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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vâki davet üzerine Hindistan'a giden Ulaş
tırma Bakanı Sadettin Bilgiç'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ; 

20 Nisan 19(38 tarihinde Ankara'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sene
gal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nın onaylanmasının uygun bulun
duğuna ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avus
turya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal 
Güvenlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğuna; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî 
Ürdün Kıralhğı arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak

kında anlaşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan 
«Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonların
daki heyetleri faaliyet bölge ve kısımlarının ve 
bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tes-
biti hakkında 1 numaralı protokol» ve «Türk 
- Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin 
muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile 
kontrolü hakkında 2 numaralı protokol» ün 
onaylanmasına dair kanun tasarıları görüşüldü 
ve kanunlaşmaları kabul olundu 

15 . 7 . 1965 tarih ve 654 sayılı Toplum Za
bıtası kurulması hakkında Kanuna ek kanun 
tasarısına ait komisyon raporu okundu. 

Salt çoğunluğun kalmadığı hakkında vâki 
iddia üzerine yapılan yoklamada yeter çoğun
luk kalmadığı anlaşıldığından; 

1 Nisan 1963 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere, Birleşime saat 19,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı At alay Zerin Tiizün 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Senatö

rü Mukadder Öztekin'in, haklarında gıyabi 
tevkif kararı verilen Veli Koca ve Halil Işık'
ın yakalanamamalarma dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/553) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın yabancı devlet Reislerine 
verilen kabul resimlerine, Yasama Meclisleri 

Başkanvekilleri, Grup Başkan ve Başkanvekil-
leri ile Dışişleri Komisyon üyelerinin davet 
edilmeme sebeplerine dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/554) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, vergi dâvalarının Danış-
tayda görülmesine dair, yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/555) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Güzel Sanatlar Akademisi kanunu ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/480; Cumhuriyet, Senatosu 
1/993) (Millî Eğitim, Bütçe vs- Plân komisyon
larına) (Müddet 1 er ay). 

2. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/533, 2/117, 
2/204, 2/361; Cumhuriyet Senatosu 1/994) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 1 er ay) 

Tezkereler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba

kanlık tezkeresi (3/764) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Ke
mal Turgut'un, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/765) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Rapor 

5. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde öğ
retim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/522; Cumhuriyet Senatosu 
1/940) (S. Sayısı : 1247) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 46 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere başlıyoruz. 

2 . 4 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te T. 
B. M. M. Birleşik Toplantısı vardır, Yüksek 
Heyete arz olunur. 
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4. — DEMEÇLEI 
1. — Manisa Üyesi Boğan Barut çuoğlu'nun; 

Ege bölgesinde devam eden depremler ve tev-
Udettiği zararlarla yapılması gereken yardımlar 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Manisa Üyesi Sayın Doğan Ba-
rutçuoğlu Ege Bölgesinde on gün önce başlı-
yan ve devam etmekte olan deprem konusun
da Hükümetçe alınmakta bulunan âcil tedbir
lerle ilgili olarak gündem dışı konuşma tale-
betmektedir. 

Buyurun Sayın Barutçuoğlu. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 23 Martta 
Demirci ve Gördes ilçelerinde başlıyan deprem 
şu anda Ege'nin birçok iline yayılmış bulun
maktadır. Başlangıcında can kaybına sebebi
yet vermezken, 28 Martta Alaşehir ve Sarıgöl'
de meydana gelenlerde maalesef birçok vatan
daşımız hayatlarını keybetrniştir. Maddi zara
rın bu kısa zamanda kesin olarak tesbitine imkân 
olmamakla beraber, yüz milyon liradan aşağı 
olmadığı bir gerçektir. Demirci; Gördes, Ala
şehir, Sarıgöl ve Salihli ilçe merkezleri ve bun
larla birlikte diğer ilçelere bağlı köy ve kasa
ba evlerinin birçoğu enkaz haline gelmiştir. 
Deprem hâlâ aralıklı olarak devam etmekte, mo-
reli bozulan halk bir türlü normal yaşantısına 
dönememektedir. 

Bu bölgede depremle birlikte kar ve yağ
mur yağdığından, olayın başladığı andan itiba
ren katiyen evlerine giremiyen vatandaşlarımı
zın çekmekte olduğu sıkıntıyı tarif etmekte 
müşkülât duyuyorum. İlçe merkezi ve köyler
deki halkın çok azı dağıtılan Kızılay çadırla
rında, yüzde 95 i de kendi imkanlariyle yaptığı 
çul, kilim ve naylon bezlerden kurulu derme 
çatma barakalarda oturmaktadır. Hali vakti 
yerinde olan birçok vatandaşımız Manisa ve İz
mir otellerini doldurmuşlardır. 

Bilhassa Demirci'nin Bardakçı, Alaşehir ve 
Sarıgöl'ün Badıncan, Tepeköy, Piyadeler, Ak-
keçeli, Şeyh Davut ve Çöp köyleri enkaz halin
dedir. Bu enkazı kaldırıp ayni yere köy inşası
na imkân kalmamıştır. Salihli köylerindeki ha
sar, efkârı umumiyeye intikal etmemekle bera
ber, diğerlerinden az değildir. 

i VE SÖYLEVLER 
] C. H. P. Sayın Genel Sekreteri Ecevit'in 

katıldığı bir heyetle birlikte deprem bölgelerin
de başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sun
mak ve alınan tedbirleri yerinde görmek mak-

j sadiyle temas kurmuş bulunuyoruz. Bu çalış
malarımızda gördüğümüz noksan ve alınacak 
tedbirleri huzurunuzda ifade etmek suretiyle 
Hükümete iletiyorum. 

1. Dün akşam Kızılay bildirisinde bu böl
geye 8 000 çadır, 18 ton yiyecek ve 2 seyyar 

j hastane gönderildiği zikredilmektedir. Oysa, 
depremin siklet merkezi Demirci, Alaşehir ve 
Sarıgöl'de katı surette çadır sıkıntısı çekilmek
tedir. örnek olarak depremin üçüncü gününde 
Alaşehir'in Killik bucağında 217 ev tamamen 
yıkılmış olmasına rağmen buraya bir tek ça
dır gönderilmemiştir. 

Tepeköy, Burgaz, Akkeçeli, Piyadeler, Ba
dıncan'a gönderilen çadırlar ise ihtiyacın 1/4 
oranında kalmıştır. 

Alaşehir'e bin çadır sevk edildiği radyoda 
ilân edilmesine rağmen buraya 210 çadırın gel
diği bizzat kaymakam tarafından ifade edilmiş-

I tir. 
2. Seyyar mutfak yeteneksiz olarak Alaşe

hir ve Sarıgöl'de açılmış, depremin üçüncü gü
nünde köylere bir gram yiyecek gönderileme-
miştir. Aralarında gezdiğimiz köylülerin enkaz 
altında kalan un torbalarını ve diğer yiyecek 
maddelerini elleriyle toprakları eşmek suretiy
le çıkarmaya çalıştığını üzüntüyle görmüş bu
lunuyoruz. 

Bu durum karşısında 18 ton yiyeceğin akı
betinin ne olduğunu sormak hakkımızdır. 

3. Enkaz altında kalan hayvan ölüleri sağ
lığı tehdideder durumdadır. Köylümüzün baş
lıca dayanağı olan bu unsurun süratle sağlan
ması gerektiğine inanıyoruz. 

4. Ölenlerin yakınlarına ikişer bin lira yar
dım yapılacağı ifade edildiği halde, şu âna ka
dar hiç kimseye ödeme yapılmamıştır. 

5. Deprem ve diğer âfetlerde buna maruz 
i kalan bölgenin asker çocuklarına izin verilmesi 

bahse konu olduğu hakle, bugüne kadar bu cihet 
I gerçekleşememiştir. Deprem ayın 23 ünde baş-
i ladığına göre ertesi günden itibaren izin işlemi-
! nin uygulanması gerekirdi. 
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Bu hususta Millî Savunma Bakanının müra
caatımız şu anda tahakkuk etmemiş bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi deprem bölge
sinde alınmasını temenni ettiğimiz tedbirleri 
arz ediyorum 

1. Evleri yıkılan ve tamire muhtaç vatan
daşlarımıza süratle kredi ve diğer çeşit yardım
ların yapılması. 

2. Vergi, kooperatif ve banka borçlarının 
ertelenmesi. Bu sene verilecek kredilerden mut
laka ve öncelikle yararlanmaları. Bâzı banka
ların deprem ve başka sebeplerle kredi vermek 
istememeleri karşısında konunun Hükümetçe ele 
alınarak halledilmesi. 

3. Alaşehir belediyesine ait garaj, in
şaat hatası olarak yıkılmış ve altında tahminen 
2 - 3 milyon lira değerinde vasıta yok olmuş
tur. Hükümetin belediye ile teşriki mesai ede
rek vasıta sahiplerinin bu çok haklı taleplerini 
karşılamasını temenni ederiz, 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de vukubulan 
depremlerde umumiyetle konutları çok iptidai 
malzeme ile yapılmış fakir halkımız zarar gör
mekte, bu kütle can kaybına uğramaktadır. 
Ege depreminde bu bölge sakinlerinden dışa iş
çi olarak gitmek istiyenlere tercih hakkı ve ön
celik tanınması tesbit ettiğimiz istekler meya-
nındadır. 

Ayrıca uzun vadeli tedbir olarak da köyleri
mizde uygulanacak bir konut politikasına şid
detle ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. 

Depremde ölen vatandaşlarımıza rahmet, ya
kınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyerek 
sözlerimi bitiriyorum. Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Soldan alkışlar) 

2. — Manisa Üyesi O rai Karaosmanoğla'nun; 
Ege bölgesinde devam eden depremlere ve mey
dana getirdiği zararlara ve yapılan yardımlar 
hakkında demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Sayın Oral Karaosmanoğlu, aynı mevzu
da, gündem dışı söz talebetmişlerdir. Buyurun 
Sayın Karaosmanoğlu. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri; yüksek malûmlarınız olduğu veç
hile 23 Marttan beri devam edegelmekte olan 
depremler, gerek seçim bölgem olan Manisa'nın 

1 . 4 . 1969 O : 1 

Demirci, Gördes, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ve 
Kula ilçeleri ve köylerinde, gerekse Balıkesir'in 
Sındırgı ilçesinde can ve mal kaybına sebebol-
muştur. Depremin İzmir'in Kiraz ilçesine de si
rayet ettiğini bugün öğrenmiş bulunuyorum. 

Deprem daha ziyade Manisa ve ilçelerinde 
ağır hasara sebebolmuş, 40 kadar vatandaşımız 
maalesef enkaz altında can vermiştir. Ağır ve 
hafif surette yaralananlar da mevcuttur. 

Dün alınan rakamlara ve hasar tesbitiyle il
gili teknik elemanların raporlarına göre De
mirci merkezinde 417 yıkık ve ağır hasar, 516 
çeşitli hasar; 

Yine Demirci'nin 26 köyünde 100 yıkık ve 
ağır hasar, 507 çeşitli hasar; 

Gördes köylerinde 188 yıkık ve ağır hasar, 
496 çeşitli hasar; 

Geçen Perşembe sabaha karşı Alaşehir ve 
Sarıgölde vuku bulan 7,5 derecelik deprem so
nucunda Alaşehir merkezinde 284 yıkık ve ağır 
hasar, 832 çeşitli hasar; köylerinde 887 yıkık 
ve ağır hasar, 1601 çeşitli hasar; 

Sarıgöl merkezinde 107 yıkık ve ağır hasar, 
254 çeşitli hasar; köylerinde 559 yıkık ve ağır 
hasar, 362 çeşitli hasar; 

Salihlinin 15 köyünde 564 yıkık ve ağır ha
sar, 705 çeşitli hasar; 

Kula'nm merkezinde 45 ağır, 22 çeşitli ha
sar; köylerinde de 45 yıkık ve ağır hasar, 161 
çeşitli hasar mevcuttur. 

Toplam olarak ifade edilirse, Manisa'nın 6 
ilçe ve 130 köyünde 3196 yıkık ve ağır hasar, 
4456 çeşitli hasar vuku bulmuş, 40 vatandaşı
mız hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

Manisa senatör ve miletvekili arkadaşlarım
la birlikte depreme mâruz kalan ilçe ve köyler
de tetkiklerde bulunduk. Depremin vukuundan 
hemen sonra İmar ve İskân Bakanı ile Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanının mahallinde bü
tün ilçe ve köylerde depremin vukuundan he
men sonra, İmar ve İskân Bakanı ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanının mahallinde bütün il
çe ve köylerde ittihaz ettikleri âcil ve müessir 
tedbirlere yakmen şahit olduk. Bunu ifade et
meyi bir vicdan borcu bilirim. Vatandaşları
mız ve felâketzedeler güven ve emniyet içeri
sinde yaralarının en kısa zamanda sarılacağına, 
hasarların telâfi edileceğine tam bir kanaat ge-
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tirmişlerdir. İdareciler ve mahallî idareler ilgi
lileri de üstün bir gayretle çalışmaktadırlar. 

Âcil tedbir olarak, geçici iskânı sağlamak 
amacıyla, yeteri kadar çadır, battaniye, iaşe 
maddeleri gönderilmiş sağlık ve güvenlik ted
birleri süratle yerine getirilmiştir. Talep vuku 
buldukça noksanlar tamamlanmaktadır. 

Muhterem Barutçuoğlu arkadaşım ihtiyacın 
1/4 nün karşılandığını ifade ettiler. Yüksek 
malûmları olduğu veçhile, elimizde bir kanun 
ve âfet mevzuatı vardır. Teknik elemanlar ma
halline giderler, tetkikatlarını icra ederler. Ha
sar tesbit komisyonlarının vâki raporları mu
vacehesinde, hasarlar derecelere ayrılır; ağır 
hasar, orta hasar, hafif hasar şeklinde. Bunla
rın raporlarına müsteniden de gereken geçici 
veya daimî iskân tedbirlerine bilâhare tevessül 
olunur. Yalnız şunu vicdanen müsterih olarak 
arz ediyorum ki, konu, hiçbir politik istismara 
müsait bir konu değildir, arkadaşlar. 

Memleketimizde zaman zaman depremler, sel 
felâketleri, yangınlar vuku bulur. Gönül ister M 
bütün siyasi partilerimiz bu felâketler muvace
hesinde alman tedbirleri vicdanlariyle, objektif 
usullere göre değerlendirsinler ve sureti katiye-
de bu felâketleri bu depremleri, bu vatandaşları
mızın acılarını istismar etmesinler. (CHP sı
ralarından kim istismar ediyor sesleri) 

imar ve iskân ve Sağlık Bakanlıkları, Kızılay, 
vilâyet ve belediyeler ve mahallî ilgililer DSİ, 
Karayolları vs. gibi dairelerin anlayış ve karşı
lıklı işbirliği havası içerisindeki çalışmalardan 
memnun kaldık. Bu çalışmaların bütün hızı ile 
devam edeceğine inanıyor ve güveniyoruz. 

Bize güven veren en önemli husus, daimi is
kân plânlaması çalışmalarına başlanarak, âfet
ler mevzuatı muvacehesinde Demirci ve Alaşe
hir'de birer inşaat amirliklerinin kurularak he
men faaliyete geçirilmesi olmuştur. 

Sayın Barutçuoğlu arkadaşımız haklı olarak 
temennide bulundular, dediler ki, «uzun vadeli 
olarak gereken iskân ve konut problemi halledil
sin» Hakikaten, memnuniyetle müşahade ettik 
ki, gerek Demirci'de gerekse Alaşehir'de mer
kez ittihaz edilerek civardaki hasarların telâfi 
edilmesine matuf çalışmalara başlanılmış, bu hu
susta inşaat amirlikleri kurularak resmen faali-
liyete geçirilmiş bulunmaktadır. Kısa zamanda 
malzeme istihsaline çimento ve demir mubayaa
sına ve mahalline şevkine başladılar. Aynı şekil

de çadırlar ve iaşe maddeleri de çok kısa zaman
da mahalline yetişmiştir arkadaşlar. Bunu vic
danen tekrar ederim. Gittiğimiz yer zelzelenin 
vukuundan 12 saat sonra mahalline çadırların 
vardığına bizzat muttali olmuşuzdur. Takdir 
buyurursanız, bura ile Demirci'nin mesafesi bir 
kamyonun ancak 10 - 12 saatte gidebileceği bir 
mesafedir; imar ve iskân Bakanlığının ilgilile
ri Âfet işleri Reisi ve Genel Müdürleri sabaha 
kadar uyumamışlar, bizzat kendi adamlariyle 
yüklemelere nezaret etmişler ve konvoylar ha
linde çadırlar mahalline sevk edilmiştir. 

Gayet tabiîdir ki, bu arada hafif çatlak olan
lara, hafif hasarı olanlara hepsine tek tek ça
dır verme imkânı yoktur. Takdir buyurursu
nuz, bu psikoloji meseledir. Hak vermemek el
de değildir; depremin vuku bulduğu yerdeki 
vatandaşlar isterler ki huzur içerisinde uyusun
lar, daha ağır bir depremin vukuuna karşı can
larını ve mallarını korusunlar. Gayet haklıdır
lar Ama takdir buyurursunuz, bunun adına 
«korku çadırı» adı verilir. Yani her korkan va
tandaşa zelzele olacak diye, bu fikre müsteni
den her korkan vatandaşa da evinde küçük bir 
çatlak var diye çadır vermek imkânına maale
sef Hükümet muktedir değildir. Eldeki imkân
ların âzamisi seferber edilmiştir. Bu arada ken
di arzularına istinaden başka taraflara geçici 
olarak gitmek istiyen vatandaşlar olmuştur, ola
bilir. Ama bütün mesele bu tedbirlerin hüsnü
niyetle ve süratle ittihazıdır. 

Vukuu bulan depremlerin tevlidettiği yıkık 
ve hasarların yerine kullanışlı ve sağlam ko
nutların inşa edilmesi sonucunda felâketzede 
vatandaşlarımız müteselli olacaklardır. Bu sü
ratli çalışmaların bundan sonra da aynı sürat 
ve hızla devam edeceği inancındayız. Bu inancı
mız hilâfına bir fikre vardığımız takdirde, bun
ları yüksek huzurunuzda ifade edecek kadar 
cesareti medeniyeye sahibolduğumuzu da arz 
ve beyan etmek isterim arkadaşlar. 

Enkaz altında kalarak can veren vatandaş
larımıza Tanrıdan rahmet, aileleri efradına sa
bır ve baş sağlığı temenni ederim. 

Yukarıda arz ettiğim veçhile, Hükümetin 
yakın ilgisini, mahallindeki süratli tedbirleri 
de gerçekleştiren Sayın imar ve iskân Bakanı 
Menteşeoğlu ile Sayın Sağlık ve Sosyal Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan'a ve diğer idare âmirleri-
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ne ve bütün ilgililere huzurunuzda şahsım 
ve hemşehrilerim adma teşekkürü vicdani bir 
borç telâkki ederim. Hürmetlerimle. 

3. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın; Efe'-
de husule gelen depremlerle doğurduğu zarar
lar ve yapılan yardımlara dair demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Sayın Fehmi Alpaslan, deprem bölgesin
de yaptıkları incelemeler sırasında gördükleri 
noksanlıklar hakkında gündem dışı söz ister
ler. Buyurun Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu deprem 
felâketi karşısında diğer kıymetli arkadaşları
mın söz aldıklarını bilmeden gündem dışı ma
ruzatta bulunmak üzere söz istemiştim. Ben
den evvel, depremin vukubulduğu Manisa ili
nin muhterem iki senatörü, birisi C. H. P. sin
den, diğeri A. P. sinden olmak üzere, yüksek 
huzurunuzda mevzu üzerinde mâruzâtta bulun
dular. Ve bâzı noktalarda görüş ayrılığı da 
kendisini hissettirdi. O itibarla, zannediyo
rum ki, Manisa ilinin temsilcisi olmamakla be
raber, Türk milletini temsilde üzerimize dü
şen vazifeyi ifa etmek maksadiyle oraya git
miş bir arkadaşınız olarak gördüklerimizi bir
kaç cümle içerisinde ifade edersem faydalı 
olur. 

Balıkesir'de bir toplantıya gitmiştik. O 
gece biz de sallandık ve bir merkezde ağır 
tahribat yaptığı endişesisini da o geceden duy
duk. Ertesi günü bilhassa Alaşehir'de *ve Sa
rıgöl'de büyük tahribat olduğunu ve ölüm vu-
kubulduğunu haber almca, Demirci'ye gitmek 
hususundaki programımızı değiştirmek sure
tiyle, Genel Başkan Feyzioğluyla birlikte ma
halline gittik. Biz gittiğimiz zaman Sayın 
îmar ve îskân Bakanı ve Sayın Sağdık Bakanı 
yerinde tetkiklerini yapmış dönmekteydiler. 

Aziz arkadaşlar, bu bir felâkettir. Felâketin 
vükubulması için tedbir alınması mevzuu 
belki çok arzu edilen bir husustur. Ama ger
çek odur ki, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
şartlar, mesken durumu böyle bir tabiî âfet 
karşısında önceden tedbir alınmadı diye kimse
yi ithama müsait değildir, vicdanlar buna, 
müsaade etmez. Hâdise vukubulduktan sonra 
alınacak tedbirler vardır. Biz evvelâ Alaşe-

1 . 4 . 1969 O : 1 

I hir'de temaslar yaptık ve gördük ki, her şey
den evvel manen desteklenmeye muhtacolan 
halk, hakikaten bu desteği bulmuş, gerek 
Hükümetin yetkili bakanlarının mahalline git
mek suretiyle meseleye el koymaları, gerek 
orada bulunan idarecilerin canü gönülden, 
gecesini gündüzüne katmak suretiyle köylere 
koşarak, cansiperane faaliyette bulunmasiyle 
vatandaş o büyük acı içerisinde dahi te
sellisini bulmuş haldeydi. 

Sarıgöl mıntakasma gittiğimiz zaman orada 
vatandaşın bir heyecan içinde olduğunu mü-
şahade ettik. Kendilerine Devletin gücünün 
ihtiyaçları karşılıyacağını ve uğranılan zarar
ları telâfi ötmeye yeteceğini ifade etmek sure
tiyle teskine çalıştık, sükûnet buldular. Bilhassa 
psikolojik durumlarının düzeltilmesi için şah
san telefonla Sayın içişleri Bakanını aradım. 
Biran evvel yardımın yetiştirilmesini rica et
mek, ondan evvel de yardımın behemehal gele
ceğini, o havayı oradaki vatandaşlara vermek 
için bir gayrette bulunma lüzumunu hissettim. 
Sayın Müsteşarla görüştüm, musibet cevap aldım 
ve onlara da ilettim. Hakikaten vatandaş, biraz 
onlara doğru giderseniz, biraz onları anlamaya 
çalışırsınız rahatlıkla meseleleri kavrıyor ve 
tesellisini bulmak suretiyle yarınlara ümitle 
bakmanın yoluna koyuluyor. 

Dönerken, demin burada adı geçen Tepeköy'e 
uğradık. Tepeköy, en büyük hasar gören köy
lerden birisi idi ve altı da ölü vermiş bir köy 
idi. Bizzat ölen bir çocuğun babası da karşımız
da olmak suretiyle konuştuk. Aziz arkadaşla
rım, bize Tepeköy'ün muhtarı 17 çadırın noksan 
olduğunu, bunun da tesbiti yapan üç ayrı şa
hıstan bir tanesinin kâfi derecede tetkiklerini 
değerlendirmeımesinden ileri geldiğini, ama kay
makamın bu noksanı da derhal, yarın ikmal ede
ceğine inandıklarını ifade etti ve bu arada gerek 
âcil olarak alınacak tedbirler, gerek istikbalde 
yapılacak işler üzerinde ümitli bir hal içerisin
de bulunduklarını beyanla, yalnız bir noktada 
İsrarla ricada bulundular; Çocuklarımız asker
dedir, onların haleti ruihiyeleri bir başka türlü 
olacaktır, aynı zamanda şimdi içinde bulunduğu
muz şartlar itibariyle bizim hizmetimize koşma
ları da lâzımdır, o itibarla biz diğer zevata da 
arz ettik, siz de lütfen yardımcı olun, biran ev-

I vel çocuklarımızı izinli olarak bize göndersinler 
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dediler ve kendileri ile bu esas üzerinde konuş
tuk. 

