Buyurun, Sayın Bakan.
İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHiDDİN
GÜVEN (istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri. Kıymetli sena
tör arkadaşım Doktor Rifat Öztürkçine'nin vâki
sorusu karşısında huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum.
Yüksek malûmunuzdur ki, 1958 senesinde
istanbul Vilâyeti dâhilinde yapılmakta olan
imar faaliyeti dolayısiyle takviye ihtiyacı hâsıl
olmuştur ve iller Bankası delaletiyle bir istan
bul Plânlama Bürosu teşkil edilmiştir.
Bu faaliyetin birkaç yönden inkişafını takibetmiş Profseör Eock delaletiyle istanbul Be
lediyesi emrinde bir diğer büro ve yine istan
bul Belediyesi emrinde diğer bir Plânlama Bü
rosu faaliyete geçmiştir. Bilâhara 1960 senesi
nin 9 ncu ayında bu faaliyetinin hacmıyla mütenasibolarak istanbul Belediyesi karariyle
iller Bankası bu Plânlama Bürosunun lağvına
karar verilmiştir. Şehir plânlamasmdaki gaye;
zamanla, mekânla değişen faktörlerin altında
daima bir gelişme tesbit eden şehir faaliyetle
rini bir düzen altına aldığına göre; şehir plân
lama çalışmalarının bu değişiklikleri, şehir ve
insan hareketlerini devamlı olarak takibetmesi
ve incelemesi ve ana plânlara göre gerekli de
ğişikliklerin yapılması icabetmektedir. O halde
şehir plânlamasında bir devamlılığın kazanıl
ması lâzımgelmektedir. Muhtelif yönlerle tama
men şehri alâkadar eden problemlerle doğru
dan doğruya ilgili olmaları sebebiyle şehir ge-

