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manialıdır. Fâni olan bizler gelecek nesillere
örnek, çocuklarımıza şerefli isimler bırakmak
istiyorsak salâhiyet ve mesuliyetlerimizi kul
lanmada titiz, kanun ve talimatlara riayetkar
millî menfaatlerin üstünde her hangi bir men
faat bulunmadığını kabul etmenin zaruretine
inanmamız gerekmektedir.
Bir Bakan, kanunun verdiği hakla vazife
sini yapan alt kademelere şahsi isteklerine rânı
olmadıkları için de tazyik yollarına tevessül
etmemelidir.
Bakandan, yapılan hatanın tamirini temenni
ederken, beni dinlemek zahmetinde bulunan
Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın İmar ve îskân
Bakanı.
İMAR VE İSKÂN 'BAKANI MUHlDDİN
GÜVEN (istanbul Milletvekili) — Sayın Mu
cip Ataklı'nm hakkımdaki ithamlarını büyük
'bir üzüntü ile dinlemiş bulunuyorum. Gerekir
di ki, faziletten bahsedilirken, fazilet yalnız
bir tarafa izafe edilmesin, karşı tarafın da bir
fazilete sahibolduğu düşünülsün. Temenni ede
rim ki, arkadaşım tahkikatını yaparken, yal
nız bir tarafı değil, diğer tarafı da dinlemek
zahmetini ihtiyar 'etmiş bulunsunlar. Böyle
yapılmamıştır. Bunun içindir ki, büyük bir
haksızlıkta bulunmuşlardır. Bunu ifade etmek
islterim.
Bahis konusu olan mevziî imar plânının be
lediyeden gelen nüshasının ortadan kaldırılı
şı değildir. Belediyeden bize gönderilmiş olan
ve dosyada hıfzedilmiş bulunan plân işte bu
dur. Sahtekârlık isnadiyle söylenmiş olan
plân da işte şudur. (Plânları Heyeti Umumiyeye gösterdi.) Eğer kendileri lütfedip, Vekâ
letime kadar gelselerdi her iki plânı da kendi
lerine gösterebilirdim. Bunların aralarındaki
farkı da, yapacağımız izahlarla anlıyabilirlerdi,
Ac'aba neden bu zahmeti ihtiyar etmediler? Ba
kanlığımın, kanunun kendisine verdiği yetkiyi
kullanması elbetteki şehircilik ilmi ve diğer
tokn'ik hususlar arasında sarihtir, sahihtir ve
idaima da kullanılacaktır. Fakat asla ve asla
şahsi menfaatler bahis konusu olmıy a çaktır
Yükse'k Heyetinizi 'tenvir ötmek üzere müsaade
ederseniz kanunun bizimle ilgili olan maddele
rini okuyacağım.
6785 'sayıllı İmar Kaiuuımııun 29 ucu madde
si şöyle der :
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«MADDE 29. — İmar ve yol istikamet plân
ları, (belediye meclislerince kabul edildikten son
ra, Nafıa Vekâletine gönderilir. Nafıa Vekâle
ti bunları üç ay içinde 'inceleyip aynen veya tadillen tasdika veya tadil edilmek üzere iadeye
'mecburdur.»
71.10 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunumuzun
9 - B fıkrasını okuyorum :
«MADDE 9 - B) Şehir, kasaba ve köy iuuar
plânları ile tadillerini alâkalı idarelerin talebi
üzerine ve mütalâaları alınmak suretiyle yap
mak, yaptırmak veya. yapacaklara gerekli yar
dımlarda bu'lunımak ve bunları aynen veya tas
hih an tasdik eylemek ;
Bölge plânı yapılmış olan yerlerde şehir, ka
saba ve köy imar plânları ile tadillerini alâkalı
idarelerin mütalâaları alınarak hölıge imar p'.â•uma uygun 'olma.k üzere re'sen yapmak veya
yaptınmak, aynen veya tashiılıan taisd.de •eyle
mek.»
Demek oluyor kii; belediyelerce hazırlanmış
olan iuuar plânlarının son tasdik mercii İmar
ve İskân Bakanlığıdır. Dolayısiyle 9 ııcu 'mad
de, Plân ve İmar Umum Müdürlüğünün vazifeJeri şunlardır, der. Bakanlığın yapmış olduğu
işlemi D fıkrasındaki hükmün ta kendisidir.
Jjimdi müsaade buyurun bir (başka vesika
okuyacağını. Vesika 19 Aralık .190.1. tarihlidir
ve sayın Korgeneral. Kellik Tulga'nıu imzasını
taşımaktadır.
İstanbul Belediye Meclisinin
901/748 sayılı yazısını İfade eden bu ma.zba.ta-.
inin ikinci fıkrasında İstişare Heyeti kararında
ki benzin istasyonu ve sahalarının belediyeye
terk edilmeti şartının kanuni mesnedi buluntmadığmı, dikkat buyurmanızı rica ediyorum, isti
şare Heyeti 'bu sahanın belediyeye terk edilme
nin kanuni bir mesnedi bulunmadığım il'ade
etmektedir. Tekli 1! «'a bibi ise, benzen istasyonu
ve S'aha.'smm kendisine terk edilmesini istiyor.
Halbuki, IkJlediye Meclisi kanuni 'mesnedi !bulumnadığım. il'ade ediyor, istanbul
Uelcd ye
Meclisi bu teklifin kanuni Ibir mesnedi olmadı
ğını tahs'sen bildi emiştir. Aradaki fark, budur.
Vekâletimizin yaptığı ise, arz etmiş olduğum
hususlarda (belirttiği m gibi, Topkapı yolunda,
Haznedar Çiftliği, Ömür yoğurdu, Benzin is
tasyonu ve motel gibi telislerin bulunduğu yol
üzerinde, böyle bir ihtiyaç tesbit etmiş ve tadil
saÜâhiyetini kullanarak tasdik etmiştir. Şu hu-
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