Sevgili arkadaşlarını, o köyden ayrılıp oto
mobilimize bindiğimiz zaman Feyzioğlu'na bir 
şey söyledim: Şu millete bakınız, şu asil millete 
eğer bunlara lâyık olabilirsek, bu memlekette 
halledihniyecek hiçbir mesele yok. Bu kadar ıs
tırar içerisinde, evleri yıkılmış, evlâtları ölmüş, 
eşleri ölmüş insanlar dahi, Allah'tan gelen bir 
felaketi, sureti katiyede büyütmeden ve Devle
tine, Hükümet meselesi demiyorum, Devletine 
olan bağlılığını; çünkü orada her siyasi kanaat
ten insanlar vardır, ama Hükümet Cumhuriyet 
Hükümeti olarak elbette, hepsinin Hükümeti idi, 
Devletine ve dolayısiyîe de Hükümetine olan gü
venini belirtiyor ve yarınlara ümitle bakmasını 
biliyor. Bunu memnuniyetle kaydederim. 

Bir şey daha müşahade etîim. Bir ilçede iyi 
bir idare âmiri, en ufak sızıltıya meydan ver-
miyecek şekilde vatandaşlarla haşir ve nesir ola
rak, meseleleri ele alıyor, diğer bir ilçede idare 
Âmiri köye gitmediği, köylünün yanma varma
dığı ve bâzı; huzurunuzda ifade etmiyeceğim, 
manasız sözleri kullandığı için, orada halk bir 
nevi galeyan içerisinde bulunuyor. Demek ki 
idare gerçekten bir sanatmış diye ben şahsan o 
acı hâdise içerisinde gx>rdüm. 

Değerli arkadaşlarım, ilk tedbirler üzerinde 
durulmuş, ilgi gösteren başta Hükümet, ondan 
sonra bütün ilgili memurlar ve bilhassa orada 
cansiparane çalışan idarecilere teşekkür etmeyi 
vazife biliyorum ve bu teşekkürümü yaparken 
samimiyetle inanıyorum ki, muhatabolduğumuz 
vatandaşlara da tam manasiyle tercüman olmak
tayız. 

Bu arada müstakbele taallûk eden tedbirler 
elbetteki alınacaktır, kanun çıkarmışındır, ka
nunlar imkân veriyor, Hükümet adamları da bu 
kanunları tatbik edeceklerdir, buna da inanıyo
ruz, çünkü, felâket karşımıza geldiği zaman şu 
siyasi maksat, bu siyasi maksat diye bir şey ba
his konusu olmaz. Olmaması lâzımdır ve te
mennimiz de bu gibi hallerde hiç kimsenin ken
disini şu veya bu partiden, iktidardan veya mu
halefetten diye telâkki etmeksizin, mesele üzeri
ne eğilmesidir. Biz mevzuu bu yapıcı gözle ve 
ilgililere teşekkür etmek suretiyle huzurunuza 
getirmeyi vazife bildik, saygılar sunarım. 

(Alkışlar). 

i 4. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Menieşe-
oğlu'nun; Ege bölgesinde devam eden depremlere 

I ve alınan tedbir ve yapılan yardımlar hakkında 
demeci 

I BAŞKAN — imar İskân Bakanı Sayın Hal
dun Menteşeoğlu. 

İMAR İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
I TEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; beş ilimizde, 15 ilçemizde ve 211 
köyümüzde son depremler hasar yapmış ve maa
lesef 40 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmakta
yız. Ayrıca 60 vatandaşımız da yaralanmıştır. 
Ölenlere Tanrıdan rahmet diliyorum, sağ kalan
lara da tâziyetlerimi bu kürsüden bir kere daha 

j ifade ediyorum. 
60 yaralı vatandaşımız depremin vukuu ânın

da derhal sağlık ekipleri ile Alaşehir Hastane
sine kaldırılmış, kaybettiğimiz vatandaşlar, Sa
rıgöl ve Alaşehir ilçelerine bağlı köylerde ve 
merkezde canlarını kaybetmişlerdir ve yaralan
mışlardır. Bunların 20 si ayakta tedavi görerek 
ayrılmıştır,- diğerlerinin de yaraları hafiftir, 
peyderpey tedavileri yapılarak ayrılmaktadır. 

I Dün akşama kadar yapmış olduğumuz hasar 
I tesbitlerinin ortaya koyduğu rakamlar şunlar

dır, bu rakamlar her gün deprem devam ettikçe 
j genişlemekte, artmakta ve hasar nisbetleri de

ğişmektedir. 3 025 mesken ağır hasar ve yıkık
tır, 8 837 mesken de çeşitli derecelerde hasar 
görmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, Cuma günü dep
rem vukubulur bulmaz, can kaybının olduğu öğ
renilir öğrenilmez, bütün imkânlarımızı seferber 
ettik ve Sağlık Bakanı arkadaşımla beraber der
hal yola çıkarak saat 17,30 da Alaşehir'de duru
ma el koyduk ve alman tedbirleri gözden geçir
dik. Bir âfet vukuunda aldığımız tedbirleri biz 
dört kalemde toparlıyoruz : Evvelâ; o bölgeyi 
bir emniyet kordonu altına alıyoruz, mal ve can 
kaybını önlemek için. Sonra, sağlık tedbirlleri 
alıyoruz. Vatandaşın sağlığını korumak için. 
Muvakkat iskân tedbiri alıyoruz, çadır veriyo
ruz ve iaşe tedbiri alıyoruz. Bunlar dörtlü ted
birler manzumesi dediğimiz tedbirlerdir. Bunlar 

i alınmış, sürekli olarak geceli gündüzlü yürütül
müş ve bugün hedefine ulaşmıştır. 

Şimdi hal böyle iken, ilk söz alan saym se
natör arkadaşım müşahedelerini anlattılar. Be-

I nimle beraber dolaşmış olan Sayın Karaosman-
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oğlu arkadaşını da müşahedelerini anlattılar ve 
en son olarak Sayın Alpaslan arkadaşım da mü
şahedelerini anlattılar. Bu konuşmalarda ger
çeklerin ne nisbette mevki aldığı takdirlerinize 
muallâk olan bir keyfiyettir. Yalnız şunu peşin 
olarak ifade etmek isterim ki, 1986 yılından beri 
devam eden çeşitli âfettter karşısında, Hüküme
timizin, Devletin, Hükümetin iskân edici ve yar
dım edici gücünü koordine ve plânlı bir şekilde 
seferber ettiği ve muztarip vatandaşların ya
nında olduğu, emrine girdiği ve gerek âcil saf
hada ve gerek daimî iskân safhasında ihtiyaçla
rını karşıladığı bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cuma günü sabahı 
Alaşehir ve Sarıgöl'de vukubulan âfetten sonra 
o gün akşam çadırlar yetişmeye başlamış, 2 500 
çadır gelmiş sabaha doğru ve Cumartesi saat 
8,30 dan itibaren, Alaşehir'in ve Sarıgöl'ün köy
lerinde tevzie başlanmıştır. Demek ki, 15 - 16 
saat sonra vatandaşın muvakkat iskânı için lü
zumlu olan malzeme kendisine tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. Ve yalnız Sarıgöl ve Alaşehir'de 
değil, miktarını saydığım beş iflçede bugün do
kuz bin küsur çadır dağıtılmış bulunmaktadır. 
Bu bir vakıadır, vesikaya müsteniden dağıtılmış
tır ve müstahak olanlara verilmiştir. Ama tak
dir buyurursunuz ki, devam eden bir deprem 
olayı karşısında evinde hasarı olmıyan vatanda
şın dahi dışarda barınmak ihtiyacını duyacağı 
bir gerçektir. Bunun da talebi olacaktır, bunları 
kabul ediyoruz. Yine âfetler karşısında âfete 
uğrıyan vatandaşlarımızın hassasiyeti ve arzu
larının çeşidi ve hattâ sınırsızlığı vâkidir. Bun
lar da ifade ettikleri zarurete göre karşılan
maktadır. Ama, Cumartesi günü kimsoye çadır 
verilmemiştir, çadır almayan köyler vardır iddi
acım hpat etmek mümkün değildir. Bis hakika
ten Cuma günü gecesi sayın arkadaşımızı Sa
yın Ecevit'le beraber hastanede gördük, bize de 
«Geçmiş olsun» dediler ve ertesi gün zannediyo
rum ki, ayrıldılar, iyi bilmiyorum. Belki Cu
martesinin sonunu o belgede geeiremediler... 

DOĞAN BABUTÖTJOĞLü (Manisa) — Dûn 
sizden önce geldik. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MSN-
TEŞE'OĞLU (Devamla) — Arz edeyim beye
fendi, 

Dün gelmiş olan arkadaşımız eğer itimat edi
yorsa Devletin valisine, kaymakamına, oradaki 

Kızılay teşekkülüne, imar ve iskân Bakanağı
nın salahiyetli kimselerine, sorup ne kadar ça
dır geldiğini, nerelere tevzi edildiğini tesbit ede
bilirlerdi. «18,5 ton yiyecek maaddesi gelmiş
tir, böyie bir şey görmedik.» diyorlar. Eğer 
Cumartesi günü saat 9 dan itibaren belediye bi
nasına teşrif etmiş iseniz, onun zeminliğinden 
yakarıya çıkarken yiyecek maddesinin depo 
edilmiş olduğunu görmüş olmanız iktiza ederdi. 

DOĞAN BABüTÇUOĞLU (Manisa) — Köy
ler için söyledim. 

İMAH VS İSKÂN BAKAMI HALDUN MEN-
TEŞZBOĞLU (Devamla) — Hiçbir gıda mad
desi... 

BAŞKAM — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayın. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TSŞEOĞLU (Devamla) — 18,5 ton... Sual sor
dunuz. yanlış not almadımsa, diyorsunuz ki, 
«13,5 ton gıda maddesinin geldiğini söylediler, 
bunu görmedik,» Ben de depo edildiği yeri söy
lüyorum. Ve bunu Cumartesi gününden itiba
ren tevzie başlandığını ifade ediyorum. Eatıâli-
ıÜ3 18,5 ton gıda maddesinin Alaşehir'e gelmedi
ğini ifade buyurdunuz. Ona cevap veriyorum. 
Saman ve mekân tâyin ediyorum. 

DOĞAN BASUTÇUOĞLU (Manim) — Köy
lere gitmediğini ifade ettim. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEH-
TSŞEOĞLü (Devamla) —• Lütfen dinleyiniz 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabeniniz efendim. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TİŞEOĞLU (Devamla) — Bu suretle gelen gı
da maddelerinin yerini ve samanını tâyin et-
mb bulunuyorum ve bunların Cumartesi günün
den itibaren de köylere tevzi edilmekte oldu
ğunu ifade ediyorum. Hattâ o kadar ki, biz 18 
köy d arkadaşlarımızla dolaştık, orada köylünün, 
vatandaşın bisden istediği; çadırı eksikse çadır 
talebinde bulunmuş, yiyecek istemiyoruz, yiye
ceğimiz vardır.» demiş; bir de daimi iskânı hak
kında bilgi istemiş ve «Hükümet olarak bize ne
ler yapılacaktır, bunun hakkında bilgi verin.» 
elemiştir. Ne bilgi verdiğimi şimdi arz edece
ğim. 

Bu 10 köyün, isimlerini saydıkları Köprü, Te-
psköy, Piyadeler bunların hepsine gittik. Bura
da hiçbiri gıda maddesi talebetmedi ama biz, 
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muhtara; «Derhal git, gıda maddelerini al, köy
de fakir fukaraya bunu dağıtacaksın. Bu Hü
kümet talimatıdır.» dedik. Ve bunlar da dağıl
maya başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz vatandaşlarımız
la şu şekilde konuştuk. Kendilerine «geçmiş ol
sun» dileklerimizi sunduktan sonra Hükümet ola
rak aldığımız tedbirleri ifade ettik. Dedik ki, âcil 
safhadaki ihtiyaçlarınızı şu şeikilde karşılamaya 
haşladık. Bundan sonra daimî iskânınız g-eliyor. 
daimî iskânda da yıkılan evlerinizin yerine ye
nileri yapılacaktır. «Evini yapana yardım» me
todunu kullanacağız, inşaat amirlikleri kura
cağız, uzun vadeli, faizsiz mesken ki edişi ve
receğiz ve bâzı yenlerde ve bilhassa yeri deği-
gecek olan köylerde de kendilerine prefabrika 
ev yapmak suretiyle modern ve yeni köyler ku
racağımızı ifade ettik. Diğer taraftan ekonomik 
güçlerini takviye için, banka ve vergi borçla
rının - arkadaşım bunu istiyor Hükümetten -
halbuki Hükümet kendileri gitmeden köyde bu
nu . vatandaşa deklare etmiş. Vergi borçlarını
zı, banka borçlarınızı tecil ettik, yeni kredi im
kânları hazırladık. Eğer dış memleketlerde de 
iş talebiniz varsa, her aileden bir kişiye mâ
ruz kaldığı zarar derecesi dikkate alınarak ön
celik verilecektir, sel bölgesinde olduğu gibi. 
istiyenler bu şekilde de müracaat edebilir, de
dik. Sadece Sındırgı'nın bir nahiyesi bu talep
te bulunmuştur. Bu da intikal ettirilecektir. 

Şu halde mesken kredisi verilsin, zaten her 
âfette tatbik ettiğimiz bir usul bu. Aynı gün, 
depremin vukübulduğu gün vatandaşlarımıza 
aldığımız tedbirleri söylemişiz. Mesken kredisi 
vereceğiz, yıkılan evlerinizi yeniden yapacağız, 
borçlarını tecil ettik, yeni krediler açacağız, iş 
imkânlarında öncelik tanıyacağız. Binaenaleyh, 
arkadaşımızın buradan alınmasını istediği ted
birleri biz daha önceden düşünmüşüz ve vatan
daşlarımıza beyan etmişiz. 

Şimdi burada arkadaşımın temas ettiği bir 
nokta var. Ölenlerin ailelerine iki bin lira yar
dım edeceğiz demişiz, bugüne kadara da yar
dım olmamış. Sanki deprem bir ay evvel vuku 
bulmuş. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu da deklare et-
tik, beyan ettik vatandaşlarımıza. Dedik ki, iki
şer bin. lira vereceğiz, kaymakamınıza müra
caat ediniz, can kaybınızın adedini tesbit eden. 
bir vesika alınız, Salihlideki Emlâk ve Kredi 
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Bankamızın şubesine talimat verilmiştir, gidin, 
paranızı alın, dedik. Ve hesapladık, 60 000 lira 
tutuyor, 60 000 lirayı da Salihli Emlâk Banka
sı bloke ettik. Vatandaş gelip, alacaktır. Şu ana 
kadar hiç kimse almamıştır, tarzındaki beya
nın hakikatle bir münasebeti yoktur. Çünkü, 
Devletin vereceği paralar birtakım usul kaide
lerine, vesikalara göre yapılıyor. Benim oraya 
gidip de cebimden, çantamdan paralan çıka
rıp dağıtmam elbetteki bir kanun Devletinde 
mümkün değil. 

Sonra, askerde. olan çocukların izinli ayrıl
ması için bir cevap alamadık, diyor, arkadaşı
mız. 

Bizim ta Ocak ayında Hükümet olarak aldı
ğımız bir karara göre, âfete mâruz kalan böl
gedeki. askerlerimize 45 er gün izin verilmesi 
takarrür etmiş ve Millî Savunma Bakanlığı ta • 
rafından bu tamim yapılmıştır. Elbetteki bu 
bölgenin çocukları da bundan istifade edecek
tir. Diğer yerlerde tatbik etmişiz bunu, her âfet 
hâdisesinde tatbik etmişiz, yeni bir şey değil. 

Alaşehir'de hakikaten arkadaşımızın söyle 
diği gibi garaj yıkılmıştır. Gittik, gördük tek
nisyen arkadaşlarımızla. Yıkım sebeplerini fen
nî bir heyetimiz araştırmaktadır. Yıkılması do-
layısiyle harabolmuş otobüs ve kamyon sahip
lerini çağırdık, kendileriyle konuştuk ve ken
dilerine kredi temini için teşebbüse geçeceği
mizi vadettik ve takibetmekteyiz. 

Konut politikasında yapılara bir istikâmet, 
biı veçhe vermek lâzımdır, diyor arkadaşımız. 

Doğrudur ve bu bölgelerde deprem yönet
meliğine uygun inşaat yapılması lâzımdır. Be
nim müşahadem odur ki, bu bölgelerde, yıkı
lan bütün evler aşağı - yukarı ömrü tabiîsini 
ikmal etmiş ve iptidai malzeme ile yapılmış olan 
eaki konutlardır. Yeni konutlarda fazla bir ha
sarın olmadığı ortaya çıkmıştır. Meselâ, De
mirci ilçemizde 500 e yakın ağır hasar ve yıkık 
vardır. Ama, bizim iki sene evvel yaptığımız 
âfet evlerinin sıvası dahi çatlamamıştır. Diğer 
vatandaşların yaptığı yeni konutlar da öyledir. 
Elbette ki, âfet bölgelerindeki inşaatın kontro
le tabi tutulması lâzımdır. Biz de imar müdür
lükleri ihdas etmek suretiyle, bu bölgelerde 
muayyen nisbet ve ölçüler içerisinde bir mura
kabe kurmaya çalışıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, aldığım ted
birleri, yaptıklarımızı özetledim. Eğer arkada-
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şımız bizim çadır yollamadığımızı, eğer iaşe mad
deleri gönderip tevzii etmediğimizi ve birtakım 
tedbirlerin alınmadığı (kanısında ise, bende
niz yarın sahah yine deprem bölgesine gidiyo-
nm, gelsin, beraber dolaşalım. Hangi senatör 
arkadaşım istiyorsa, alman tedbirleri, alınmak
ta olan tedbirleri gözleriyle görsün, siyasi ka
naatlerden uzak, memleketin bir evlâdı olarak, 
hiç olmazsa büyük Türk Milleti âfetlerde ve fe
lâketlerde bir ve beraber olduğumuzu görmenin. 
bahtiyarlığına kavuşsun. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

1. — Arsa Ofisi kanun tasarısının MİM et Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) (S. 
Sayısı : 1214) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Deprem bölgelerine gideceğimden, 1214 S, 

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

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — O si
zin göreviniz, gideceksiniz tabiî. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞE OĞLU (Devamla) — Ben görevimi müd
rikim. Ama, buyurun, davet ediyorum hepini
zi, gelin, görün. Ondan sonra, tahmin ediyorum 
ki, söylediklerinizde ölçülerin dışına çıktığını
zı anlamış olursunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Sayılı Arsa Ofisi kanun tasarısının bütün iş
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

imar ve iskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan, deprem bölgesine 
hareket edeceğini beyan etmektedir, takriri oy
larınıza arz ediyorum- Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arsa Ofisi kanun tasarısının tümü üzerin
deki müzakereler ikmal edilmek suretiyle 1 nci 
maddesi de görüşülmüş ve Yüksek Heyetin oyla-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Amerika Birleşik Devletleri Eski Cum
hurbaşkanı Dwight D. Eisenhoıver'in cenaze tö
renine katılmak üzere Amerika'ya giden Başba
kan Süleyman D emir el'e, dönüşüne kadar, Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/769) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'üı, Amerika 

Birleşik Devletleri eski Cumhurbaşkanı Dwight 
D. Eisenhower'in cenaze töreninde Türkiye 
Cumhuriyetini temsilen hazar bulunmak üzere 
Amerika'ya yapacağı seyahatten dönüşüne ka
dar; Başbakanlığa, Adalet Bakanı Hasan Din
çer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederini. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

6. - GÖRÜ! 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Vâki davet üzerine -Yugoslavya'ya gi
den Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/770) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si daha var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya giden 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin'in dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk-
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin, bilgilerine su
nulur. 

1ÜLEN İŞLER 
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riyle kabul edilmiştir. Şimdi 2 nci madesiııe 
başlıyacağız. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. Sayın komisyon Başkanı maddeyi okutuyo
rum. 

Madde 2. — Bu Genel Müdürlük; 
Konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve çeşitli 

kamu hizmet ve tesisleri için anlaşma, devir, sa
tmalına yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve 
arsa sağlanmaya, 

Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya, 
Sağladığı arazi ve arsaları Bakanlıkça tes-

bit edilecek esaslara göre plânlıyarak, olduğu 
gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tama 
men ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahip
lerine satmaya, kiralamaya, mübadeleye, irtifak 
hakkı, tesis etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç?.. Yok. Sayın 
Tunçkanât?.. Yok. Sayın. Gündoğan?.. Buyuru
nuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; son defa vuku 
bulan Ege depremi dolayısiyle tekrar öncelik 
kazanan Arsa Ofisi Kanununun 2 nci ına-Hrv-
nin müzakeresinde söyliyeeeğim hususları, bun
dan evvel söylediğim konuların oldukça dı
şında tutmaya çalışacağım ve bundan evvel soy-
^ "diklerimi tahattur etmenizi istirham edeceğim 

Bendeniz bu kanun tasarısının müzakeresine 
başlandığından beri ısrarlı olarak, bir hususu 
yüksek nazarlarınıza arz etmeyi ve bir değer
lendirme yaparken bu hususları mutlaka göz 
önünde bulundurmanızı temine yardıma çalı 
şıyorum. 

Bu kanunun ikinci maddesinde Genel Mü
dürlüğün görevleri sayılmaktadır. Genel müdür
lüğün görevleri arasında konut, sanayi, tu
rizm belgeleri ve çeşitli kamu hizmetleri ve te
sisleri için anlaşma, devir, satmalına yolu ile ve 
benzeri şekilde arazi ve arsa sağlama ve arsa 
stoku, ve tanzim satışları yapmak hususları var
dır. Fakat, yine bu maddenin hükümlerine gö
re genel müdürlüğün elde ettiği arsaları ve ara
ziyi Bakanlıkça tesbit edilecek arsalara göre 
plânlıyarak olduğu gibi veya alt yapı tesisle 
rini kısmen veya tamamen ikmal edecelk veya 
ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kirala
maya, mübadeleye, irtifak hakkı tesis etmeye 
yetki verildiği görülmektedir. 

Şimdi bundan evvelki müzakerelerde bende
niz konut tâbiri üzerinde çok durduğumu hatır
larsınız. Ve «Konut» un, tarifsiz olarak, bu ka
nunun içinde yer bulmasının Anayasaya ve 
ikinci Beş Yıllık Plân ilkelerine aykırı oldu
ğunu etraflıca belirtmiştim. Ve yine birinci mad
denin müzakeresi münasebetiyle tarifsiz şekil
de kanun maddesinde yer alan konutun, halk 
konutu yapımı maksadiyle ve o çerçeve içinde 
Devlet eli ile yapılmasını temin için arsa sağ
lanmasının doğru olacağını ifade etmiştim. 
Ama Yüksek Heyetiniz benim halk konutu de
yimimden fevkalâde menfi bir etkiye kapıla
rak, hattâ kulağıma geldiğine göre, halk ko
nutu demek, sonunda Halk Cumhuriyeti deme
ye kadar işi götüreceğini dahi mübalâğalı ola
rak düşünenler oldu. Halbuki ben bu halk ko
nutu yapımı deyimini Adalet Partisi iktidarı
nın hasırladığı ve meclislerimizden geçen ikin
ci Beş Yıllık Plânın 273 ncü sayfasında yer 
alan konut bahsinde ve bahsin ilkeler »kısmı
nın (B) bendinde vazıh olduğu için ileri sür-
lüntüm. Görüldüğü gibi bu ülkeler kısmın ̂ . 

(B) bendinde toplam yatırımlar içinde konut 
sektörü yatırımlarının ikinci Beş Yıllık Plân 
dönemi için tesbit edilen oranını artırmadan 
mümkün olan en çok sayıda konut üretimini 
sağlamak amacı ile yurt şartlarına uygun eko
nomik standartta halk konutu yapımına yönel
tilecektir tâbiri ve ilkesi vardır. Bu ilke ikinci 
Ee? Yıllık Plânda yer almıştır, ikinci Beş Yıllık 
Plânda bundan başka bir ilke yer alamazdı. 
Çünkü, Anayasamızın 49 ncü maddesinin 2 nci 
bendi, Devletin konut sektöründe ve konut üre
timinde ancak yoksullara ve dar gelirlilere ko 
nut sağlıyabileceğini, bunun dışında hükümet
lerin, iktidarların hiçbir surette Devlet eli ile 
konut işine müdahale etmiyeceğini hüküm al
tına almış bulunması dolayısiyledir. Demekki. 
Anayasaya mütenazır olarak, gerek Birinci Beş 
Yulîık Plânda, gerek ikinci Beş Yıllık Plânda, 
Devlet eli ile konut konusu halledilmeye giri-
şildiğ?! takdirde, bu konutun niteliğinin behe
re ahal Anayasanın 49 ncu maddesinin 2 nci fık-
rasıindaiki tarife uygun ve her iki beş yıllık plân
da yerini almış bulunan halk konutu yapımı 
niteliğinde olmasını öngörmüştür. Buna rağmen 
arkadaşlarım bu halk tâbirinden ürkmüştür. 
Halk tâbirinden ürkmüştür, çünkü, halk tâbi
rinde birçok vehimler, vehimeler vehmedenler 
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oldu ve ondan dolayı da kabul etmediler. Şim
di yine bu umum müdürlüğünü yasan ikinci 
maddede yine bu konut tâbiri var. Yine tarif
siz kailacak. Ama isterseniz tekrar teikrar söylü
yorum. ikinci Beş Yıllık Plânda ve Anayasada
ki bu ilkeye aykırı düşecek olan ve mücerret 
konut tâbiri yerine, halk konutu yapımı tâbi
ri konulmak suretiyle kanun düzeltilirse daha 
uygun bir yola girmiş oluruz. Bunu burada böy
lece bağladıktan sonra ve daha fazla vaiktinizi 
almamak için bir başka hususa değinmek isti
yorum. 

Arsa Ofisi Umum Müdürlüğü biraz sonra 
gelecek maddelerde kendilerine verilen para
larla veya Hazine arsaları veya belediye arsala
rı ile arsa stoku yapacak, tanzim satışı yapa
cak araziyi elde edecek ama, ondan sonrada 
her arsa üzerine Bakanlığın tesbit ettiği esas
lara göre, alt yapı tesisleri yapılmak suretiyle 
veya doğrudan doğruya arsa olarak, bu arsalar 
vs arazileri veya alt yapı tesisleri yapılmış 
araz': parçalan ihtiyaç sahiplerine satılacak, 
kiralanacak, mübadele suretiyle verileceik, irti
fak hakkı tesis edilecek. Şimdi değerli arkadaş
larım tıpkı, konut gibi mücerret bir tâbirle kar-
ŞT, karşıyayız, Soyut bir tâbirle. İhtiyaç sahip
leri. Bu ihtiyaç sahiplerinin bu kanunda tarifi 
gerekli'. Nasılki konutun tarifi gerektiği üze
rinde durmuşsam, bunun üzerinde de durmakta 
fayda buluyorum. Kimdir ihtiyaç sahibi? Dev
letin kamu varlıklarının konut konusunda bir 
usul bir yatırım maddesi olarak kullanılmaya 
girişiıldiği andan itibaren devlet varlıklarının 
harcanmasında Anayasanın öngördüğü ve plâ
nın öngördüğü esasları derhal hazırlamamız 
gerekir. Devlet varlıklarını konut yapımı için 
harcıyacağımız bu meblâğın muhatabı olacak 
ondan istifade edecek kişilerin de Anyasa ve 
plân ilkelerine uygun tarifler içinde bulunma-
s1 zaruridir. İhtiyaç sahipleri kimdir? Her kim 
ren evsizim derse, Hükümete müracaat ederse 
Arsa Ofisi Kanunu tedvin edildikten sonra Hü
kümetten bu kanuna göre ya üzerinde hiç bir 
tesis yapılmamış olduğu halde veya alt yapı 
tesisleri yapılmış olarak meselâ; konut yapımı 
için arsa veya arazi alabilecek midir? Bu ihti
yaç sahipleri sözü ile kimleri kastediyorsunuz? 
İhtiyaç sahipleri evsizler midir, evsizlerin yok-
tsııîlam mıdır, dar gelirlileri midir, yoksa Ana
yasanın ve diğer kanunların öngördüğü gibi, 

| herhangi bir ihtiyaç sahip yani, evsiz olan bir 
vatandaş mıdır? Bunun mutlaka tarifi ve bu ka
nunda yerini bulması lâzım. Doğrusunu istiyor-
•-ak, İkinci Beş Yıllık Plânda, kimin ihtiyaç sa
hibi olduğu, daha doğrusu devletin kimin konut 
ihtiyacına duçar olduğunu, daha doğrusu han 
~vl grup ve zümrelerin ihtiyaç sahibi sayıldığı 
yazılıdır. Diyor ki, önce konut üretiminde ya
tırım artırılmıyacaktır ama, yatırım sabit kal
mak kaydiyle yapılacak konutlar belli zümrele 
in, belli grupların ihtiyaçlarına kaydırılacak 

' .'. Bu zümreler ve gruplar ikinci Beş Yıllık 
Plânda tarif edilmiştir. Bunlar, devletin büyür: 
inşaat yapan kooperatif biçimi kurulmuş örgüt-

*3 yapacağı yardımlarla belli gelir seviyesin
de bulunan kişilere ve zümrelere konut sağla
mak maksadiyle ancak para tahsis edilebelir 
denmiştir. Demekki ihtiyaç sahiplerini anlama
mız veya bu kanunda geçen tâbiri belirlememiz 
4TQI, bunun İkinci Beş Yıllık Plânda öngörül
düğü gibi, toplu konut yapacak birtakım örgüt
lere, yine devletin öngördüğü hacimde ve biçim-
c, yine devletin tâyin ettiği standartlarla yapı-
^ml : konutlardan istifade edecek kişiler anla-
•"•••';.:nak gerekir. Demekki ihtiyaç sahiplerini biz 
şimdi burada İkinci Beş Yıllık Plânda ve Anaya

s a öngörülen kişiler olarak tanımlarsak ve 
—;f edersek o takdire bu kanunda Anayasaya 

uygunluk, plâna uygunluk niteliği kazanmış 
olur. Aksi takdirde ihtiyaç sahipleri böyle mü
cerret olduğu müddetçe, böyle bırakıldığı hal
de her evsiz devletten bu kanun gereğince ar
sa ve sonra tabiî kredi isteyebilecektir? Bu ise 
mümkün değildir. Hatta belki birtakım şer'i 
hileler olacaktır. Bu şer'i hilelerin bir tanesi 
Türkiye'de cereyan etmekteir. Yapıp satma usu
lüyle sürdürülen inşaat süreci ikinci Beş Yıl-
llık Plânın çok şikâyet ettiği bir konut yapım 
tarzıdır. Ve ikinci Beş Yıllık Plân yap - sat 
sistemi konut üretiminin tamamen ikarşısında-
,dır. Ve. yap - sat sistemini önlemek için devle
tin çok sıkı tedbirler almasını öngörmektedir. 
Pek muhtemeldir ki, bu kanun çıktıktan sonra 
yap - sat sistemi yine devam edecektir ve kita
bına uydurmak tâbiri çok hoştur ve halk tâ
biridir, uydurularak ucuz arsa temin etmek 
suretiyle, ama yap - sat usulüyle birtakım kişi
ler büyük istifadeler sağlıyabilecektir. Çünkü 
ihtiyaç sahiplerini bir araya getirerek onların 
ihtiyaçlarını görecek bir şirketmiş, bir örgüt-

351 — 



O. Senatosu B : 46 1 . 4 . 1969 O : 1 

muş gibi Hükümetin karşısına gelecektir I 
yap - satçı grupu, pekâlâ bu kanundan istifade 
edebilir. Nasıl ki Âfetler Kanununda âfetlere 
maruz kalmış köy, şehir, kasabaların yıkılan, 
kayan veya yanan konutlarının yapımı için 
Âfetler Kanununa göre uygulanan usuller için
de bir nevi yap - satçılık devam etmiş ve bu
gün de devam edegelmektedir. Hakikaten bir
çok yerlerde kendi evini yapana yardım gibi 
usullerle ve buna benzer ve imar ve iskân Ba
kanlığı mevzuatı içinde âfetler mevzuatı için
de yapılan yardımları halk doğrudan doğruya 
kendi evini kendisi bizzat yaparken Devletin 
ona yardım elini uzatması şeklinde kuHanmayor 
birtakım adamlar geliyor, bir garip hukuki sta
tüye bağlıyor birçok âfetzade vatandaşı ondan 
sonra âfetler fonundan o vatandaşlara krediler 
veriliyor peyderpey, ceste, ceste. Ama o 
yap - satçılar bir çok defa istihkaklarından faz
la para aldıkları halde gereği kadar inşaatı 
ilerletmiyorlar, vatandaş bir taraftan /muztarip 
Hükümet biz para verdik siz yanlış yaptınız 
der gibi bir tavır içinde. Bâzı kere tersine olu
yor, yap - satçılar âfetzade vatandaşın evini 
istihkakından fazla yapıyor, bu sefer para bu
lunmuyor, gelmiyor. Bir keşmekeştir gidiyor. 
Bu kanun münasebetiyle söylenmesi belki tama
men yerli sayılmaz, ama cebimde bir takım 
mektuplar var. Muhtelif âfet bölgelerinden 
gönderilmiş olan bu mektuplarda âfetzade va
tandaşların nasıl bu yap - satçılık yüzünden ıs
tıraba duçar oldukları yazılı. Eğer Sayın Ba
kan böyle bir şey yoktur, falan derlerse ben de 
buradan mektupları okurum, meseleyi hallede
riz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Mektupları verin 
tahkik edelim, takip edelim, ellerinden tuta
mı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabi 
tabiî. Bu itibarla bu yap - satçılağm. karşısında 
bulunan ikinci Beş Yıllık Plâna rağmen bu 
maddelerde ne konutun, ne de ihtiyaç sahip-
lerinin Plân hedeflerine uygun, Anayasa ge
reklerini yerine getirir biçimde tarif edilmeme
leri bir büyük olumsuzluğu doğurabilir. Onun 
için Sayın Komisyondan, Sayın Hükümetten is
tirham ediyorum; konutta olduğu gibi, ihtiyaç 
sahipleri hususunda da bir tarife gidelim, ihti- i 

yaç sahiplernin kim olduklarına dair bu kanun
da bir işaret bulunsun ve her hangi bir suiisti
mali önlemiş cilalım. Ve bundan sonra da ge
çeceğine göre geliniz, sayın komisyon ve sa
yın Hükümetten istirham ediyorum,, halk 
konutu yapma deyimi, ki biraz evvel oku-
halk konutu yapma deyimi,, ki biraz evvel oku
duğum İkinci Beş Yıllık Plânın 273 ncü say
fasının ilkeler kısmının (B) bendindedir. Bunu 
koyalım maddeye, ihtiyaç sahiplerini de haTIk 
konutu ihtiyacı olan, halk konutu yapma ihti
yacında bulunanlar olarak •vasıflandıralım, ni
telendirelim, kanun Plân ilkelerine ve Anayasa
ya uygun bir düzene girmiş olsun. 

Başka bir maddede turizm üzerinde duraca
ğım. Ve Türkiye'de turizm için neler yapılmak
ta olduğu konusunu dile getireceğim. Ondan 
evvel şu hususu arz etmek istiyorum: Arsa 
Ofis! Genel Müdürlüğünün döner sermayesi ile 
?>maldığı veya sonraki maddelerde göreceği

miz gibi, belediyelerden ve Hazineden kendisine 
intikal eden arsaları doğrudan doğruya veya 
plânlıyarak, üst yapı tesislerini yapmak sure
tiyle ihtiyaç sahiplerine satmaya yetkili kılı
nacağına göre ve bu kanunun ilerdeki madde
lerinde de görüleceği üzere 2490 sayılı Kanun 
uygulanmıyacağına göre satmakta, kiralamak
ta, mübadelede hangi usul, hangi sistem uygu
lanacaktır? Bu sarih değildir. Müzayede usu
lüyle, artırma usulüyle yapacağım derse eğer 
hükümet, daha doğrusu Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü; o zaman 2490 sayılı Kanunun cari ol
ması gerekir. Ben takdir edeceğim, o bedel üze
rinden satış yapacağım veya kiralıyacağım 
derse, o takdirde bu çok indî bir davranış olur. 
Devlet hayatıyla ve Devlet anlayışiyle, Devlet 
malı kullanma, satma ve kiralama anlayışiyle 
telifi kabil olmıyan bir anlayış olur. Bu itibar
la buraya mutlaka çok açıkseçik usuller konul
mak gerekir. Nasıl satılır, nasıl kiraya verilir 
nasıl irtifak hakkı tesis edilir, nasıl mübadele 
edilir; bunun usulleri bu kanunda bulunmak 
gerekir. Bu da konulmamış olmakla bir eksik
liktir kanısındayım. Hiç değilse vuzuhsuz
luktur. 

Değerli arkadaşlarım, arsa stoku üzerinde 
bir miktar da durmak istiyorum. Devletin elin
de bugün stok var. Çünkü devlet, haşine ara
zisi, arsa diye tanımladığımız gayrimenkullere 
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zaten ahip. E., belediyelerin eline geçmiş olan 
hazine arsaları da bu kanunla yine Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğüne geçecek, bu da bir stok teş
kil edecek. Bir de buna ilâveten 250 milyon li
rayı bulacak ve 10 senede toplanacak olan dö
ner sermaye ile hem arsa stoku yapmaya, ya
hut stoka ilâvelerde bulunmaya hem de altya
pı tesislerini kurmaya imkân var mıdır, bunu 
anlamak biraz güçtür. Çünkü, Türkiye'nin bu 
şehirleşmesindeki düzensizlik yüzünden meyda
na gelen spekülâsyon ve arsa fiyatlarındaki 
aşırı artış elbetteki, takdir buyurursunuz ki, 
ölçüye vurulduğu takdirde bu cılız sermaye ile 
gereği gibi temin edilemez ve hele tanzim satı
şı yapacak mertebeye eriştirilemez. Bu itibarla 
biz Arsa Ofisi Kanununda stok yapmak ve tan
zim satışları yapma gibi, kanaatimizce sadece 
stok yapmak, tanzim satışları yapmak gibi ka
naatimizce en olumlu amacın bu sermaye ile ve 
bu varlıkla teinin edileceği kanısında değiliz. 
Burada bir noktaya hususi olarak işaret etmek 
istiyorum. Arsa stoku ve tanzim satışına evet. 
Ama bunun niçin stok edildiğini ve tanzim sa
tışının niçin yapılacağının konutda, turizmde, 
sanayide tarifler getirmek suretiyle tâyini şar-
tiyle evet... Bu itibarla en önemli görevi, en 
gerekli görevi, kanımızca ülkemizde ihtiyaç 
duyulan görevi yerine getirecek umum müdür
lüğün stok yapmak ve tanzim satışı yapmak hu
susunda salâhiyetlerine hiçbir itirazımız yok. 
İki noksanı kaldırmak kaydı ile bu işi yapma
ya yeterli sermayeyi vermenin çarelerini ara
malıdır, bir de bu stokları ve tanzim satışları
nı belli gaye ve amaçlara yöneltmek şartiyle. 
Belli amaçlardan maksadımızın ne olduğu da 
konutda dile getirilmiştir, ihtiyaç sahibi husu
sunda dile getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz güneş, biraz de
niz, biraz da tarih hazinesi satarak büyük bir 
gelişme sağlanacağı ümidine kapılmış bulunan 
yöneticilerin kanımızca büyük bir yanılgı 
içinde bulundukları dönemdeyiz. O dönemi ya
şıyoruz. Bu biraz deniz, biraz güneş, biraz tarih 
satarak çok para kazanacağımızı bize öğütli-
yen Türkiye'de çok belli olmuş, bir Türk kadar 
ünlü bir yabancıdır. 1960 yıllarında bu mem
lekette turizm üzerinde nasıl bir politika taki-
betmemiz gerektiği yolunla rapor hazırlıyan 
Prof. Baade bizim bu deniz, güneş ve tarih sa-

I tarak kısa zamanda, 200 - 300 milyon dolar ka
zanacağımızı salık vermiştir. Ama, arkasından 
hemen şartlarını da ihmal etmemiştir raporunda. 
Demiştir ki, Türkiye bu hazinelerle doludur. 
Ama Türkler bu sanayii başaracak güçte değil
lerdir. Bu hususta yabancı sermayenin ve ya
bancı sanayicilerin, turizm sanayicilerinin eli 
şarttır. Bu yabancı turizm sanayicileri, ki bun
lar diğer sanayi dallarındaki karteller, tröst
ler gibi güçlü, çok milletli ve çok kudretli top
luluklardır. Bunlar bu memlekette turizm sa
nayiinde birinci derecede rol almalıdır ve Tür
kiye'nin sahillerinde, turistik bölgelerinde ya
tırımlar yapmalıdırlar ve yatırım yaparlarken 
de o örgütler, o şirketler toprak alımı, satımı 
ve o bölgelerin ihtiyaçları olan alt yapı tesisle
rini yapmalıdırlar. O bölgelerde yabancı şir
ketler büyük yatırım yaparak kumarhaneler, 
eğlence yerleri, oteller, dinlenme evleri gibi 
büyük tesisler kurmalıdır, demiştir. Ve böyle
ce Türkiye'nin diğer varlıklarına olduğu gibi, 
turizm için gerekli varlıklarına da el atma 
sağlığı verilmiştir. Hakikaten bunun böyle ol
duğunu görüyoruz, bunun uygulandığını görü
yoruz. En son olarak Antalya'nın Tekirova 
köyü yakınlarında bir turistik şehir kurulması 
için çok ünlü bir uluslararası, yahut çok mil
letli şirkete müsaade verildiğini bundan dört 
gün evvelki Cumhuriyet gazetesinde okudum. 
Büyük bir şehir kurulacağını, 200 milyon li
ralık yatırım yapılacağını söylüyordu gazete. 
Bu Meditarane ismini taşıyan bir şirket, bil
mem ne Mediterane, Akdeniz derler, eskiden 
öyle bilirdik, değişmemişse eğer. Bu şirket 
başka bir turistik tesisimizi de elinde bulun
durur, onu da biraz sonra arz edeceğim. Şimdi 
Antalya'nın Tekirova köyü civarında kurulma
sına müsaade edilen ve bu söylediğim yabancı 
şirkete kurulması tevdi edilen koca turistik 
şehirin bize büyük faydası olmıyacağını izah 
etmeye çalışacağım. O faydanın olmamasının 
ilerisinde bir korkumu da ifade edeceğim. Zan
nediyorum ki, Tekirova dedikleri bölgede bir 
tarihî hazine yatıyormuş, onu da yine Cum
huriyet gazetesinden takibettim. Kendimin 
tahkik etmesi ve tamamen öyle olup olmadığını 

I katiyetle ifade etmeme imkân olmadığını tak-
I dir buyurursunuz. Orada kazıların yapılması 

düşünülüyor ve büyük bir medeniyet kalıntısı-
I mn meydana çıkarılması umuluyor. Şimdi Te-
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kirova bölgesinde bu turistik şirkete ruhsat ve- I 
rildiğine göre, korkum odur ki, bu Tekirova 
bölgesindeki turistik, pardon tarihî hazine böy
lece bu yabancıların eline geçecektir. Bu bi
zim için büyük bir kayıp olacaktır. Bunun 
nasıl bir kayıp olduğunu anlatmak için im
paratorluk dönemine ve ondan sonraki zaman
lara bakmak kâfidir. Hepiniz bilirsiniz, fazla 
zamanınızı almıyayım. Devletin buna çok dik
katle eğilmesini hassaten istirham ederim. Bu 
korkumu inşallah yersiz olarak nitelendirirler 
ve ben bu korkudan kurtulurum, bir büyük 
atrihî hazinemiz de kurtulmuş olur. Ama, Te
kirova bölgesinde bir turistik şehirin kurulma
sından hakikaten büyük istifade sağlıyacağımı-
zı ummak da bir hayal gibi geliyor bana. Çün
kü, şurası bir gerçektir ki, verilen müsaade de 
yabancı turistlerin kazandırdığından daha faz
lasını transfer etmeme kaydı olmakla beraber, 
bu hiçbir zaman Türkiye'nin turizm yolu ile, 
hele yabancı şirketlerin, yabancı örgütlerin 
Türkiye'nin turizm bölgelerinde yatırım yap
maları sonucunda muhtacolduğu dövizi kaza
nacak, kazanmaya elverişli olarak bir yol oldu
ğunu sanmıyorum. Çünkü, bu tesisler için yap
maya mecbur olduğumuz ithalât veyahut son
radan yapacağımız birtakım ithalât, yapma
ya mecbur olacağımız ithalât, ithalât için 
ayıracağımız döviz, bu tesislerin bize getirece
ğinden çok daha yüksek olacaktır. Bunun 
çok büyük misalleri vardır. Bizde vardır, 
başka ülkelerde vardır. O itibarla ya
bancı şirketler eliyle turistik sahalarda 
yatırım yapıldığı takdirde, Türkiye'de döviz re
zervinin çoğalacağı ve dolaylı olarak Türkiye'
nin muhtacolduğu sanayi yatırımlarına ayrıl
mak gereken ve kıt olan dövizimizin artacağı 
yolundaki düşünce yanlıştır. Böyle bir netice, 
böyle bir sonuç, böyle bir müspet sonuç elde 
edilememiştir, edilemiyecektir de. Bunun böy
le olduğunu tecrübe etmiş memleketlerden öğ
reniyoruz. Bizim memleketimizde de böyle ol
duğu söylenir. Meselâ Nevşehir civarında taş
lar içine oyulmuş bir otele ancak o kulübün 
azalan olan kişilerin alındığı Türkiye'de, o vilâ- j 
yet valisinin dışında kimsenin oraya girmeye ! 
dahi imkânı bulunmadığı bilinen bir gerçektir. 
Bu Tekirova bölgesinde şimdi kurulması öngö
rülen ve biraz evvel ismini zikrettiğim beynel
milel şirketin kuracağı şehre de ancak yabancı- i 

I lann kabul edileceği anlaşmada olduğu yine ga
zeteden öğrendiğim bir malûmattır. Bunun psi
kolojik ve millî hisleri rencide etmesi bakımın
dan önemini bir kenara koyuyorum. Ama bu as
lında döviz kazancı için çırpman bir ülkenin dö
vizlerini elde etmeyi öngördüğü ecnebi parasını 
tam mânasiyle eline geçirememesi için kurulmuş 
bir tuzak gibidir. YaHnız kulübün azalarını ge
leceği bir tesis, hattâ kulüp âzalarının yaptık
ları, kulüp âzalarının yatma için verecekleri ya
hut yemek için verecekleri bedelleri o şirketin 
genel merkezinin bulunduğu ülkede ödemesi 
gibi kayıtlar ve şartlar netice itibariyle kapalı 
bir sistemin uygulanacağını ve bu memdekette 
turizm yolu ile yabancı şirketler eliyle kalkınma 
sağlanacağını umnmk bir büyük hayal oluyor 
gibi geliyor bize. Kaldı ki, bu turizm yolu ile 
kalkınma sağlanacağına dair birtakım görüş ve 
iddiaların büyük mikyasta bir hayal olduğu baş
ka memleketler tecrübelerinden belli olmakta
dır. Bizim memleketimizde bu hususa çok önem 
verildiği gözüküyor ve 1967 den sonra uygulan
maya başlanan İkinci Beş Yıllık Plânda turizm 
için 4 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. 
Ve bu yatırım sonucunda 1972 de yüz milyon
ları aşkın dolar kazanacağımız söyleniyor. Ama 
1967 den, 1968 den bugüne kadar turistik hare
ketlerin sonucunda elimizdeki bilanço hâlâ 
menfi bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Çı
kan turistin gelen turistten daha çok götürdüğü 
belli. Turizmi önemsemiyor muyuz? Hayır. Tu
rizmi önemsiyoruz. Turizme muhakkak surette 
gerekli ehemmiyeti vermenin lüzumuna kaaniiz. 
Bir şartla : Yabancı sermaye eliyle olmıyacak; 
iki, devletin kaynaklarını bu sahaya, eski tâbir
le, ibzal edercesine dökmiyeceğiz. Eğer kendi
miz hususi teşebbüs kendi o yaratıcı gücü ile ve 
kendi sermayesi ile turistik tesisler için, turizm 
sanayii için yatırım yapacaksa bütün imkânı ile 
o sahada çalışmasına imkân bağışlamak tarafta-

I rıyız. Taraftar olmadığımız şeyi tekrar ediyo
rum. Yabancı şirket eliyle, yabancı sermaye eliy
le turizm endüstrisinin kurulması, devlet kay
naklarının büyük çoğunlukla o sahaya dökül-

j mesi. Devlet kaynaklarının büyük çoğunlukla o 
\ sahaya dökülmesi Türkiye'nin göze alabileceği 

bir kayıt değildir. Çünkü Türkiye âcil kalkınma 
ihtiyacında olan bir ülkedir. Turizm sanayii ise 
büyük âtıl kapasite sanayiidir. Çünkü turizm se-

I nenin muayyen aylarında çalışan bir sanayidir. 
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12 ayda çalışan sanayi değildir. 8 ay, 9 ay oda
lar, oteller, gazinolar, hanlar, hamamlar, kumar
haneler ve haneler açık duracaktır. Müşterisiz 
'duracaktır. Başjka bir sanayi türü değildir ki, 
oradan oraya aktarasıniz. Büyük bir âtıl kapa
site her sene başınızda bulunacaktır. Bu itibar
la Devletin kaynaklarını turizme bollukla dök
mek suretiyle döviz kazanacağım iddiasında bu
lunan bir ekonomi politikası hatalıdır. Böyle 
bir politika Türkiye'de âtıl kapasiteyi çoğalta
caktır ve gerekli sanayi yatırımlarına yeter mik
tarda döviz kazandıramıyacaktır. Kazandıramı-
yacağı için de Türkiye'de sanayileşme geri ka
lacaktır. Geri kaldığı için de Türkiye'nin kal
kınması yavaşlıyacaktır. Âtıl kapasiteye Tür
kiye'nin hiçbir zaman tahammülü yoktur. Tür
kiye'de âtıl kapasite yaratmamak için, meseleyi 
biraz evvel arz ettiğim gibi, hususi şahıslara bı
rakmak şarttır ve yabancıların da elini çekmek 
behemehal zorunludur. Turizmde kazancı olan 
sanayi ülkeleridir. Çünkü böyle memleketlerde 
kendi adamlarına, kendi yüksek gelir tabakası 
mensuplarına ucuz, tatil sağlamaktan ileriye 
yabancı şirketin hiçbir kasti yoktur. Türkiye'de 
bir dolara 10 liralık iş yapan adam... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, yabancı şir
ketle bu maddenin ne alâkası var, affedersiniz 
ama. Lütfen efendim. Bir saatten beri turizmden 
bahsediyorsunuz. Yabancı şirkete ait bu madde
de hiçbir tek kelime yok. Yalnız burada kaste
dilen mâna turizm bölgeleri. Yani yerli turizm 
için bahsediliyor. Ecnebi turizme ait bir kelime 
yok, bu maddede efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, böyle yüzünüzü sertleştirerek bana hi-
tabettiğiniz zaman şunu anlıyorum ki, siz bu 
maddenin farkında değilsiniz. Çünkü bu Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü turizm için arsa verecek. 
Kime verecek? Turizm, sanayiine yatırım yapa
caklara. Kim yapıyor Türkiye'de turizm sana
yiine yatırım biliyor musunuz, Sayın Başkan? 
Tekirova köyünde bilmem ne Meditarane isimli 
şirket yapadak. Ne var bunda? 

BAŞKAN — Özel bir şirketin yaptığı mua
meleyi maddeye emsal gösteremezsiniz, Sayın 
Gündoğan. Maddede memleket turizm için yerli 
firmaların ve teşekküllerin bu umum müdürlük 
vasıtasiyle arsa edinmelerini istihdaf etmekte. 
Başka bir mâna taşımıyor, bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
Sayın Başkan. Bu benim söylediğim mânayı ta
şır. Ve lütfen turizm için Devletin kaynaklarını 
bir taraftan plânın öngördüğü şekilde 4 milyar 
seviyesinde tutarsanız, bir taraftan Arsa Ofisi 
Kanunu ille turizm yatırımları için arsa temin 
eder, üzerlerine alt yapı yaparsanız, hele bunları 
ecnebi şirketler yolu ile yönetirseniz; siz, Tür
kiye'nin ihtiyacı olan kalkınmayı yerine getir-
miyecek bir yoldasınız demektir. Bende size bu
nu işaret ediyorum. Anladınızsa teşekkür ede
rim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa-

jm senatörler, kanun tasarısının 1 nci maddesi 
amacı, 2 nci maddesi de genellikle bu kurula
cak genel müdürlüğün görevlerini belirtmekte
dir. Bu görevler şöyle sıralanmış : 

Konut bölgeleri, sanayi bölgeleri, turizm böl
geleri ve çeşitli kamu hizmet ve tesisleri için 
arsa temin edecek ve bu arsaları anlaşma, devir, 
satmalma veya benzeri şekillerde arazi ve arsa 
sağlamıyacak, arsa stoku ve tanzim satışları ya
pacak ve sağladığı bu arazi, bakanlıkça tesbit 
edilecek esaslara göre, bu esaslar maalesef ka
nunun içerisinde yer almamış. Bakanlıkça tes-
bit edilecek esaslar. Ne olduğu meçhul. Plân-
lıyarak, olduğu gibi veya alt yapı tesisleri
ni kısmen veya tamamen ikmal ederek veya 
ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya. Tabiî 
bu ihtiyaç sahiplerinin kim olduğu da belli 
değil, belirtilmemiş burada. Kiralamaya, mü
badeleye, irtifak hakkı tesis etmeye yetkili 
olacaktır. Şimdi birinci maddede ülkemizde 
arsa fiyatlarının, büyük şehirler civarında sü
ratle yükselmesine karşılık, spekülâsyonu ön
lemek için böyle bir genel müdürlük kurulu
yor. Biz bununla tamamen hemfikiriz. Kanu
nun süratle gelmesinin ve buradan geçmesi
nin ve hattâ gecikmiş olduğunu da bundan ev
velki konuşmalarımızda belirttik. Fakat ge
len tasarının da bu amacı, yani kanunun bi
rinci maddesinde belirtilen amacı sağlamak
tan çok uzak olduğunu, bilhassa suiistimal
lere kapıları tamamen açmış olduğunu belirt
miştik. Hele uygulamada bâzı politik mülâ
hazalar göz önünde bulundurularak, meselâ bi
zim şehirlerimizin büyük şehirlerimiz, metro-

' pollerimizi başka ülkelerin, dalha eskiden te
şekkül ştmiş metropolleri ile, nüfus adedi daiha 
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fazla olan büyük şehirlerle kıyasladığımız za
manda bizimkilerin kapladığı saha metre kare 
bakımından onları fersah fersah aşmaktadır. 
Bu suretle belediye hizmetleri de buralara 
götürülmek için çok büyük masraflar ihtiyar 
etmekte ve çok zamanlarda da maalesef sağ
lanamamaktadır. Arsaların şehir içerisinde, 
şehrin vakınlarmda, merkezlerine doğru git
tikçe pahalılaşması, dışarılarda da arsaların 
ucuz olması uzaklaştıkça, bu gibi şehirlerin 
gayritabiî bir şekilde yayılmasına başlıca se
bep teşkil etmektedir, işte bu kanun bir ta
raftan da bu şehirlerin böyle anormal şekilde 
büyümelerini önlemek gayesini gütmektedir. 
Bunu da bu kanun tasarısı ile gerçekleştirmeyi 
Bakanlık düşünmektedir. Halbuki Bakanlık 
şehir plânlarını bu gayritabiî olarak yayılmış, 
plânsız, programsız olarak yayılmış ve gece
kondu şeklinde süratle gelişmiş olan mahal
leleri de şehir imar plânları içerisine almak su
retiyle, şehirleri genişletmeye yardım etmekte, 
hattâ buralara tapular vermek suretiyle artık 
şehirlerin modern bir şekilde imarını mümkün 
olmıyacak bir hale getirmektedir. 

işte biz bu nedenlerle diyoruz ki, «arazi 
ve arsaları Bakanlıkça tesbit edilecek esas
larla» yerine bu maddenin daha açıklığa ka
vuşturulmak suretiyle bu hususlar Bakanlığa 
bırakılmasın, bu maddenin içerisinde yer al
sın. 

Ayrca, ihtiyaç sahiplerinin kim olduğu da 
bu madde içerisinde belirtilsin. Anayasamızdaki 
ifadelere yoksul ve dar gelirli vatandaşlara da 
buradan münhasıran arsa verilmesi bu kanu
nun maddesi arasında yer alsın. Bir hususa 
daha dokunmak istiyorum : 

Biz birinci madde üzerindeki görüşlerimizi 
belirtirken Sayın Bakan kiralama üzerinde 
durduğumuz zaman kendileri cevaplarında bu 
kiralama ile hiçbir suretle mutabık olmadık
larını, biz de plânın bunu emrettiğini, hele 
bu kanunda kiralama görevlerinin de bu ge
nel müdürlüğe verilmiş olduğunu belirtmek 
suretiyle hir kere daha açıklamak istiyoruz 
ve bunun zaruretine inanıyoruz. Bakan yan
lış yoldadır, plâna aykırı, programa aykırı bir 
uygulama düşünce, fikir ve felsefesi içerisindedir. 
Bunu değiştirmek zaruridir ve bu hakikaten 
memleketin yararınadır. Çünkü şehir imar 
plânlan içerisinde yol geçirilecek olan yerler, 

! sanayi bölgelerine ayrılmış olan sahalardaki 
gecekondulara ve oradaki yeniden mesken inşa 
edecek olanlara tapu verilmemesi icabeder. 
Bunlar halbuki mesken inşa edecek olanlara 
tapu verilmemesi icabeder. Bunlar halbuki 
şehir plânında küçük bir kalem düzeltilmesi ile 
buralardan yollar geçirilmekte ve hattâ bun
lar gayritabiî olarak şehirlerin imar plânları 
içerisine dâhil edilmektedir. Bu kadar geniş 
ve fazla, büyük sorumluluklar altına girecek 
olan ve vazifeleri çok fazla olan bu genel mü
dürlüğün, verilen bu kadro ile çalışmasına 
imkân olmadığını belirtmiştik, ileriki mad
delerde sırası geldikçe bu kadroların kifayet
sizliğini bilâhara belirteceğiz. 

Muhterem senatörler, biz bu maddenin daha 
iyi bir şekilde çıkması için ve suiistimali de 
kısmen olsun önlemek amaciyle bir önergemiz 
var. Bu önergemiz şu hususları ihtiva etmekte
dir, maddenin sonuna şu ilâvenin yapılmasını 
teklif ediyoruz: Ofisin elindeki arsalar aşağıda 
gösterilen ihtiyaç sahiplerine belirtilen esaslar 

I içinde verilir. Ucuz ve sıhhi halk konutu yapmak 
için yoksul ve dar gelirli vatandaşlara", arsala
rın imar durumlarına göre satış, mübadele veya 
kiralama yolu ile verilir. Sanayi bölgelerindeki 
arsa ve arazileri öncelikle Devletin sanayi ya
tırımları için ayrılacaktır, ikinci derecede yerli 
millî sanayilere satış, mübadele veya kira ile 
verilir. Arsa Ofisi yerli, yabancı ortaklıkların 

I sanayi yatırımları için arsa satamaz, kiralaya-
I maz, veya mübadele edemez. Ofis turizm arazi 

ve arsalarını Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
I onayından geçmiş ve plâna uygun projeler için 

öncelikle Devlet şirket ve kuruluşlarına, yerli 
I millî turizm şirketlerine ve üçüncü derecede 

sermayesinin % 51 i yerli olan yabancı ortaklık
lara kira ile verir. 

Ümidediyoruz ki bu maddenin son kısmına 
I bu ilâve yapıldığı takdirde birtakım suiistimal-
I 1er ve spekülâsyonlar geniş nisbette önlenecek-
I tir. Bu hususun da kabulünü yüksek tasvipieri-
I nize arz ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür 

eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu. 
HAYEi MÜMÖUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

I Başkan çok muhterem arkadaşlarım; sözlerime 
I başlarken, müzakere etmekte bulunduğumuz ta-
I sarının samimiyetle lehinde olduğumuzu ifade 
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etmek isterim. Gerçekten üç yıldır imar ve is
kân Bakanlığı Bütçesi üzerinde eleştirmelerde 
bulunurken Arsa Ofisi kanunu tasarısının henüz 
meclislerde müzakere edilmemiş olduğunu sami
miyetle tenkid etmiştik. Bu mânada tasarının 
gelmiş olmasını mömmmlukla karşılıyoruz. An
cak, ikinci madde üzerinde ve özellikle verdiğim 
değiştirme önergesi vesilesiyle arz edeyim. Ka
nun tasarısı yine, birçok önemli tasarılarda ol
duğu gibi, aceleye getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bana Sayın Başkan tü
mü üzerinde mülâhaza, mütalâa serd ediyor diye 
ikazda bulunmasın. Kanunda o kadar ahenksiz 
hükümler yer almıştır ki, bu hususlar kanunun 
acele getirilmiş olduğunu gösterir. 

Bir defa şunu arz etmek isterim. İlki madde
de yönetmelikten bahsedilmiştir; 15 ve 16 ncı 
maddelerde. Arkadaşlarım, mevzuat hiyerarşi
sinde kanundan sonra tüzük gelir. Tüzükten son
ra da yönetmelik gelir. Şimdi 16 ncı maddede, 
bilhassa, söz konusu edilen yönetmelik, aslında 
tüzük olmak lâsımgelir. Bu tasarının Karma Ko
misyonda Başkanlığını bir değerli arkadaşımız, 
bir sayın profesör yapmıştır. Şüphesiz bu hu
susu bizden daha kifayetle bilecek durumdadır
lar. Yönetmelik, tüzüklerin hükümlerini açıkla
mak veya kanun ve tüzüklerin tatbikatında me
murlara rehber olan kurallardır. Burada tüzük 
yerine yönetmeliğin tüzük gibi kullanılması şa
yanı tenkiddir. 

Bu sözlerimle şimdi şuraya geliyorum. Arsa 
Ofisi Kanunu Hükümetin gerekçesinde Anayasa
nın belli başlı kurallarının göz önünde ve dik
katle nazara alınarak düzenlendiğini ifade et
mektedir. Şimdi tasarı mülkiyet hakkına da bâzı 
güna takyitler getiriyor, çok önemi. Bir kamu 
tüzel kişiliği kuruluyor. Kamu tüzel kişiliği, icra 
organları var, bakanlık murakabe organı, fonk
siyonunu da ifa edecek. 

İkinci maddede genel müdürlüğün yetkileri 
belirtilmiş, bilhassa şimdi benim üzerinde dura
cağım nokta: «Genel müdürlük sağladığı arazi 
ve arsaları bakanlıkça tesbit edilecek esaslara 
göre plânlıyarak...» 

Değerli arkadaşlarım, olmaz. Bunun yerine, 
maruzatımın başında ifade ettiğim gibi ve de
ğiştirme önergesinde bilhassa tebarüz ettirdiğim 
gibi: «Sağladığı arazi ve arsaları 16 ncı madde ge
reğince hazırlanacak tüzükte belirtilecek esas

lara göre» demek lâzım. Bu o kadar lâzım ki, 
naçiz görüşümüze göre tüzüklerin huku
ken karakterinde mevcudolan objektif ku
rallar vaz 'etmiş olması itibariyle vatan
daş Tüzükte yazılı esasları evvelce ve 
Anayasa emri gereğince tüzükler Resmî 
Gazetede yayınlanacağından bilecek duruma 
geçecekler. Aksi takdirde, hele Bakan kendi par
tisinden başka parti tanımaz bir zihniyet, bir ha
va içinde olursa bu madde kendisine çok keyfi 
tasarruflarda bulunma imkânını bahşeder. Bun
dan tevakki etmemiz lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, işaret ettiğim noksan
lar sebebiyle bu tasarı komisyonca geri alınma
lıdır. Bir istical havası içinde bu tasarının büt
çe müzakerelerinde, özellikle geç kalmış olması
na yönelen tenkidler sebebiyle, hemen geçirilme
si ve hattâ bugün gündemde birinci madde ola
rak Toplum Polisi için kadrolar istenirken Sa
yın Bakanın verdiği önerge üzerine öne alınma
sı, tasarının alelacele, hattâ bu akşam - çünkü 
Bakan yarın teşrif edeceği için - çıkarılma ar
zusundadır, bu istikamettedir. 

Şimdi arz ettiğim gibi zaten 15 ve 16 ncı 
maddelerdeki yönetmelik tüzük olmak lâzım. 
Çünkü Anayasadaki tüzüğün tarifi, istilâhtaki 
tüzüğün tarifi de bunu gerektirir. Yönetmelik
le bunun ilgisi yok.' Yönetmelik - tekrar ifade 
ediyorum beni mazur görün - aslında tüzükle
rin hükümlerini açıklamak ve kanun ve tüzük
lerin tatbikatında memurlara rehber olmak için 
çıkarılır. 

Değerli arkadaşlarım, kendisine kamu tüzel 
kişiliği, verilen bir Genel Müdürlüğün sağladığı 
arazi ve arsalar üzerine yapılacak tasarrufları 
yönetmelik hükümlerine bırakmak sureti kati-
yede hatalıdır. 

Şimdi Meclisten geldiği gibi çıksın, bilâhara 
bunu düzeltiriz. Bu doğru değil. Sayın Bakan 
Mecliste kendi Bakanlığını ilgilendiren en mü
him tasarıya sahip çıkmamıştır. Şimdi Sena
toda sahip çıkarak bunu acele geçirmek, noksan 
hükümlerle malûl bir tasarının kanunlaşmasına 
imkân bahsetmek demektir. 

Cumhuriyet Senatosunun kuruluş sebebi, esp
risi de itibara alınırsa, lütfedin, komisyon 
olarak bu tasarı geri istensin ve görülen ve 
benden evvel konuşan arkadaşlarımın da işaret 
ettiği noksanları da giderecek bir değişikliklerle 

— 357 — 



C. Senaitosu B : 46 1 . 4 . 1969 O : 1 

tasan tekrar gelsin, Yüce Meclise iade edilsin. 
Bu. isticale yer verilmemek gerekir. 

Mâruzâtımın iiûtfen kabul buyurıüarak ta
dil önergem dairesinde ikinci maddenin değiş
tirilmesini arz ederim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben
den bir evvel konuşan sayın senatör arkadaşı
mız Anayasamızın 107 nci ve 113 ncü maddele
rin hangi şartlar altında işliyeceğinin, ne ya
zık ki, Yüce Senatoda ters ışık tutmak suretiy
le konuşmasını yaptılar. Anayasamızın 107 nci 
maddesinde Tüzüğü kimlerin yapabileceğini, 
113 ncü maddesinde de yönetmeliği kimin ya
pabileceğini tadadettikten sonra, hele kanun 
birinci maddesi de kabul edilip bu Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü de kamu tüzel kişiliği haiz 
olduktan sonra, esasen burada «Tüzük çıkartıl
ması» tâbiri kullanılmış olsaydı o zaman Anaya
samızın 113 ncü maddesine tamamen aykırı ola
caktı. Burada kamu tüzel kişiliğini haiz olduk
tan sonra, kamu tüzel kişiler Anayasamızın 
113 ncü maddesi gereğince yönetmelik yapabilir
ler, tüzük yapamazlar. Anayasanın 113 ncü 
maddesi buna aykırı düşer. Bu itibarla kanun
daki yönetmelik tâbirinin yeri Anayasamızın 
113 ncü maddesine tamamen uygun düşmekte
dir. Bu itibarla arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge Anayasaya aykırıdır. Hattâ oya dahi 
konmaması kanaatindeyim. 

Mevzua buradan başladıktan sonra, Sayın 
G-ündoğan arkadaşımız bir saate yalan konulma 
yaptı. Fikirlerinden her yönde istifade ettik. 
Ama Konut Kanun tasarısiyle, 775 sayılı Ge
cekondu Kanunuyla, Arsa Ofisi Kanun tasarı
larını bir kenara itti, bütün mevzuu bunların 
dışında gayet sdebi bir konuşma yaptı. 

Kanun tasarısının birinci maddesinde, bu Ge
nel Müdürlüğün kuruluş ve görevlerini; ikinci 
madesinde de tadadediyor. Bu Genel Müdür
lük ne yapacak? Konut, sanayi, turizm, kamu 
tesisleri ve kamu hizmetlerine arsa temin ede
cek, gerekirse bu arsaları değiştirme imkânları
nı bulacak, alt yapı tesislerinin isterse bir kıs
ırımı yapacak, isterse tamamını yapacak; duru
muna göre; isterse bunları hiçbir şey yapma
dan devretme imkânlarını bulacak ve bu suret

le de arsa fiyatlarının artmasmı önîiyecek. Hat
tâ ilerideki maddelerde de bu Genel Müdürlü
ğün kendisinden habersiz arsa satıcı halinde şüfa 
hakkı dahi tanınıyor. Demek ki, tasarı kanun
laştığı takdirde arsa fiyatlarının lüzumsuz ar
tışlarım önleyici bir tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; size bir misal vere
yim; biz, gecekonduda vakıf arazilerini, Sayın 
Bakanımızın yapmış olduğu olgun bir anlaşma 
sonunda, vatandaşlara 20 liraya intikali sağla
nırken, Belediye Meclisinin halk temsilcileri ve 
Belediye Meclisi üyeleri bâzı valnf arazileri üze
rinden geçen yollara 50 lira takdir kıymeti koy
muş. Şimdi ihtilâf halindeyiz. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü der ki; ben bunu 50 liraya sataca
ğım. Biz deriz ki, beyefendi bunun 50 lirayla 
alâkası yok. İşte bakınız, bir belediyenin halk 
temsilcisi ve istanbul Belediyesinin Belediye 
Meclisi üyelerinin koymuş oldukları takdir kıy
meti ile 20 liraya alman bir arazi, kendiliğinden 
50 liraya çıktı. Kime hizmet yapılıyor, onu anla
mak isteriz? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — ITe alâkası 
var, hiç alâkası yek. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Alâ
kası var, bunun hem. öyle güzel alâkası var ki, 
arsa fiyatlarının artması ufak bir komisyonun 
vermiş olduğu bir kararla meydana çıkıyor. Bu
rada vatandaşlar soyuluyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — istanbul'da 
yapın. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — İşte 
Arsa Ofisi Kanunu vatandaşların soyulmasını 
öniiyecektir. Gerektiği takdirde de şüfa hakkı-
m tanıyacak «tak» diye durduracaktır. Bu iti
barla madde gayet yerindedir. Anayasaya uy
gundur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Anayasayı 
ne biliyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
RİFAT Ö2TÜ2KÇİNE (Devamla) — Ana-

ya3arn:s:n 107 nci maddeni «Bakanlar Kurulu 
karr:ntm uygulanmasını göstermek veya 1-ıanu-
IÎ n emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara 
aykırı olmamak şartiyle ve Danıştaym incele
mesinden geçirilerek tüzükler çıkarabilir. Tü
zükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar 
gibi yayınlanır,» Tüzük, yönetmelikler.., 
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BAŞKAN — Sayın öztürkçine istirham ede
rim, Anayasa maddelerini tekrarlamayınız. Ne 
demek istediğiniz anlaşıldı. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Sayın 
Balkanım, bir muhterem üye yönetmeliklerin 
Resmî Gazetede yayınlanmadığını burada söyle
di. Yönetmelikler de Resmî Gazetede yayınlanır, 
bu Anayasanın âmir hükmüdür. «Vatandaş bun
lardan haberi olmaz» diyor. «Memurların kendi 
ilgisine, memurların kendi keyfine kalmış bir iş 
olacaktır» diyor. Halbuki Resmî Gazetede ya
yınlanacağına dair âmir hüküm var. Müsaade 
edin bunu okuyayım da arkadaşlar, burada hiç 
olmazsa, öğrenme imkânı diyemiyeceğim, ama 
dinleme imkânını bulabilsinler. «Bakanlıklar ve 
kamu tüzel kişileri, Arsa Ofisi Kanununda ka
mu tüzel kişiliği birinci maddede okluğuna gö
re, kendi görev ve alanlarını ilgilendiren ka
nunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartiyle yönet
melikler çıkarabilirler, yönetmelikler, Resmî Ga
zetede yayınlanır.» Demek ki, kamu tüzel kişi
ler, kanuna aykırı olmamak şartiyle yönetme
lik çıkarmayı âmir hükmü Anayasamızın 113 ncü 
maddesine göredir. Bu itibarla Arsa Ofisi Ka
nununun ilerideki maddelerine ait tüzük ve yö
netmelik mevzuu kendiliğinden halledilmiş' olu
yor. Madde yerindedir. Aynen kabulünü saygı 
ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sırada bir kişi 
var. Ondan sonra konuşmak ister misiniz, yok
sa hemen konuşmak istiyor musunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
lütfederseniz, komisyon başkanımız da benden 
sonra konuşacaklar, kısaca bir - iki noktaya te
mas edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun İmar ve İskân Ba
kanı Sayın Haldun Menteşeoğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Sayın Gündoğan, Sayın 
Tunçkanat ve Sayın Mumcuoğlu'nun temas et
tikleri bir noktayı tavzih etmek maksadiyle 
huzurunuzdayım. 

Sayın Gündoğan uzun konuşmasında «afet
lerdeki inşaatın kapkaç sistemi içinde olduğu
nu» ifade ettiler. Bunu tavzih etmek isterim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, afetlerdeki 
mesken taleplerini biz iki şekilde karşılıyo
ruz. Birisi doğrudan doğruya kendimiz konut 
üretiyoruz, ikinci olarak evini yapana yardım 
sistemi içinde de kredi veriyoruz. Bu sistemde 
afetzedeler bir araya gelerek taşaron buluyor
lar, malzemelerini alıyorlar ve evlerini yaptırı
yorlar. Bunun dışında evini yapana yardım sis
teminin uygulanmasına imkân yoktur. Dünya
nın her yerinde bu böyledir. Vatandaş da ka
tılır. Ama her vatandaş bir yapı ustası değil
dir, bir marangoz değildir, elbette bunu bilen 
insanlara işini verecektir. Fakat bâzı yerlerde 
muhtelif sebeplerle' verilmiş olan krediler ki
fayet etmiyor. Bu, bir vakıadır. Elbette ki Ağ
rı'nın bir köyü ile bütün yapı malzemeleri im
kânlarına yakın olan bir köydeki inşaat fiyat
larında fark olacaktır. Oradaki daha pahalı 
olacaktır. Koymuş olduğumuz limitler yetmedi
ği takdirde talep vukuunda kredilerini artır
maktayız. Binaenaleyh bunu Arsa Ofisi Kanu
nu ile uzaktan, yakından bir ilgisi yoktur. Çün
kü Arsa Ofisi Kanunu inşaat sistemleri geti
ren, konut üretimi sistemi getiren bir kanun 
değildir. 

Sayın Tunçkanat, geçen sefer izah etmiştim, 
her halde iyi anatamamışım, bu kira konusu ile 
mülkiyet konusuna yine temas ettiler. Ben ken
dilerine dedim ki; gecekondu ıslah bölgelerin
de biz tapu veriyoruz. Mülkiyeti kabul ediyo
ruz, öyle taahhüdettik, kanunumuzu da öyle 
yürütüyoruz. Ama zannetmeyiniz ki bir gece
kondu bölgesi, ıslah bölgesi olunca bilaistisna 
hepsine tapu verilecektir. Onun imar plânında 
eğer gecekondu yerinde kalıyorsa, yola gitmi-
yorsa, bir hizmet binasına gitmiyorsa, bir re-
gülâsyon sahasına gitmiyorsa ona tapu veriyo
ruz, diye arz etmiştim. Bu, zannediyorum ki, 
anlaşılmamış; arkadaşım tekrar buna temas et
tiler ve yanlıştır Bakanın yolu dediler. Bu be
nim şahsi bir politikam değil, Hükümetimin po
litikası, sizin tasvibinize uğramış kanunun or
taya getirdiği esaslara göre ortaya koymuş ol
duğumuz bir hizmet politikasıdır. Bunu niçin 
böyle yaptık sualini sordum ve cevabını da ver
dim. Dedim ki; gecekondu önleme bölgeleri bi
zim kanunumuza göre hem kamu hizmetleri ba
kımından ıslah edilecektir, hem binaların fizi
kî bünyeleri ıslah edilecektir. Neden? Çünkü 
gecekondu bölgelerini normal bir iskân sahası 
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haline, normal veya muayyen seviyede bir 
imar hüviyetine sahip kılmaya mecburuz, yok
sa onlar olduğu gibi kalacaktır. Bunun için 
de ıslah bölgeleri sistemi getirmişiz. Vatandaşa 
işte şu proje dâhilinde şu binanı ıslah et diyo
ruz. Veyahut vatandaşlar birleşecek, üç - dört 
gecekondunun bulunduğu yer, arsaları tevhi-
dedecek ve imar plânına göre, orada bir blok 
yapacak ve günün birinde, bugün gayet müte
vazı gördüğünüz, bakımsız gördüğünüz gece
kondu ıslah bölgeleri bir imar bölgeleri haline 
gelecektir. Şimdi sorarım muhterem arkadaşı
ma; kira ile aldığı bir arsa üzerinde vatanda
şımız mesken kredisi alıp kendi mamelekinden 
de bir §ey koyarak, orada evini ıslah edebilir, 
bir apartman yapma gayreti içine girebilir mi? 
Elbette ki giremez. Eğer mülk kendisinin ise 
mamelekinden bir şeyler koyacaktır. Borca 
girecektir, evini istenilen muayyen bir mimarı 
tarzı içinde ıslah edecektir. Onları ıslah ede ede 
gecekondu ıslah bölgelerindeki binalar fiziki
dir. ıslâha kavuşacak ve mimari bir hüviyet 
sahibi olacaktır. Biz burada mülkiyeti, aynı za
manda binalarını ıslah etme bakımından, lü
zumlu bir teşvik tedbiri kabul ediyoruz. Size 
10 sene müddetle bu arsayı kiraladık dediğimiz 
takdirde, o vatandaş bugün o mütevazi evinde 
oturmaya mecburdur ve bir çivi de çakmaz. 
Türkiye'nin toplum realitesi de budur. Şu hal
de bizim teklif ettiğimiz sistem hem memleke
tin gerçeklerine uygun, hem de mantıkî bulun
maktadır. Bunu bir kere daha tavzih ediyo
rum. Ama sayın arkadaşım elbette ki bizim gö
rüşümüzü, sistemimizi kabul etmiye mecbur de
ğildir, nasıl ki biz de kendi fikrini kabul et
mek mecburiyetinde olmadığımla gibi. 

Şimdi Sayın Mumcuoğlu arkadaşım diyor 
ki; Bakan bu kanunu süratle çıkarmak istiyor. 
Tadilsiz çıkarmak istiyor. Böyle bir niyetin sa
hibi değilim. Ama gerekçe olarak diyor ki tak
rir verdi, yann deprem bölgesine gidecektir, 
onun için bu süratle çıksın. Halbuki Millet 
Meclisinde kanuna sahip çıkmadı, diyor ve bu 
suretle arkadaşımız mantıkî bir tezadın içine 
düşüyor. E, ne yapalım? Kanunu bırakırsak 
bir başka arkadaşımıza saJhip çıkmadı diyor
sunuz. Vazifeye gideceğim dediğim zaman ka
nunu süratli çıkarmak istiyorsunuz, diyorsu
nuz. Ne yapalım şu halde? Binaenaleyh arka
daşımız mantıkî bir tezadın içine düşmüştür. 

Oysa ki, gerçekten her iki iddianın da hakikat
le bir ilgisi yoktur. Millet Meclisinde kanun 
nıüazkere edilirken bir başka arkadaşını bu ka
nunu takilbetmiştir. Anayasamıza göre bu müm
kün. Bakanlar Kurulu müşterek bir mesuliye
tin altındadır, bir arkadaşımız bir vazifeye gi
der, öbür arkadaşımız Mecliste, dışarda onun 
işini yürütebilir. Beni, Hükümetim bir vazife 
ile yurdumuzun muayyen bir bölgesine süratle 
göndermiş, diğer bir arkadaşımız da kanunu 
takıbetmiş. Şahıslar mevzuubahis değil, kanun 
imar Bakanlığının değil, tasarı, Demirel Hükü
metinin getirdiği bir tasarıdır. Hükümet şahsi
yeti eserine sanip çıkmış, Devlet VeMli arka
daşlarımız Millet Meclisinde bunu takiibetmiş
tir. Burada da süratli çıkarmak gibi bir niye
tin içinde değilim. Verdiğim takrir şu maksat
ladır; hakikaten yarın deprem bölgeisne gide
ceğim ve Amerika'dan dönecek olan Sayın Baş
vekile mülâki olmak mecburiyetindeyim. Yine 
dedim Sayın Mumcuoğlu sahip çıkmadı diye 
konuşacaktır. Hiç olmazsa Senatör arkadaşla
rım lütfetsin, bugün bulunayım, bâzı soruları
na kendim cevap vermeye çalışayım diye böyle 
bir takrir verdim. Şu halde arkadaşımın her 
iki iddiasında da isabet olmadığı gibi gerçeğe 
de uygunluk yoktur, bunu tavzih için söz al
dım, teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın bakan, bir soru soracak
lar efendim. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Be
nimki soru değil sözdür. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim vereceğim. 
Sayın Tunçkanat Sorun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa-
ym bakandan iki sorum olacaktır. Birisi, ikin
ci maddenin son kısmında ihtiyaç sahiplerine; 
satmaya, kiralamaya, mübadeleye, irtifak hak
kı tesis etmeye yetkilidir şeklinde bir yetki ve
rilmektedir, Arsa Ofisi Umum Müdürlüğüne. 
Burada kiralamada Arsa Ofisi Genel Müdürlü
ğü neyi kiralayacaktır, bu hususu Sayın Baka
nın açıklamasını istiyorum. 

ikinci sorum da; Sayın Bakan bana verdik
leri cevapta, dediler ki, biz tapu vermiyoruz, 
mülkiyeti kabul ediyoruz. Bunu da lütfen açık
larlarsa memnun olurum. 

İMAR VE İSKAN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Tavzih edeyim 
efendim. 

360 — 



C. Senatosu B : 46 1 . 4 . 1969 O : 1 

Birinci sorunuz gayet açıktır, neyi kiralı-
yacaktır, neyi kiraya verecektir? Mesken arsa
sını, turizm arsasını, sanayi arsasını. 

ikinci sorusunda biz tapu vermiyoruz, mül
kiyet veriyoruz gibi bir şey söylemedim. Çün
kü tapu vermek mülkiyet vermek demektir. 
Yalnız arkadaşım gecekondu isiâh bölgelerin
de bütçede de konuşmuştu, tapu vermek, mül
kiyet vermek doğru değildir, bu arsaların kira
lık olarak verilmesi lâzımdır, demişti. Bendeniz 
de ona cevap olarak, hem bütçe müzakeresin
de, hem de geçen günkü müzakerede, hem de 
bugün diyorum ki, biz ıslâh bölgelerinde bu
lunan gecekonduların tümüne tapu vermiyo
ruz, yalnız orada kalacağı imar plânına göre 
taayyün etmiş yani, yola, hizmet binasına, sa
nayi binasına ve ragülâsyon sahalarına gitmi-
yecek ve imar plânına göre mesken olarak kal
ması zaruri olan gecekonduların sahiplerine 
arsaları veriyoruz, tapu veriyoruz dedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
HAYRi MUMCTJOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, bir sataşma vardır. O iddia ile söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sıraya aldım efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, Arsa Ofisi Kanunu tasarısı
nın ikinci maddesi Hükümet teklifi olarak ne 
şekilde gelmiştir, Millet Meclisinde nasıl bir 
hal almıştır ve Senatoda nasıl bir şekil alma
lıdır? Bu konular üzerinde mâruzâtta buluna
cağım. 

Hükümet teklifi kanun tekniğine uygun, 
mazbut, ifadeleri yerinde ve sadece bir isteği 
muhtevi olarak gelmiştir. Bu da, ihtiyaç sa
hiplerine tahsis meselesi ne şekilde olacaktır? 
iki şekil mülâhaza ediyor. Birisi «ofisçe elde 
edilen arsaları olduğu gibi tahsis etmek,» 
ikinci şık da; «imar ve iskân Bakanlığınca 
belirtilen esaslar dairesinde kamu tesislerini 
ikmal ederek veya ettirerek satmak, kiralamak 
veya irtifak hakkı tesis etmek suretiyle ihtiyaç 
sahiplerine tahsis yapılacaktır.» deniliyor. Mad
de gayet güzeldir ve yerindedir kanaatinde
yim. Ama Millet Meclisinde bu madde tama-
miyle başka bir şekil almıştır, orada arsaların 
ofisçe ne şekilde iktisabedileceği hükme bağ
lanmış, ikinci olarak stok ve tanzim satışı ya

pılması ele alınmış ve nihayet ihtiyaç sahiple
rine arsaların ne şekilde tahsis olunacağı be
lirtilmiştir. Burada* Hükümet teklifindeki ka
nun tekniğine uygunluğu bulmak mümkün de
ğildir. Maddeyi, birinci fıkrayı şöyle bir göz
den geçirirsek, «Bu genel müdürlük konut sa
nayii ve turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hiz
met ve tesisleri için anlaşma, devir, satmalma 
yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağ
lanmaya...» deniyor. 

Şimdi, evvelâ ibarelere dikkat edersek, hu
kukla ilgisi olmıyan ve hukukan burada yer 
almasına lüzum olmıyan kelime ve ibareler 
vardır. Meselâ; burada «Anlaşma, devir, satm
alına» diyor. Ayrıca düşünürsek bir de «kamu
laştırma» yi da o takdirde katmak lâzımgel-
mektedir. Benim kanaatime göre, böyle anlaş
ma, devir, ve saire değil de sadece, «fcatmal-
mak veya kamulaştırma» yolu ile denilmesi kâ
fidir. Burada fuzuli bir ibare de mevcut. «...Ve 
benzeri şekillerde deniliyor. Benzeri şekillerde 
nedir? Bunu anlamak da kanaatimce mümkün 
değildir. Sonra demin de arz ettiğim gibi «sağ
lanmaya» deniyor. Bu da her halde zuhulen ya
zılmış tır, «sağlamaya» olarak yazılması icabe-
den bir kelimedir. 

ikinci fıkrada «... Kısmen veya tamamen 
ikmal» deniliyor. Kısmen veya tamamen ikmal 
nadir? ikmal denilince bir şeyin tamamlanma
sı akla gelir. Bunun kismeni veya tamameni 
olmaması kanaatindeyim, ikmal etmek demek, 
o işi bitirmek demektir. Yansını bitirdim, ya
rısını bitirmedim olursa o ikmal etmek demek 
değildir, kanaatindeyim. Sonra bir de «müba
dele» ibaresi var. Bu mübadele değil de hu
kuk dilinde «trampa» olması lâzımdır. Her hal
de trampa demek ister. Bütün bunları arz et
mekten maksadım, Senatonun ağırlığını koya
rak, Millet Meclisinden böyle hafif şekilde, 
hafif bir metin olarak gelmiş olan bu madde
yi bizim Senatonun olgunluğu ile mütenasip 
bir şekilde yeniden tedvin etmek lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Bunu arz etmek istiyorum. 

Şimdi şu mâruzâtıma göre, bendeniz bir 
önerge veriyorum. 

Bir hususu daha arz edeyim. Sayın Mumcu-
oğlu'nun ifade ettiği gilbi, burada imar ve is
kân Bakanlığının tesbit ettiği esaslara göre 
değil de ,tüzükle tesbit edilen esaslara göre bu 
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işlerin yapılması objektiflik bakımından daha 
lâzım ve daha zaruri olur kanaatindeyim. Bu 
çeşitli dedikoduları da önliyecek bir mahiyet 
arz eder. Bakanlığın talimatnamesi, yönetmeli
ği biraz çeşitli söylentileri mucibolabilir. Ba
kanlığı da bundan kurtarmak için işi tüzüğe 
intikal ettirmekte fayda vardır. 

Bütün şu murazatım muvacehesinde ben
deniz şöyle bir önerge veriyorum: 

«Madde 2. — Bu genel Müdürlük; 
A) Konut veya sanayi veya turizm veya 

çeşitli kamu hizmetleri ve tesisleri için, satm
alına veya kamulaştırma yolu ile, ya da diğer 
hukukî yollarla arazi ve arsa sağlamaya; 

B) Arsa stoku ve tanzim satışları yapma
ya; 

C) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi 
veya tüzükle tesbit edilecek esaslara göre plân
lama hizmetleri ile sair kamu tesislerini ikmal 
ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine sat
maya veya kiralamaya ve irtifak hakkı tesis 
etmeye yetkilidir.» şeklinde bir madde tedvin 
edilirse, hukuk tekniğine daha uygun düşece
ği kanaatindeyim. Muhterem Senatoca iltifat 
olunmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, Riyaset, 
sataşma olduğu kanaatinde değildir. Çünkü, 
sataşmaya ait her hangi bir husus yoktur. O 
bakımdan sizi sıraya aldım, sıra sizdedir, söz 
veriyorum. Bu ölçüler içerisinde konuşmanızı 
istirham edeceğim. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Takirdağ) — Sa
yın Başkana şükranlarımı ifade ederim. Esa
sen de bir polemik açma niyetinde değilim. 

Alıştık, üç senedir imar ve iskân Bakanlığı 
bütçesi üzerinde münakaşalar cereyan ederken, 
Sayın Bakan kürsüye geldiği zaman heyecanla
nıyor her halde. Mantıkî tezat içinde bulundu
ğumu ifade eden Sayın Bakan, her halükârda 
«Mantıkî tezat içinde» sözünü mefhum olarak, 
mâna olarak neye delâlet ettiğini mazurdur
lar, bilmiyebilirler. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerim tamamen 
mantık içindedir. Tezat, aksini iddia edenler
dedir. Bu Arsa Ofisi Kanunu tasarısı Sayın 
Demirel Hükümetinin istihlâf ettiği, Hüküme
tin ve hattâ ondan evvelki hükümetin port
föyünde mevcuttu. 19 . 3 . 1966 tarihinde, 

lütuf buyurun, 19 . 3 . 1966 tarihinde Demirel'-
in imzasiyle 19 Mart 1966 da Sayın Demirel'in 
imzasiyle Yüce Meclise sunuldu. 

Değerli arkadaşlarım, ben şimdi bu tasarı 
Yüce Millet Meclisinde bütçe müzakerelerinin 
Cumhuriyet Senatosunda başladığı günde gün
deme alınıp, müzakere edildiğini söylersem bir 
tezat içinde miyim, yoksa mantıkî bir beyan 
içinde miyim? Takdir size aidolsun. Cumhuri
yet Senatosunda müzakere edildiği gün Yüce 
Mecliste müzakereye alınsın ve çok muhterem 
Bakanımız, Allah bu memleketi felâketten, âfet
ten korusun artık, yine deprem ve ve sair vesi
le ile değil, Ege mıntakasmda bir seçim gezi-
sindedir. Şimdi, bu da mümkün, bu da müm
kün ve biz bunu normal karşılarız. (A. P. sı
ralarından «olabilir» sesleri) 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Ege seçim bölge
sinde ne seçimi vardı, a Hayri Bey, yani, ne 
seçimi vardı? 

HAYRi MUMCUOĞLU (Devamla) — Ha
yır, seçim, demiyorum. Müsmir seçim havası 
bir gezideydi. Şimdi, söylediği sözlerin, ama, 
şimdi lütfedin, sözlerimi bir noktasından alıp 
da müdafaada kendinizi güçlü hissetmeyin. 
Tekrar ifade edeyim, 19 Mart 1966 da verilen 
şey 1969 senesinde müzakereye almıyor ve ben 
diyorum ki, Sayın Bakan Millet Meclisinde bu 
tasarıya, önemli bir tasarıya sahip çıkmamış
tır. Şimdi, Cumhuriyet Senatosunda mevcudi
yetlerini şayanı şükran bir hâdise olarak mü
talâa ediyorum. Bendeniz de Devlet hizmetin
de bulunmuş bir insan sıfatiyle, Bakanlar Ku
rulunun mesuliyetini, münferiden ve müştere
ken mesuliyetini müdrikim. Ama, bir de hikme
ti ifa edecek zatın Mecliste, sevk edilen tasarı
yı, kendisine hizmet veren, büyük sorumluluk 
veren tasarıyı savunması lâzım. Bunu ifade et
tim. 

Sonra, dedim ki, 2 nci madde de çok önem
li hizmetler veriliyor, Genel Müdürlüğe. Bu 
hizmetlerin ne olduğunu, bu hizmetlerin yapı
lacağı, bu hizmetlerin kendilerine götüreceği 
vatandaşlar objektif hukuk kaideleri olan tü
zükte bilsinler. Bakan, hadi Sayın Bakanı ten
zih edelim, partizan olabilir, onun keyfî tasar
rufuna bırakmıyalım bu kadar mühim işleri, 
dedim. Ve sonra tasarı yalnız bu nedenle de-
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ğil, meselâ, bir maddesinde İmar ve iskân Ba
kanlığı tarafından kamulaştırılan arsalar, di
yor. Bir maddesinde, bu Genel Müdürlük tara
fından kamulaştırılan arsalar, diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sadık Artukmaç ar
kadaşım güzel bir şekilde işaret etti, Haydar 
Tunçkanat arkadaşım işaret etti, kanunun tü
münde Senatoya sevk şeklinde bir istical var 
ve bunda mutlaka Millet Meclisinden çıktığı 
gibi çıksın gayreti görülüyor. Söylediklerimiz 
hiç enfüsî kıymet hükümleriyle ilgisi olmıyan 
ve tamamen maruzatımın başında birinci ko
nuşmamda söyledim, bu tasarıya bu memleke
tin şiddetle ihtiyacı vardır. Bu tasarıya C. H. P. 
olarak müspet oy veririz ve şahsan da partim 
adına 3 yıldır yaptığım konuşmalarda bu ta
sarının gecikmesinden doğan mahzurları ifa
deye çalıştık, istiyoruz, bu tasarı çıksın. Ama, 
böyle değil, böyle değil, bir mükemmeliyet 
içinde çıksın. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizin israfını is
temem ve kürsüyü lüzumsuz yere de işgal et
mek istemem, fakat Sayın Bakanın davet etti
ği polemiğe de girmiyorum, bu mâruzâtımın 
ışığı altında tezat içinde kendilerinin bulundu
ğunu, realitelerden kendilerinin ayrıldığını 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Hüseyin Avni Göktürk, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz usul hakkında ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı, neyin usu
lü efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, biz maddeleri konuşuyoruz, kanunun 
tümü üzerinde konuşmuyoruz. Fakat, her ha
tip çıkıyor, kanunun tümü üzerinde fikir ser-
dediyor. Madde hakkında teklifleri varsa, gel
sinler tekliflerini yapsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, madde, çok 
şümullü bir madde olduğu için âdeta tümü 
üzerinde konuşma yapılabilecek bir mahiyet 
arz ediyor. Bu bakımdan dikkatle takibediyo-
rum, içerisinde her husus var, maddenin. O 
bakımdan müdahale edemiyorum. Ben de dik
kat ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, sizden evvelki Başkan birleşime riya
set ederken 1 nci madde üzerinde şümullü ola
rak konuşuldu. Dedi ki, 1 nci madde hepsini 
kapsıyor. Âmenna. Fakat, ondan sonra gelen 
madde şümullü değil, kanaatimce. 

Onun için çıkan hatipler madde üzerinde 
fikirlerini söylesinler. 

BAŞKAN — Bu 2 nci madde de şümullü 
Sayın Dikeçligil. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın Başkanım, 
sayın arkadaşlarım, bugüne kadar günlerden 
beri Arsa Ofisi tasarısı üzerinde birçok arka
daşlar, sayın senatörler fikirler, mütalâalar 
ileri sürdüler. Bu fikirleri ve bu mütalâaları 
ruh bakımından, espri bakımından tasnif et
mek lâzımgelirse, bunların hepsi de bendenize 
bu kanunun biran evvel çıkmasını can ve gö
nülden istiyen fikirler ve tenkidler, eleştir
meler, mütalâalar olarak tavsif edilebilir. 

Bu mütalâalar içerisinde belki münakaşayı 
mucibolaibilecek noktalar da yok değildir, ola
bilir. Fakat, umumiyetle, bendeniz, Sayın ar
kadaşım Hayri Mumcuoğlu'nun meslekdaşım, 
kıymetli arkadaşım, kendisi ile vaktiyle uzun 
süre işbirliği yapmış olduğum kıymetli meslek-
daşımın da ifade ve işaret ettiği gibi, Başkan
lığında bulunmakla şeref duyduğum Komis
yonun telâkkisi, arzusu bu tasarının biran ev
vel çıkmasının memleket hayrına büyük bir 
eser olduğu kanaatinden mülhem olmuştur. 

Maddeler üzerinde elbette kıymetli sena
törlerin kıymetli fikirleri olacaktır. Fikirler 
çarpışacak, elbette barikai hakikat da bu çar
pışmadan ortaya çıkacak. Yalnız bendeniz bu
gün kıymetli hatiplerden, Hayri Beyin 16 nci 
madde hakkındaki mütalâasına kısaca cevap 
vermek için söz almış bulunuyorum. 

Bu tasarının 16 nci maddesinde bir yönet
melikten bahsedilmektedir. Bu yönetmelik, tü
zük olmalı, buyurdular. Vakıa, kanunlar hiye
rarşisi diye adlandırdığımız, kendisinin de an
dığı usullere göre kanundan sonra bir tüzük 
yapılır, tüzükten sonra yönetmelikler yapılır, 
talimatlar yapılır, mukarrerat ittihaz edilir, 
kararlar ittihaz edilir. Fakat, bunlar arasında 
mutlaka birinin diğerine her an, her vesile ile 
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takaddüm etmesi lâzımg-elmez. Böyle bir hu
kuk kaidesi ve hukukî mecburiyet yoktur, ol
masa gerektir. Nitekim gerek Anayasamızda, 
gerek diğer mevzuatımızda mutlaka yönetme
liklerde tüzük yapılacaktır diye bir hüküm 
bulunduğunu sanmıyorum. O halde, eğer bir 
tüzüğün yapabilmesi mümkün olacak yahut lâ
zım olacak, elzem olacak noktalar hukuk kai
deleri, prensipler yönetmeliğin içerisinde der-
cedilirse, hukuk kaidesi olmak karekterini kay
betmiş olmaz. Sonra, böyle bir yönetmelik esa
sen dış yönetmelik olacağına göre, Resmî Ga
zete ile de neşredilmiş olacağına göre, hiç de 
kıymet bakımından, hukukî zorlayıcılık bakı
mından tüzükten aşağı bir hüküm sayılmamak 
lâzımıgelir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Danıştay ne 
olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) —' Şimdi, Danış
tay meselesini ileri sürdüler sayın meslekda-
şım. Tüzük yapılırsa elbette Danıştaydan geçi
rilecektir. Uzun zaman alacak, geçecektir. Bel
ki daha fazla incelenecektir. Ama, kanun ko
yucu olan sizler, her hangi bir meselenin halli, 
tesviyesi yapılabilmesi için böyle bir tüzüğe, 
böyle hukuk kaidelerine mutlaka ihtiyaç gör
mez de, doğrudan doğruya işin icabı, hizmetin 
görülmesi, daha seri görülmesi, suples kaza
nılması ve saire mülâhazalarla tüzük yapma
dan pekâlâ yönetmelik yoluna da gidebilirsi
niz. Bunu hiçbir kaide takyidetmez. Bu itibar
la, sanıyorum ki, sayın meslekdaşımın söyle
mek istediği bu yönetmelik meselesinden vaz
geçilmesi isi, her halde mutlak bir hukuk kai
desi olmadığı için, uyulması esas olan bir ka
ide değildir. 

Bunu arz ettikten sonra, bir iki kelime ile 
de Sayın Gündoğan'm, iki endişesi var, ona da 
kısaca cevap vermek isterim. Sayın Gündoğan, 
iki meseleyi bu tasarı halletmiyor. Binaena
leyh, bunların halli için ayrıca hüküm koymak 
lâzım buyurdular. Birisi, konut meselesi, ko
nut meselesinin imar ve iskân faaliyetlerimiz 
içerisinde ne şekilde halledilmek lâzımgeldiği 
bugün artık bir realite haline gelmiştir. Kaldı-
ki, kendilerinin de ishat ettiği son beş yıllık 
plân, ondan sonra Anayasa hükümleri pekâlâ 
konuttan neyin maksudolduğunu da açıkça 

ifade etmektedir. Binaenaleyh, halk konutu 
tâbirinden dolayı bir nevi arkadaşlarımızın 
tehaşi durumunda bulunduğu gibi bir şey de 
varidolmasa gerektir. Çünkü, halk tâbiri o ka
dar bize munis, o kadar sevimli ki, Halk Par
tisi, Halk Bankası ve diğer halk ifade eden 
Halk Sandığı gibi pek çok tâbirler esasen hu
kuk edebiyatımıza girmiştir. Kaldı ki, bu tâbir 
zaten plânda da mevcuttur. Onu da zatıâliniz 
beyan buyurmuş oldunuz. CBu itibarla Halk me
selesi, zaten halk konutu meselesi plânda mah-
lüldür. Bu çıkan kanunun plâna ve mevcut 
mevzuata aykırılığını iddia etmek, sanırım ki, 
kabil değildir. Çünkü esasen onlar rehber, on
lar öncü mevzuattır ve bu mevzuat çerçevesi 
içerisinde mütalâa edildikten sonra, zaten bu
radaki konutun halk konutu olarak arz edil
mesi, sayılması labüttür, şarttır kanaatimce. 
Binaenaleyh bu endişesi (bu bakımdan varit 
değildir. 

Sonra, konut meselesi ile birtakım, belki 
muhayyilesinin pek velûtdolması, pek geniş ol
ması dolayısiyle, yapsat sistemi gibi suiistima
le müsait birtakım sistemlerin ortaya çıkacağı 
gibi, ondan sonra diğer bâzı sistemlerin orta
ya çıkması gibi ihtimaller, sanıyorum M, vari
dolmasa gerektir. Bu itibarla, konut tâbirinin 
zaten halk konutları olarak itibar" edilmesi ye
rinde olur. Kaldı ki, imar ve iskân Bakanlığı, 
hiçbir zaman büyük, lüks apartmanlar yapıp 
da bu elde edeceği arsalar üzerinde bunları sat
mak ve bunlardan başka her hangi bir surette 
intifa etmek gibi bir yola gitmesi varit sayıla
maz ve düşünülemez hattâ. Onun için bu ko
nut tâbirinin bu hali ile muhafaza edilmesin
de, sanıyorum ki, hiçbir mahzur yoktur. 

Sonra «ihtiyaç sahipleri» buyurdular. Bil
hassa burada da endişeleri var. Bu ihtiyaç sa
hipleri kimlerdir? Bu ihtiyaç sahipleri eşyanın 
tabiatından doğuyor zaten. Kaldı ki, kanunda 
da aşağı - yukarı, fıkranın ilk hükmü bunu 
ifade ediyor, ihtiyaç sahibi, konut, sanayi ile 
turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmet ve te
sisleri için anlaşma istiyen tesislerini kurmak 
istiyen müesseseler, teşekküller olacaktır; ya
hut da kişiler olacaktır, ihtiyaç sahipleri bun
lardır. ihtiyaç sahibi olarak bir fert çıkıp da 
bunun üzerinde spekülâsyon yapmaya, kendi 
ferdî menfaatini, şahsi menfaatini yürütmeye 
ve âmme menfaatini hiçe saymak suretiyle, 
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bunlar üzerinde birtakım kendine göre işler 
yapmaya elbette kalkışamaz. Binaenaleyh ihti
yaç sahiplerinden de bunları anlamak ve belki 
teferruatı ayrıca 16 ncı maddede gösterilen yö
netmelikle de tesbit edilecek olanları anlamak 
yerinde olur. 

Sonra bu kanunda, bâzı açıklar olabilir, bâ
zı teferruat eksiklikleri olabilir. Fakat bu yö
netmelik madem ki, yönetmelik tüzük kuvve
tinde, yalhut hattâ hukuk kaidesi olarak ka
nun kuvvetinde bir yönetmeliktir ve dış yönet
meliktir. O halde teferruatı ile bunu tanzim 
etmek ve bu teferruatın icaplarını yerine ge
tirmek, bu suretle bizim Arsa Ofisi Kanunun
dan beklediğimiz, öteden beri bütün iktidarla
rın arzu ettiği bu kanundan beklediğimiz fay
dalan sağlıyabilir kanaatindeyim. Bunları kı
saca arz etmek isterim. 

Ayrıca, bir noktayı da arz etmek isterim, 
Sayın Hayri Beye. Bu Arsa Of üs Kanunu faa
liyetleri çok eskiden başlamış olabilir ve zama
nı âlinizde de belki bunun üzerinde eğilinmiş-
tir. Ancak fiilen bunun Meclise gelme tarihi, 
her halde malûmunuz olsa gerektir 19.3.1966 
tarihinde. Yani fiiliyata ancak o zaman geçile
bilmiştir. Ve bu da epeyce uzun süredir. Bina
enaleyh, ben Yüksek Senatodan bu kanunun, 
komisyonumuzca kabul edildiği gibi tasvip 
görmesini can ve gönülden diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı; bir 
dakika, sualler var efendim. Buyurun Sayın 
Artukmaç, sorun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efen
dim «halk konutları» yanılmıyorsam iki çeşit 
«halk konutu» oluyor. Birisi asgari nitelikte 
halk konutu, diğeri orta nitelikte halk konutu. 
Asgari nitelikteki halk konutu yüz metrekare 
olarak kabul edilmiştir. Şimdi bu tahsis mua
meleleri asgari nitelikteki halk konutları için 
mi yapılacaktır? Orta nitelikteki halk konutla
rı için bir tahsis yapılacak mıdır? Birinci so
rum bu. 

İkinci, bu 2 nci madde de imar ve iskân 
Bakanlığının tesbit edeceği esaslar dâhilinde 
bu tahsisler yapılır denilmekte. Ve kanaatime 
göre bu madde ile 16 ncı maddenin irtibatı yok
tur. 16 ncı madde Arsa Ofisi Umum Müdürlü
ğünün ne şekilde satış yapacağı, irtifak hakkı 

ve saire gibi hususları ihtiva eder. Bu geniş bir 
tezattır. Yani imar ve iskân Bakanı talimat ve
recek, şu easslar dâhilinde bu muameleler yapı
lacaktır diyeceğine göre bu işaret ettiğim gibi 
bir tüzük işidir veya talimatname işidir, 16 ncı 
madde ile irtibatı yoktur. Zatıâliniz 16 ncı mad
de ile irtibatlandırdınız. Bu konudaki düşünce
nizi tekrar tavzih etmenizi rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Efendim beyan bu
yurduğunuz 1 nci nokta konutların hacmi me
selesi, ne kadar olacaktır konutlar meselesi. 

Şimdi arsa ofisinin bir genel müdürlük, bir 
teşekkül olduğunu düşünürsek, bu, gerek ya
pılacak olan yönetmelikte ve gerek bakanlığın 
ve ona bağlı tüzel kişiliği haiz olan bu müsta
kil umum müdürlüğün ittihaz edeceği mukar-
rerata göre tâyin edilecektir. Belki 50 metre
karelik konut yaptırılacak bölgeler olacak, bel
ki biraz daha büyük, belki en son haddi olan 
100 metrekarelik bölgelerde konutlar yapılma 
ihtiyacı doğabilmiş olacaktır. Yani bunları, 
standartları mevcudolduğuna göre, ona göre 
yapılacaktır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Konut 
standartlarına göre yapılacaktır, asgari nite
likte olacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Elbette lüks olmıya-
cak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Basit olacak, asgari 
tasarruf kaidelerine de uymuş olacaktır. 

ikinci mesele; kanaatimce yönetmelikte 
pekâlâ esasları teslbit edilebilen bir meseledir. 
Yani bir yönetmelik yapılacağına göre, bu yö
netmelikte elbette genel müdürlük ve bakan
lık kendisini daha salim mecrada, daha salim 
yolda görmek için kendisinin mesuliyetini, ve
ya kendisine teveccüh edebilecek tenkidleri, 
tarizleri, önleyici tedhirleri alması lâzımdır, 
alacaktır ve yönetmeliğe de bunu dercetmesi 
icaJbeder. Kaldı ki, ayrıca bu yönetmelik dı
şında da mukarrerat yok değildir, sayın mes-
lekdaşlarım. Binaenaleyh icabederse bu bakım
dan da ayrıca tedbirler almak imkânını kanun 
selibetmiyor. Hattâ, hattâ, ayrıca bunda aksak-
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lık görülürse, veyahut da ademi kifaye müşa-
hade edilirse tekrar bir yönetmelikle meseleyi 
tanzim etmesi de her halde gayrimümkün de
ğildir. Hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın 
Mumcuoğlu. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan yanlış anlamadı isem muhterem 
Komisyon Başkanı Sayın Profesör yönetmeli
ğin burada, bu kanunda tüzük kuvvetinde ola
cağını ifade buyurdular ve kanunun bâzı işa
ret edilen noksanları muhtevi olmasına rağ
men çıkarılmasında yarar bulunduğunu, kamu 
yararı bulunduğunu ifade ettiler. Anlaşılıyor 
ki, yönetmelik her hangi bir tetkika tabi ol
madan bakanlıkça çıkarılacaktır. Acaba Ko
misyon tüzük yerine yönetmeliği tercih eder
ken Danıştay Kanununun 105 nci maddesini 
dikkate aldılar mı? Sualler zatıâlinize sorula
cağı için size tevcih ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Efendim, şimdi evve
lâ kanunda bâzı eksiklikler olurmuş, olur mu? 
Olabilir, olsa bile, ufak tefek bâzı şeyler olsa 
bile bunu kabul ediyor buyurdular Sayın Hay-
ri Bey. Bu şu şekilde bir ifade idi. Belki de iyi
ce anlatamadım. Dünyada bilirisniz hiçbir eser 
kemale daha doğarken ermiş değildir. Nasıl 
ki, insan yaratığı da nerelerden, hangi safha
lardan geçtikten sonra işte hepimiz gibi, az 
çok kemale ermiş bir durum arz edebilir. Bir 
eser de, bir kanun da, böyle bir organik varlık 
olmak itibariyle, doğuşunda mutlaka mutlak 
kemal sahibi değildir. Bu, yeni atılan bir taş
tır. Bu taş, yavaş yavaş tekemmül edecek ve 
bina haline gelecektir. Belki seneler sonra ve 
böyle bir taşı atmış olduğumuzdan dolayı da 
hepimiz hayırla yadedileceğiz. Bu bir. Yani 
kanundaki ufak tefek noksandan arzım bu 
idi. 

ikinci mesele, zatîâlinizin maksadını iyi an-
lıyamadım, yalnız onu bir daha lütfederseniz. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Da
nıştay Kanununun 105 nci maddesini Komisyon 
itibara aldılar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Danıştay bakımından 
meseleyi şöyle mütalâa etmek mümkündür mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Sorunuz bitmedi mi Sayın 
Mumcuoğlu. Bitti. Lütfen oturunuz, oturunuz. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ke
mali hürmetle dinliydim diye. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 

GÖKTÜRK (Devamla) — Rica ederiz efendim. 
Şimdi efendim, bir tüzükle yapılması lâzım 
iken buyuruyorsunuz, yönetmelikle yapıldığı 
takdirde Danıştayın salâhiyetlerine bir tecavüz 
olur mu, olmaz mı gibi bir sual mi sordunuz? 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Ha-
2/ır Sayın Başkan, şunu arz etmek itsedim. Açık
lamama müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu Danıştay 
Kanununun 105 nci maddesini Sayın Komisyon 
Başkanının ezbere bilmesi mümkün olmıyabi-
ür. Bu itibarla 105 nci maddede ne deniyorsa 
o fikre uyulup, uyulmadığı hususunu da lüt
fen açıklayınız. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — öy
le yapmam lâzımdı Sayın Başkan, özür dile
rim. Efendim mâni hükümleri de kapsıyan yö
netmelik, bendenizin de yanında yok. Hafıza
ma güvenerek arz ediyorum, kusura bakmayı
nız. Danıştay Kanunu gereğince Sayıştayın 
denetiminden geçmesi icabeder, mâni hükümle
ri kapsarsa yönetmelik. Sayıştayın mutlak 
kontrolundan geçmesi lâzimgelir. Bendeniz de 
diyorum ki, Sayıştayın tetkikinden geçirilecek 
bir yönetmelik yerine, esas Anayasanın 107 
nci maddesinin hem metnine, hem ruhuna uy
gun bir tüzük yapsa idik daha iyi olur mu 
idi? Acaba bu hususta Sayın Komisyon ne bu
yuruyorlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
Böyle bir tüzük elbette düşünülebilirdi. Yal
nız demin de arz ettiğim gibi, bu maksatları 
ve bu gayeyi bir yönetmelikle istihsal etmek 
kabil olursa, ki olduğu sabit olmuş ve böyle 
düşünülmüştür, ayrıca Danıştaya gidebilecek 
olan böyle bir tüzüğün yapılmasına ihtiyaç 
duyulmamıştır. Sayıştaya gidebilir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Efendim 

madde iki fıkradan ibaret. 1 nci fıkra konut, 
sanayi bölgesi, turizm bölgeleri yapmak için 
arsanın satınalınmasını; ikinci bölümde satışı-
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m derpiş ediyor. Komisyon Başkanı profesör 
olması itibariyle benim suallerime daha iyi ce
vap vermek durumundadır. Bizim eski mevzu
atımızda köylerde ecnebilerin arsalar edinme
lerine mâni kanun vardı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — öyledir, hâlâ öyledir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bugün de 
bu kanun caridir. Meselâ İsviçre'de bâzı gölle
rin kenarında Suriye, Irak tebalıların emlâk 
sahibi olmaları men edilmiştir. Bunun bir hik
meti vücudu vardır. Bizde de bu devam ettiği
ne göre şimdi konut, sanayi bölgesi veyahut 
turizm bölgesi için satınaldığı arsayı ihtiyaç 
sahiplerine verirken, bunların içinde ecnebi 
bulunduğu vakit satacak mıdır? Ecnebi bulun
duğu vakit verecek midir? Bu sualimin cevap
landırılmasını rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI H. AVNİ 
GÖKTÜRK (Devamla) — Şimdi benim bildiğime 
göre Sayın Salih Bey, bu ecnebilerin Türkiye'
de gayrimenkul sahilbi olmaları şu şekilde bir 
takyide tabi tutulmuştur: Bir kere ecnebiler, 
yabancılar, Türkiye'de musakkaf gayrimenkul 
sahibi olabilirler. Meselâ apartman sahibi ola
bilirler, ev sahilbi olabilirler. Ancak ziraat ara
zisi sahibi olamazlar. Binaenaleyh, bir ticari iş
letme, bir ev veya her hangi bir merkez bu şe
kilde iktisadi işletme şeklinde bir merkez kur
mak için edinilmiş bir gayrimenkul, bir top
rak elbette sanırım ki, onların da temellüküne 
geçebilir ve mevzuatımız da buna gayrimüsait 
değildir. Turizm için de geçebilir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir ikinci su
aliniz mi, var, yoksa tenevvür edemediniz mi? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim; me
selâ bizim sahillerimizde, kıyılarımızda büyük 
bir araziyi bir ecnebi alıp ben turizm yapaca
ğım, tesis kuracağım. Bunu köylerde asla ya
pamaz, turizm için de alsa yapamaz. Bu, ka
nuna aykırıdır, şehir hudutları haricinde oldu
ğuna göre bu kanuna, mevzuata muhaliftir. 

Bunun sizin tarafınızdan beyan edilmesini 
rica ediyorum. Bu şekilde açık verilmiş oluyor. 
Binaenaleyh, bu arazilerin ecnebilere satılma
sına mevzuat müsait midir? 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Arz ettim, ziraat arazisi sahibi olamazlar. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Kırlarda ara
zi sahibi olabilirler mi? 

HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Köylerde edinemezler. Tabiî orada ziraat mak-
sadiyle olacağı için edinemezler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ko
misyon Başkanı. 

Bir kifayet takriri var. Fakat sırada söz 
alan bir sayın üye bulunmadığı için ikinci 
maddenin müzakeresi sona ermiştir. Takrirler 
var. Takrirleri sırası ile okutup, oylarınıza ara 
edeceğim. 

Yüce Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan (arsa ofisi kanun 

tasarısının 2 nci maddesinin) aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmesini ve değiştirme 
önergemin açıklanması için söz verilmesini arz 
ederim. 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Madde 2. — Bu Genel Müdürlük : 
Konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve çeşitli 

kamu hizmet ve tesisleri için anlaşma, devir, 
satmalına yolu ile ve benzeri şekillerde arazi 
ve arsa sağlamaya, 

Arsa stoku ve tanzim satışları yapmpya, sağ
ladığı arazi ve arsaları onaltmcı madde gere
ğince hazırlanacak tüzükte belirtilecek esas
lara göre plânlıyarak olduğu gibi veya altya
pı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ede
rek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, 
kiralamaya, mübadeleye, irtifak hakkı tesis et
meye yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, takrir ikinci madde
nin 2 nci fıkrasının, 2 nci satırında «Bakanlık
ça tesbit edilecek esaslar yerine «16 nci mad
dedeki Tüzük» denmekte, halbuki 16 nci mad
dede yönetmelikten bahsedilmektedir, burada 
o yönetmeliğin de tüzük şeklinde değiştirilmesi 
gibi iki husus mevcut. Bu önergeye Hükümet 
ve Komisyon katılıyor mu efendim?. Katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununun 2 nci maddesinde ge

çen konut tâbirinin halk konutu yapımı şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 
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BAŞKAN — Efendim, önergeye Hükümet 
ve Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arsa Ofisi Kanununun 2 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Eklenecek fıkra : 
Arsa Ofisi Genel Md. ce kanunda gösteri

len yollardan elde edilen arsa ve araziler, tu
rizm maksadiyle yabancı şahıs ve şirketlere sa
tılamaz, kiralanamaz, mübadele edilemez irti
fak hakkı tesis edilemez. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılıyor mu efendim... Katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir efendim. Bir önerge daha var okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin sonuna aşağıda

ki hususların eklencesini rica ederim. Saygıla
rımla. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Ofisin elindeki arsalar, aşağıda gösterilen 
ihtiyaç sahiplerine, belirtilen esaslar içinde ve
rilir. 

Ucuz ve sıhhi halk konutu yapmak için, 
yoksul ve dar gelirli vatandaşlara, arsaların 
imar durumlarına göre, satış mübadele veya 
kiralama yolu ile verir. 

Sanayi bölgelerindeki arsa ve arazileri ön
celikle devletin sanayi yatırımları için ayıra
caktır. İkinci derecede yerli Millî Sanayiciler, 
satış mübadele veya kira ile verir. Arsa ofisi 
yerli yabancı ortaklıkların sanayi yatırımları 
için arsa satamaz, kiralıyamaz veya mübadele 
edemez. 

Ofis, turizm, arazi ve arsalarını, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının onayından geçmiş ve 
plâna uygun projeler için, 

Öncelikle, devlet şirket ve kuruluşlarına, 
yerli millî turizm şirketlerine ve üçüncü dere

cede sermayesinin % 51 i yerli olan yabancı 
ortaklıklara kira ile verir. 

BAŞKAN — önerge tesbit edilecek esasların 
izahını ve maddeye, metne geçmesini istiyor. Ka
tılıyor mu Hükümet ve Komisyon?.. Katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Gündoğan,' bir önergeniz var. Fakat, 
daha önce geçen birleşimde aynı madde üzerin
de aynı önerge oylanmış ve kabul edilmemiş. 
1, 2, 9, 10 ve 15 nci maddelerde aynı istek. Yani 
2 nci madde burada da var. Reddedilen önergede 
de var, Daha önce Umumi Heyet reddetmiş ol
duğu cihetle bu önergeyi oya arz etmiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Müte
addit maddelerde değişiklik yapılmasını öngö
ren önergedir. Bu ikinci önergede değişikliği 
öngören ve «Halk» deyimini kapsıyan önergemi 
geri verin diğeri mevki muameleye koyun. 

BAŞKAN — Efendim, o verilmez. O önerge 
oylanmış, muameleye tabi tutulmuş. Bu Arsa 
Ofisi kanunu tasarısının 1, 2, 9, 10 ve 15 nci 
maddelerinde geçen konut değimlerinin halk ko
nutları olarak değiştirilmesi. Bu oylanmış red
dedilmiş, damgası var efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oylan
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan damgası var 
üzerinde, oylanmış efendim. Ben koymadım her
halde bu damgayı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, itimadederseniz, ben Sayın Başkana 
teker teker maddeler üzerinde verdiğim öner
gelerin oylanmasını istedim, bunu en sonra oy
larsınız dedim. 

BAŞKAN — Efendim, ben bilhassa sordum, 
izahat aldım, oylandığı ve reddedildiği ve hattâ 
reddedildiğine dair damgalandığı da bana izah 
edildi. Benim idare ettiğim celsede olmadığı için 
ben buna itibar etmek mecburiyetindeyim. Res
mî bir evrak elimde. Bu itibarla özür diliyorum, 
oya arz edemiysceğim. 

ikinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — önergem 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz yok, Sayın Ar-
tukmaç. 
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SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Oraya 
koydum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, yok. öyle bir, 
bana devredilmiş ve bana da verilmiş bir öner
ge yok. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — önergemi 
oraya koydum. 

BAŞKAN — Buraya koymuşsunuz. Şuraya 
koymuşsunuz ama farkında değiliz. Okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Arsa Ofisi kanunu tasarısı 2 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Madde 2. — Bu Genel Müdürlük : 
a) Konut veya sanayi veya turizm veya 

çeşitli kamu hizmetleri ve tesisleri için satmalma 
veya kamulaştırma yolu ile ya da arazi ve diğer 
hukukî yollarla, arsa sağlamaya, 

b) Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya, 
c) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi 

veya tüzükle tesbit edilecek esaslara göre plân
lama hizmetleri ile sair kamu tesislerini ikmal 
ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine sat
maya veya kiralamaya veya irtifak hakkı tesis 
etmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

Katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okutuyorum, efendim. 
(2 nci madde tekrar okundu). 

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

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, 

I Muamelât işleri müdürlükleri ile, 
I Gerekli diğer müdürlüklerden teşekkül eder. 

Bunlardan genel müdür imar ve iskân Ba-
I kanlığının teklifi üzerine müşterek kararla, 

genel müdür yardımcıları ve şube müdürleri 
I imar ve iskân Bakanlığınca, bunların dışında 
I kalanlar genel müdürlükçe tâyin olunur. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün taşrada teş
kilât kurması, imar ve iskân Bakanlığının izni-

I ne bağlıdır. Bakanlığın lüzum gördüğü haller-
I de, Ofisin taşra işlerinin görülmesinde Bakan

lık imkân ve elemanlarından da faydalanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Eazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, kanunla bir tüael kişilik tesis olunuyor 

I ve zaten kamu hizmetlerinde tüzel kişilikler 
kanunlarla tesis olunur. Ama bu tüzel kişiliği 
temsil edecek organları yetersiz. Medeni Kanun
da mâlumuâliieri bulunduğu üzere bir tüzel 
kişiliğin bir hükmi şahsiyetin karar organı, 

I temsil organı ve icra organları olur. Bu tüzel M-
I siliğin sadece icra organı var. Yani Genel Mü-
I dürlük ve onun muavinleri, memurları burada 

yer almaktadır. Halbuki kamu tüzel kişiliği ol
sun. özel hukuktaki tüzel kişilik olsun bunun 

I temsil organları, karar organı ve icra organının 
belli olması lâzımdır. Bu bakımdan bunun mü
talâa edilmesi icabediyor. Kanaatimce madde bu 
hali ile eksik çıkacaktır. Bu Genel Müdürlüğün 
temsili ve kararı içinds bir organa ihtiyaç var
dır. O itibarla bu maddeyi sayın komisyon bu 
esasta mütalâa etmesi lâzımgeldiği inancında
yım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen sayın üye? Yok.. Bir önerge var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
I Arsa Ofisi Kanunun 3 ncü maddesi, üçüncü 

fıkrasında geçen (Müşterek kararla) sözleri ye
rine kararname ile tâbirinn konultmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu ha
kikaten hukukî bir terim meselesi. Müsaade 
ederseniz anhyalım. 
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BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FİEEET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Değerli 

arkadaşlarım, verdiğim takrirde de izah ettiğim 
gibi, arz ettiğim gibi şu hususu kasdediyorum. 
Diyor ki, bu 3 ncü madde; Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü bir genel müdür ile idari ve teknik yar
dımcılardan plânlama yapım işleri, arsa alım sa
tım, devir işleri, hesap işleri, hukuk işleri, tef-
tif işleri, muamelât işleri müdürlükleri ile ge
rekli diğer müdürlüklerden teşekkül eder. iyi. 
Bunlardan Genel Müdür, imar ve İskân Bakanlı
ğının teklifi üzerine müşterek kararla; genel 
müdür yardımcıları ve şube müdürleri İmar ve 
İskân Bakanlığınca, bunların dışında kalanlar 
genel müdürlükçe tâyin olunur. Affedersiniz bu
nun Türkçe ile de bağdaşır tarafı yok .Hukuk 
mantığı ile bağdaşır tarafı yok. Kanunlarda da 
böyle bir tâbir yok. Bu müşterek kararla ne ya
pılacağı anlaşılmıyor. Türkçe değil bir defa, 
Ama her halde birşey yapılacaksa Türk mev
zuatında müşterek kararla birşey yapılmaz. Da
ha doğrusu halkı, Devleti karşılıklı taahhüde 
sokacak her hangi bir bağlantı yapılmaz veya 
her hangi bir âmme hizmeti ihdas edilmez. Mut
laka ya Kanımla bası ahvalde de kararname ile 
bu kabil işler görülür. Ben anlamamış olayım. 
Kabul ederim. Fakat bunda Türkçe noksanı var 
bir; hukuk noksanı var iki. Lütfen bunu Ko
misyon mu, Sayın Başkan mı, Bakan mı izah 
ederler veya benini teklifimi kabul ederlerse bir 
hukukîlik içine girmiş oluruz. Onun için, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Bu okunan önergeye Hükümet 
ve Komisyon katılıyor mu efendim? Katılmı
yor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Katıl
masınlar ama öğrenmek istiyorum. Benim hak
kım bu. Bu kararla ne yapılacağı belli değil. 
Müşterek kararın hukukta yeri de belli değil. 
Lütfen Bakan veya Başkan hazretleri lütuf bu
yurmazlar mı? (A. P. sıralarından hazret ka
nunen yasak. sesi). 

BAŞKAN — Rica ederim, daha açık bir tâbir 
kullanın. Bu ibarenin, metindeki ibarenin doğru 
olduğunu mu ifade ediyorsunuz, iştirak etme
mekle bu metindeki ibare doğrudur diyorsunuz, 
efendim, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, bu 
ibare Türk teşriî hayatında ilk defa kullanılmı
yor. Bütün kanunlarda vardır. Müşterek karar
la ne muradedildiğini muhterem hukukçu ar
kadaşım da bilir. Müşterek kararla, kararname 
ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
tasdiki ile tekevvün eden kararnamedir. Tür-
Myede her gün tatbik edilmektedir. 

BAŞKAM — Yani üçlü kararnameyi kayde
diyor, müşterek karar. Evet efendim. Anlaşıldı 
efendim. 

Takrire Komisyon ve Hükümet iştirak etmi
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyorub. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösteril
miştir. 

Ücretli kadrolar ise Maliye ile İmar ve İs
kân Bakanliığmca müştereken tesbit olunur. 

Genel Müdürlük personelinin tâyin, terfi, 
tecziye ve sicil işlemleriyle diğer özlük işleri 
imar ve İskân Bakanlığı personeli hakkında 
uygulanan hükümlere tabidir. 

BAŞKAN ~ Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Malî hükümler 

Madde 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün döner sermayesi 250 000 000 liradır. (Bu 
sermaye en geç 10 yılda tamamlanmak üzere her 
yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine yeteri kadar öde
nek konulur.) 

Bu miktar lüzumu halinde Bakanlar Kuru
lu kararı ile bir misli artırılabilir. 

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

taşınır Veya taşınmaz malların takdir edilecek 
kıymetlerinden, 

c) Döner sermayenin işletilmesinden elde 
edilecek kârlardan meydana gelir. 

Ayrıca, genel müdürlük her çeşit bağış ve 
yardımları da kabule yetkilidir. Bağışlar limite 

I bakılmaksızın sermayeye eklenir. 

370 — 



C. Senatosu B : 46 1 . 4 . 1969 O : 1 

Döner sermaye tamamlandıktan sonra serma
yenin işletilmesinden elde edilecek . kârlar, ar
tırılacak sermayeye nüve tenkil etmek üzere, 
Hazine adına özel bir hesapta bloke edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye. Sayın Artukmaç. 

SADIK AETU'KMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, tümü üzerinde de arz etmiştim, 
Arsa Ofisi Sermayesi yeterli değildir. Hazi
nece on yıl süre ile her yıl 25 milyon lira öden
mek suretiyle meydana gelecek olan 250 milyon 
lira döner sermaye, maksadı asla sağlıya-
mıyacak ve bu sermaye ile ofis sembolik 
bir kuruluş niteliğinden ileri gidemiyecektir. 
Hele bu 250 milyon liranın toplu bir halde elde 
edilebileceği 10 yılın sonuna kadar Ofis hiçbir 
yararlı hizmette bulunamayacak ve pasif bir du
rumda kalacaktır. İlk yıllarda ancak personel ve 
idare giderlerini karşılayabilecek tir. 25 milyon 
liraya sosyal meskenler, işçi meskenleri, hastane 
v.s. gibi bina ve tesisleri de kapsıyan bir sanayi 
müessesesi için lüzumlu ardayı bile almak imkâ
nına sahibolaınııyacaktır. Bu nedenlerle yetersiz 
olan sermayenin hiç olmazsa 1 milyar lira olması 
ve Maliye Bütçesine on sene müddetle her yıl 
100 milyon lira ödenek konması gerekmektedir. 
Bu maksatla bir önerge takdim etmiş bulunuyo
rum. 

Burada şunu da arz etmek isterim: Madde
nin tedvininde Maliye Bakanlığına takdir hakin 
bırakılmış bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 
Bütçesine yeteri kadar ödenek konur demekten 
tehlikeli birşey yoktur. Maliye Bakanlığının 
takdirine kaldığı Zaman Maliye Bakanlığı 25 
milyon lira yerine bazan beş milyon, basan iki 
milyon lira da koyabilir. Bu bakımdan da ofi
sin hissesini, Ofisin bu sermayesini taımınlanıı-
yaoak bir durum hâsıl olur. Bunu da arz ediyo
rum ve önergeme iltifat buyruîmasını istirham 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Giindoğan. 
FİKRET GüNDÖĞAN (İstanbul) — Değerli 

arkada şiarım, bu madde üzerinde söz alışımın 
sebebi öğrenmek istediğim bir hususun Komis
yon veya Bakanlıkça ifadesini temin maksadını 
matuftur. Görüldüğü gibi bu malî hükümler bö
lümünde ve beşinci maddenin (b) bendinde Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesinin 
hangi kalemlerden teşekkül edeceği yazılıdır. Bu 

I (b) bendinde «Hazine ve belediyelerden intikal 
edecek, taşınır veya taşınmaz malların takdir 
edilecek kıymetlerinden..» denilmektedir. 
Şimdi burada iki husus var ki hakikaten tav
zihi gerekir, önce Hazine ve belediyelerden in
tikal edeck taşınır veya taşınmaz malların tak
dir edilecek kıymetlerinden denilince Arsa Ofi
si Kanunu ile telifi kabil olmıyan bir mefhumu 
da buraya ithal-etmiş oluruz gibi geliyor bana. 
Arsa Ofisi Kanunu ismi üstünde arsa stoku yap-

! mak, tanzim satışı yapmak mesken için, konut 
için, turizm için, sanayi için arsa sağlamak mak-

j sadma mâtufen çıkarılıyor. Peki belediyelerden 
1 ve hazineden arsadan başka bir de taşınır mal 

da mı alacaklar. Bu taşınır maldan maksat ne-
I dir? Yani arsayı anladık, belediye arsası veya 
| hazine arsası bu güzel şey. Bunu alacaklar. Fa-
j kat bu taşınır mal nedir acaba? Neyin nesidir? 
I Meselâ arsanın üzerinde mevcut ağaçlar kesilir 
| de onlar da orada kalırsa o sırada Arsa Ofisi ge-
j nel müdürlüğü bu arsayı alırken o ağaçları da 

mı alacak? Veya Arsa üzerinde taş falan olur da 
taşlar da yerinden sökülmüş bulunursa onu mu 
alacak? Yani taşınır maldan maksat ne ise lüt
fen belirtilsin derim. 

s İkincisi, diyor ki, taşınmaz ve taşınır mal-
j ların takdir edilecek kıymetlerinden teşekkül 

eder sormaya. Pekâlâ, bir Arsa Ofisi Umum Mü-
I dürlüğü koruyoruz. Hazine ve belediyeden buna 
! taşınır Veya taşınmaz mal intikal ettiriyoruz. 
| Fakat bu malların değerlerini takdir ettirerek 
j sermayeye yazıyoruz. Bu takdir keyfiyetini ya-
j pacak makam kimdir? Bu takdir sözünden ne 
| anlaşılmak gerekir? Eğer takdir ile bir Devlet 
| müessesesinden bir resmî yerden bir başka res-
j mî y.sre takdiri kıymet ile mal alıp ve vermesine 
j kanunlar cevaz verir mi, bunu anlamak gerekir. 

Bunu sarahate kavuşturmak gerekir. Bildiğim 
I kadarı ile söyliyeyim, iki resmî daire arasında 

taşınır, taşınmaz mal mübadelesinin her halde 
j onların mutlaka resmî defterlerde kayıtları ol-
i duğuna göre o kayıtların nazarı dikkate ahn-
I madan sunu olarak bir takdir ile kıymetlerinin 
i tesbitine gidilmesi usulsüzlük, kanunsuzluk olur. 
j İki taraftan birinin aldanması veya kazanması 
I diye birşey mevzuubahsolur. Bu takdirden mak

sat nedir anlamak mümkün değildir. 

Bir de yedinci maddede bir husus var ki, 
| bununla çelişik durumdadır. Ama yedinci madde 
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geldiği zaman söylemek için şimdi fikirlerimi 
hıfzediyorum. Yedinci madde geldiği zaman onu 
anlatacağım. Ama iki hususu öğrenmek istiyo
rum ; taşınmaz mal nedir, ve iki resmî daire ara
sında mal alınıp verilirken kıymet takdirini kim 
yapar, takdir yolu ile kıymet belirtilebilir mi? 
Bu usul kanunlara aykırı mıdır? Bu hususu lüt
fen komisyon veya Hükümet mi olur lütfen be
lirtsinler. Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Müsaade ederse
niz buradan arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 
AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Efendim, taşınır 
veya taşınmaz mal malûmuâMniz. Bir yerden 
bir yere nakledilmiyen şey gayrimenkuldur. 
Edilebilen herşey de menkûldür, taşınabilir mal
dır. Bu ofisin emrinde elbette hem taşınır hem 
de taşınmaz mal olacaktır. Ve bilhassa taşınır 
mal olarak da makinalar, cihazlar, sonra kam
yonlar belki diğer nakil vasıtaları bulunacaktır. 
Bundan maksat, taşınır maldan maksat bunlar
dır. Sonra bunun Ofise, Arsa Ofisine maledilme-
si meselesinde şayet bir başka yerden gelecekse 
bunun elbette bir kıymetinin bulunması lâzım. 
Bedava mal edinme imkânı olmadığına göre. Bu
nun takdiri keyfiyeti yine yedinci maddede Sa
yın Gündoğan'm temas ettiği maddede vardır. 
İmar ve iskân Vekâleti ile Maliye Vekâletinin 
yetkili unsurları bu kıymetleri takdir edecekler 
ve her iki tarafı aktif veya pasif bakımından 
alacaklı veya borçlu kılabilecekler demektir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sual sormak 

istiyorum. 

BAŞKAN — Sual soracaksınız buyurun efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim bura
da «bağışlar» var. Her türlü bağışlar bu şey ara
sında sayılıyor. Bu bağışlardan ivazlı bağış da 
karşılıklı hizmet istiyen bağış da kabul edilecek
tir. Meselâ birisi on metre karelik bir arsayı 
bağışlasa onun mukabilinde yolunun yapılması
nı suyunu v.s. yapılmasını ister. Bu ivazlı bağış 
umumiyetle tehlikelidir. Acaba nasıl düşünüyor
lar? 

BAŞKAN — Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Efendim, bu her 
halde büyük bir müşkülât arz etmiyen mesele 
olsa gerektir. Şimdi meselâ bir gayrimenkulu ba-
ğışlıyacak kimse bâzı şartlar dermeyan ederse ve 
bu şartlar da ofise büyük kazanç sağlamak için 
ihtiyarı mümkün olan ve hattâ zaruri olan şart
lar olursa onları ofis yerine getirir ve arsayı 
böylece temellük eder. 

BAŞKAN — Yani menfaati olursa kabul 
eder, olmazsa etmez diyorsunuz. Madde üzerin
de başka söz istiyen sayın üye? Yok. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Arsa Ofisi kanun tasarısının 5 nci maddesi 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Madde 5. — Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
döner sermayesi bir milyar liradır. (Bu sermaye 
Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl yüz milyon 
lira konulmak suretiyle 10 yılda tamamlanır). 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyor mu?. Katılmıyorlar, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Arsa alımı ve satımı, harita, 
plânlama kamu tesis ve hizmetlerinin yapılma
sı, diğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı 
Mühasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ve bunların 
ek ve tadillerine ait hükümlerine tabi değildir. 

Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden 
doğan gelir ve giderler için, malî yılın bitimin
den itibaren üç ay içerisinde Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğünce bir bilanço düzenlenir. 

Maliye ve imar ve iskân bakanlıklarınca ge
çici olarak görevlendirilecek uzmanlar tarafın
dan tetkik edilecek olan bu bilanço bir rapora 
bağlanarak Sayış'tayın tetkik ve denetimine 
tabi tutulur. 

Bilanço ve ekleri ile uzmanlar raporunun, 
kâr ve zarar hesap özetinin bir sureti ayrıca 
Maliye Bakanlığına gönderilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- I 
yın üye? Sayın özden. I 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, burada arkadaşımız ikinci fıkrayı okurken 
3 ncü satırda «itibaren» kelimesini de okudu
lar. Bizim elimizdeki metinde yok. Bu nasıl olur? 

BAŞKAN — O tashih edilmiş efendim. Mat
baa hatası imiş, Millet Meclisinden gelen me
tinde itibaren varmış, o bakımdan tashih edil
miş şekliyle okudular. 

Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Komis

yon ve Hükümetten bir sualim var. 6 ncı mad
dede: «Arsa alımı ve satımı, harita, plânlama 
kamu tesis ve hizmetlerinin yapılması, diğer dö
ner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve ihale Kanunu ve bunların ek ve tadille
rine ait hükümlerine tabi değildir» denilmekte. 

Peki, neye tabidir? Bunu öğrenmek istiyo
rum. Nasıl alınacak bu arsalar, nasıl satılacak? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Döner sermaye 
yönetmeliğinin ortaya koymuş olduğu kaidele
re göre yapılacaktır. Döner sermaye yönetmeliği 
15 Şubat 1968 de Resmî Gazetede çıkmıştır. Bu
na göre muamele yapılacaktır. 

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

burada uzmanlardan bahsediliyor. Bu uzmanla
rın niteliği nedir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Elbette iş malî bir 
nitelik taşıdığına göre malî ve iktisadi bilgiler
le mücehhez uzmanlar olacağı tabiîdir. 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Arsa ile ilgili hükümler 

Madde 7. — imar ve iskân Bakanlığınca 
bu kanunda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere 
talebedilen arazi ve arsalardan Hazineye aido-
lanlar Hazine tarafından ve evvelce Hazineden 
intikal etmiş olup belediyelerce her hangi bir 
hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve ad-
salar da, karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydiy- | 

le, belediyelerce, Maliye ve İmar ve İskân Ba
kanlıklarınca müştereken takdir edilecek kıy
metleri üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
ne devredilir. 

Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu ol
duğu gerekçesiyle hazine veya maliyece talebe-
dilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe ya
pılan masraflar ilâve edilerek bulunacak bedel 
esas almamk suretiyle hazineye veya belediye
lere iade edilir. 

Bu devir işlemleri talep tarihinden itibaren 
üç ay içerisinde tekemmül ettirilir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlarım, bu 7 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında fahiş bir hata yapıldığı kanaatinde
yim. Bunu okuyorum : «Bunlardan kamu hiz
metleri için lüzumlu olduğu gerekçesiyle Ha
zine veya Maliyece talebedilenler...» 

Hazine ile Maliye ikisi de aynı olması gere
kir, kanaatindeyim. Kanaatim o ki, Hazinece 
veya belediyece mi olacak acaba? Yani Maliye
ce denilen şey belediye mi olacak? Bu fahiş bir 
hatadır. Bunun düzeltilmesi gerekir. 

Benim anlayışıma göre kanunun muhteva
sından, bunlardan kamu hizmetleri için lüzum
lu olduğu gerekçesiyle Hazinece veya belediye
ce talebedilenler denilmesi gerekir. Bunu arz 
tmek istiyorum. Ve bu hatanın düzeltilmesi 
için de bir önerge veriyorum. İltifatınızı istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim üzere Arsa Ofisi ka

nun tasarısı 7 nci maddesi 2 nci fıkrasının ikin
ci satırındaki «Hazine veya Maliyece» deyimi
nin «Hazinece veya belediyece» şeklinde değiş
tirilmesi hususunun oya konulmasını teklif ede
rim. 

Yozgat 
i Sadık Artukmaç 
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BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
ediyor mu önergeye? Etmiyorlar, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hazine, belediye, özel idare ve 
vakıflar idaresi satışa çıkaracakları arazi ve 
arsaları satış muamelesine tevessül etmeden ön
ce (Arsa Ofisine) bildirmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; pek ileri düşün
celerle tanzim edildiği ve gayet kıymetli hukuk
çuların elinden çıktığı anlaşılan bu tasarının 
bu maddesi, 8 nci maddesi diğer maddeler gibi 
gayet hafife alınmış bir maddedir. 

Şimdi bakınız okuyoruz : «Hazine, belediye, 
özel idare, vakıflar idaresi satışa çıkaracakla
rı arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül 
etmeden önce Arsa Ofisine bildirmekle mükel
leftir.» 

Şimdi, tümü hakkında mütalâalarımı be
yan ederken söyledim, Devlet içinde bir Dev
let yaratmıyalım. Şimdi, Hazinenin, belediye
nin, özel idarenin bütün mallarına nevama va-
zıyed etmiş gibi bir mâna çıkıyor buradan. 
Bir vakıflar idaresi bir yerde bir mal satacak 
mı hemen Arsa Ofisine haber verecek. Maliye 
bir yerde arsa satacak mı derhal Ofise malû
mat verecek. Bu gayet garip ve sakîm bir usul
dür. Yani Devlet hareket kabiliyetini Ofise terk 
ediyor. Yani muayyen yerlerde konut yapıla
cak, bilmem ne filân mukayyet bir madde olsa 
insan bir dereceye kadar gönül ferahlığı ile oy 
verecek. Ama hayır her nerede olursa olsun, 
her ne vaziyette bulunursa bulunsun beheme
hal, kati ve kesin bir ibare yazılmış; «Arsa 
Ofisine beyan edecek» diyor. Peki Arsa Ofisi
ne beyan etti, cevap vermedi, ne olacak? Ce
vap vermiyor. Bir, iki, üç ay geçti, cevap ver
miyor, tekidediliyor, cevap vermiyor. Hiçbir 
müeyyidesi yok. Satamaz. Devlet de satmak 
istiyor, bu kanun tatbik edildiği zaman, bili
yorum bu kanunu böylece çıkaracaksınız ama 
tatbikatından çok müteessir olacaksınız. Evvelâ 
müteessir olacak Devlettir, Hükümettir. Ba
kanlar birbirine girecek evvelâ. Bu böyle.. 

Onun için ben bir takrir verdim, bu mad
denin nihayetinde hiç olmazsa bir müddet ol
sun. «30 gün zarfında» diye. Diğer maddeler
de var bu müddetler. 30 gün zarfında eğer ce
vap vermezse mâkul bir müddet, o zaman ida
re serbest kalsın. E, müddet koymuyorsunuz, 
yol göstermiyorsunuz, olmaz bu arkadaşlar. Bu 
itibarla önergeme iltifat buyurmanızı istirha/m 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın G-ündoğan, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değerli 

arkadaşlarım, hakikaten bu maddenin mukay-
yedolması bu kanunun esprisine uygun olurdu. 
Bu hususu değerli arkadaşım belirtti, - onun 
üzerinde durmıyacağım. Fakat bir husus var, 
biraz evvel kabul ettiğimiz madde ile bu mad
de arasında beraberlik yok. Hiç değilse o 
madde ile bu maddenin birbirini tamamlaması 
gerekirken tekrarı mahiyetinde gözüken bir 
durum var. 

Biraz evvel kabul ettiğimiz 7 nci maddede 
diyor ki, «Hazmeden ve belediyeden 775 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen 
fona yatırılmak kaydiyle ve Maliye, imar - İs
kân bakanlıklarınca müştereken takdir edile
cek kıymetler üzerinden Arsa Ofisi bütün ar
saları ve araziyi alır.» 7 nei madde böyle de
ğil mi? Aldı. Demek ki, şimdi 7 nci maddeye 
göre Haşine ve belediye işte bu belirtilen 
bakanlıkların ve belediyelerin müştereken tak
dir edecekleri kıymetler üzerinde arsaları
nı, arazilerini Arsa Ofisi Gsnel Müdürlüğüne 
devredecek. Bitti, bu madde ile devrettik. Ha
zinenin ve belediyenin elinde, tabiî yukarı
daki şartlarla hitfbir arsa ve arazi kalmadı. 

j E... Peki «Hazine, belediye, özel idare ve Va-
İ kıflar İdarssi satışa çıkaracakları arazi ve i arsa±arm satış muameleline tevessül etmeden 

önce Arsa Ofisine bildirmekle mükellef» Ha
zine ve belediye neyi bildirecek şimdi? Elin
de bir arsa ve arazi kalmamış, Bu 7 nci madde 
öyle gösteriyor. 8 nci madde tekraren, bu se
fer satışa çıkarma imkânı varmış gibi, sanki 
Hazinenin belediyenin, ona böylesine bir mü
kellefiyet yükletiyor, Hazineye, belediyeye. 
Haydi özel idare ve vakıflar yok. Onu kabul 
ederim. Fakat Hazine ve belediyenin böyle bir 

| bildirmeye tabi tutulmasını anlamıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Öztürkeme. 

! RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa-
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ym Başkan, muhterem arkadaşlarım, madde 
metni yerindedir. «Arsa Ofisine bildirmekle 
mükelleftir» diyor. Burada Hazine, belediye, 
özel idare ve Vakıflar idaresi kendi uhdesin
de bulunan gayhimenkulleri satamaz diye bir 
hüküm yok ki. Haber verecek. Bu haber kar
şısında bu satışa çıkarılan Arsa Ofisinin işine 
yarıyan araziler ise kendisi satmalacak. işine 
yaramazsa satmalmıyacak. Yani buradaki ha
ber verme usulünü vaz'ediyor. Bu itibarla me
tin yerindedir. Aynen kabulü yerinde olacak
tır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Sayın özden arkadaşım 
bu maddede Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
âdeta bir Devlet mesabesine yükseldiğini ifa
de ettiler. Bu maddede höjle bir kasıt yok
tur. Sadece arsa spekülâsyonunu önleme göre
vine sahibolan bir teşkilât, yine kanunun 
kamu haysiyetini taşıyan idarenin elindeki 
arsaların elinden çıkarken haberdar olması lü
zumuna kaani olmuştur. Haberdar olacaktır 
ki, spekülatörlerin almasına mâni olsun. Arsa 
spekülâsyonunu önliyecek. Arsa piyasasını tan
zim edecek, özel idare arsasını satarken 
ben şu arsamı satıyorum diye sadece beyan 
etmiş olması ondan bir mütalâaya lüzum 
yok. Eğer alacaksa zaten 10 ncu maddede 
şüf'a hakkını kullanacaktır, icabederse istim
lâke tevessül edecektir. Bildirir, ertesi gün de 
satışa pekâlâ çıkarabilir, özel idaresi de, vakfı 
da belediyesi de. Binaenaleyh bir müddete 
tabi değil, öbür maddeleri okuduğunuz takdir
de, bu ortadan çıkıyor. Sadece beyandır. Be
yanı istemekte umum müdürlük haklıdır. Çün
kü kamu dahi bildirmezse elindeki arsala
rın satışını, nasıl arsa spekülâsyonunu önliye
cek ve nasıl kamu lehine bir arsa stoku ya
pabilecektir? 

Arkadaşımın noktainazarına iltifat ettiği
niz takdirde beyan ettiğim soruların cevabı 
yoktur. 

Sayın Gündoğan arkadaşım 7 nci madde 
ile belediyenin bütün arsaları zaten kıymet 
takdir edilerek intikal etmiştir. Belediyenin 
elinde başka arsa yoktur ki, beyan etsin di
yor. öyle değil 7 nci madde. Talebedenleri alı

yoruz. Yani genel müdürlük belediyeden hangi 
arsaları talebetmişse onu alıyor. Talebedil-
miyen arsalar da var. işte o arsaları satacağı 
zaman genel müdürlüğü haberdar edecektir. 
Binaenaleyh madde mantıki bir teselsül için
de, 7 nci madde ile bir bütün teşkil etmekte-
dir. Yerinde ve değerindedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen sorunu
zu sorun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Önemli kamu ar
salarının karaborsacıların eline geçmemesi doğ
ru, giİ2Qİ bir şey. Burada bugün haber verir, 
yarın satarsa birtakım muameleler ve masraf
ları olacaktır. Şüfa hakkını kullandığı vakit 
Hazine, kendi lehine birtakım masraflara gir
miş olacaktır. Buna mâni olmak için bir müd
det koymak faydalı olmaz mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞ30ĞLU (Devamla) — Biz bir müddeti lü
zumlu görmedik. Çünkü zaten beyan ettiği an 
otomatikman bu müessesenin vazifesi odur; 
açacak plânladığı arsaları, bakacak eğer plân
lanan arsalar içindeyse şüfa hakkını kullana
cak veya istimlâk cihetinde bakanlıktan müsaa
de alarak yürüyecektir. Çünkü bu maddelere 
göre gerek mesken ihtiyacı için lüzumlu arsa 
gerek turizm ve gerek sanayi arsaları tesbit ve 
tâyin edilecek ve planlanacak. Binaenaleyh 
bir zamanı, meseleyi uzatan bir unsur olarak 
mütalâa ediyoruz. Kısaltan değil, uzatan bir 
unsur olarak mütalâa ediyoruz ve onun için 
müddet konulmasına taraftar değiliz. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun Sayın 

Bilgen sorduğunuz sualin cevabını tam alama
dınız mı efendim. Neresinin açıklanmasını is
tiyorsunuz lütfen. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (Devamla) — Şimdi arkadaşımız 
diyor ki 8 nei maddeye bir müddet koyalım, Ora
da demiyor ki Arsa Ofisi cevap verinceye kadar 
satamaz. Eğer böyle bir metin olsaydı, belki 
zamanı düşünebilirdik. Yok öyle bir şey. Sade. 
ce beyan edecek diyor. Eğer deseydi ki bu mad-
de «Arsa Ofisinden cevap aldıktan sonra sata
bilir, o zaman sizinle beraberim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Biz de onu istiyo
ruz, şunun için istiyoruz ki Arsar Ofisinin duy-

I masına imkân verilsin... 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
sorularını cevaplandırdım... 

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

kan, buyurdular ki müddetin tesbitine, tâyini
ne lüzum yoktur. Halbuki Hükümet teklifin
de aynen şöyle denilmektedir; Sayın Bakanımı
zın da bu teklifin altında imzaları bulunduğuna 
göre şimdiki beyanları ile bunu nasıl teHf eder
ler? Diyor ki, Hükümet teklifinde; Hazine, be
lediye ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakla
rı arazi ve arsaların şartnamelerinin ihale gü
nünden en az iki ay önce Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğüne bildirmekle görevlidir, denildiğine 
göre Hükümet olarak müddet benimsenmiştir. 
Mecliste madde bu hale gelmiştir... 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç sorduğunuz 
soru, sorulan sorularla ilgisi yok efendim. So
rulan sorular başka, bir müddetten bahsediyor, 
siz başka bir müddetten bahsediyorsunuz. Bu
yurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-
TEŞEOĞLU (Devamla) — Ofise verilen müd
det başka, beyanda bulunanlara verilen müddet 
başka. Söylediğiniz, buyurduğunuz hususun 
benim beyanımla hiçbir ilgisi yok... 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSEYİN 

AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — Sayın Balkan, 
muhtertm arkadaşlar, esasen satışa gerek be
lediye, gerek özel idare satışa tevessülden ev
vel, yahut tevessül sırasında denildiğine göre 
yine vakit kalmış oluyor. Ayrıca şu zamana 
kadar satamaz diye konulacak olan bir takyit 
tamamen mülkiyet prensiplerine, yani Anaya
saya aykırıdır ve konamaz. Konamaz çünkü 
sonra hare ödeme, tapu harcı ödeme ve saire 
gibi külfetlerin ofise ayrıca yük tahmil etmiş 
olması keyfiyeti yine Hazineye bir nevi kazanç 
sağlamış olmak bakımından umumi malî pren
siplerde uygundur, bundan dolayı müddet ko
nulmalında isabet olmaktadır, Meclis böylece 
ka^ul etmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Başkanı. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Cumûıuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının sekizinci maddesinin altına aşağı-

I daki fıkranın ilâvesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Ekrem özden 

«Arsa Ofisi alâkalı dairelere otuz gün içinde 
cevap vermezse daire serbest kalmış addolu
nur.» 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon?.. Katıl
mıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Arsa Ofisi kanun tasarısının müzakeresi bi

tinceye kadar gündemin devamını saygı ile arz 
ederim. 

istanbul 
Rif at öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Birleşimin Arsa Ofisi kanun tasa

rısı müzakereleri bitinceye kadar devamını arz 
ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — önergelerin aleyhinde Sayın 
Türkmen, buyurun. 

SAJİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
Yükıek Senatoya gelen tasarıları bir anlayış 
içinde tetkik ederek çıkarmaya âzami gayret 
sarf ediyoruz. Ara sıra da acele edilmesin de
niyor ve hattâ her halükârda çıkartılması isten
diği dendiği vakit de hayır böyle bir cihet de 
yoktur, bunu da kabul ediyoruz. Ama biraz 
evvel Hazineden veya Maliyeden tabiri bile iki
si aynı mefhum olduğu halde bunun bile tadi
line yanaşılmadan kanunun çıkarılması ve oy
lama şartlarında da ekalliyette kalmamız da 
kabul edilmesi karşısında bizim bu kanunun mü
zakeresinde lâzrmgeldiği derecede müdafaamı
zı vakit bulamıyacağımız intibaını vermekte
dir, bu itibarla bu kanunun yarın, bugün çık
ması için de bir zaruret de yoktur, bir zaruret 
varsa buyurulsun. Binaenaleyh Perşembe gü
nü bu kanunun görüşülmesi için hiçbir mâni 
bulunmadığına göre bu kadar aceleye getiraıe-

| ye sebep yoktur. Bir aceleye sebep varsa çı-
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karalım. Ama bir sebep yokken bunu bu ka
dar aceleye getirmeye lüzum yoktur, bu itibar
la muhalifim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bir kişiye söz 
verilir, önerge aleyhinde bir kişiye söz verdim.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başka 
bir şey söyliyeceğım efendim... 

BAŞKAN — Ne söyliyeceksiniz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çoğun

luk yoktur efendim... 
BAŞKAN — Bir kişi, beş kişi lâzım... Tü

züğün ahkâmını biliyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım efen
dim. 

(Yoklama yapıldı.) 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yazı ile 

söz istedim. Herkesten evvel söz istedim... 
BAŞKAN — Söz sırası Sadık Artukmaç'ın, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Benizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, üniversitelere giriş imkân
larına dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı llhami Ertem'in yazılı cevabı (7/364) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

1. Çeşitli kaynaklardan öğrendiğimize göre 
bu yıl üniversitelerin giriş imtihanına (49 000) 
lise mezunu girmiştir. Üniversitelerimizin kapa-

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — öner
gemi geri alıyorum. 

ENVER IŞIKLAR (Samsun) — önergemi 
ben değeri alıyorum... 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
Dokuzuncu maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 9. — imar ve İskân Bakanlığı; ko

nut, sanayi ve turizm, ihtiyaçları ile diğer ka
mu tesisleri için plânlanmış sahalar içinde kalan 
özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve 
varsa bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan 
bina veya sair tesisleri Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğü adına kamulaştırmaya yetkilidir. 

müddetimiz dolmuştur. Bu itibarla sözünüz ya
rıda kalacaktır. Heyeti Umumiyenin temayülü 
de devam edilmemesi merkezindedir, bu iti
barla 3 . 4 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

I sitesi (14 000) olduğuna göre (35 000) lise me
zunu yüksek öğrenim imkânına kavuşamıyacak-
tır. 

Muhtelif zamanlarda yaptığımız konuşmalar
da yüksek öğrenim yapmak istiyenlerden kim
senin açıkta kalmıyacağını ifade ettiğinize göre, 

j alman tedbirlerin neler olduğunun açıklanma
sını, 

i 2. Ticaret lisesi yapı, erkek ve kız ens-
ı ütülerinden 1966 -1967 öğretim yılında kaç kişi 
I mezun olmuştur? Bunlardan kaçı yüksek öğre

nim için imtihana girmiştir, yüksek okulların
da bu meslek okulları için ayrılan kontenjan ne 
kadardır? 

3. — YOKLAMA 

7.— SORULAR VE CEVAPLARI 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
189 

29 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 tarih ve7/384-8542/5682, 

8 . 3 . 1969 gün, 3553 sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın 

Hüseyin Atmaca'nm, 1966 -1967 öğretim yılında 
üniversite ve yüksek okullara giriş imkânlarına 
dair 4 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygılarımla ars ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Hü
seyin Atmaca'nın, üniversitelere giriş imkânla

rına dair 4 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru 
önergesine cevabımız 

1. 1966 - 1967 öğretim yılında resmî ve 
özel liselerden toplam olarak 25 136 öğrenci me
zun olmuş ise de üniversite giriş imtihanına 
46 200 öğrenci katılmıştır. Bu fark : 

a) üniversite giriş imtihanları, lise bitirme 
imtihanlarından daha önce yapıldığından bu öğ
retim yılı sonunda mezun olamıyan, 

b) Fakülte ve yüksek okullara kayıtlı ol
dukları halde öğrenim dallarını değiştirmek is-
tiyen, 

c) Bir evvelki yıldan dışarıda bekliyen, 
d) Meraklarını tatmin için henüz lise son 

sınıf öğrencisi olmıyan öğrencilerin de imtihana 
girmelerinden ileri gelmektedir. 

1966 - 1967 öğretim yılında resmî yüksek 
okullara 4 667, özel yüksek okullara 5 525, üni
versitelere 12 697 ki toplam olarak 22 889 lise 
mezunu yeni öğrenci kaydedilmiştir. Böylece, 
25 136 lise mezununun % 91 ine yüksek okul ve
ya üniversitelere girme imkânı hazırlanmıştır. 
Meslek ve teknik olculu mezunlarından yüksek 
okullara giren öğrenciler de hesaba katılırsa, 
özel okullar hariç, bu yıl, resmî yüksek okul ve 
üniversitelere 26 000 yeni özrenci kaydedilmiş
tir. 

Yüksek öğrenim ihtiyacının karşılanabilme-
sini teminen yeniden on yüksek okul ile on üni
versite açılması konusunda hazırlanan kanun ta
sarısı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığımızca, bir taraftan usun vadede ye
ni üniversitelerin açılışı hazırlıklarına girişilir
ken, yan tedbir olarak da mevcut üniversitelerin 
imkânları nisbetinde kapasitelerini artırma çare
leri aranmakta, ayrıca üniversitelere bağlı yeni 
fakülte ve yüksek okullar açılmaktadır. 

Bunlardan başka mevcut üniversite ve yük
sek okullarımızda gece öğretimi yapılmasını te
minen de gerekli kanun tasarısı hazırlanıp Par
lâmentoya sevk edilmiştir. 

2. 1966 - 1967 öğretim yılında ticaret li-
seleriyle yapı, erkek ve kız enstitülerinden 
toplam 8 764 öğrenci mezun olmuştur. 

Bunlardan yüksek öğrenim için çeşitli yük
sek okullara başvuranların sayısı ise 20 057 dir. 
Bu farkın sebebi : 

a) Birçok öğrencinin birkaç okula birden 
müracaat edebilmesi; 

b) önceki yıllarda mezun olmuş, hayata 
atılmış olanların da müracaat hakkına sahip bu
lunmalarıdır. 

Bâzı yüksek okullar, betahsis bu okul me
zunlarını kabul etmektedirler. Bu arada ikti
sadi ve Ticari İlimler Akademilerinin ticaret li
seleri mezunlarına ayırdığı kontenjan % 50 dir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te kurulması öngö
rülen sanayi sitesine dair yazılı soru önerqesi ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un cevabı 
(7/462) 

19 . 6 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanaıd Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi arz ve rica ederim, 

Salih Tanyeri 
Gaziantep Senatörü 

îmza 

Soru : 
1. 1965 uygulama plânında Gaziantep'te 

kurulması öngörülen ve bu maksatla il özel ida
resi namına Halk Bankasına 2,5 milyon liranın 
ayrılması kararlaştırılmış olan organize sanayi 
sitesinin bugüne kadar gerçekleştirilmemesinin 
sebebi nedir? 

2. Küçük sanayii ve el sanatlarını bir ara
ya toplamak ve bunların birleşme ve gelinmesi
ne uygun bir ortam yaratmak için kurulması 
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gerekli görülen sitenin küçük sanayinin çok 
ileri bulunduğu Gaziantep'te kurulmasından 
vaz mı geçilmiştir? Böyle ise sebebi nedir? De
ğilse, çalışmalara ne saman başlanacaktır? 

3. Küçük sanayii ile büyük sanayiin birlik
te çalışabilecekleri alanlar Gaziantep için tesbit 
edilmiş midir? Bu husustaki çalışmaların neti
cesi ne olmuştur? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 27 . 3 .1969 

Müsteşarlık Yası İşleri Bürosu 
Sayı : 9/187 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 21 . 6 . 1968 ta

rih ve 9179 - 7/462 sayılı yasılan. 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa

lih Tanyeri'nin, Gaziantep'te kurulması düşü
nülen sanayi sitesine dair, yazılı soru önerge
sine cevabımız ilişik olarak gönderilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri'nin Gazi
antep'te kurulması düşünülen sanayi sitesine 
dair yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı 
cevabıdır : 

Küçük sanayiin çok gelişmiş olduğu Gazian
tep'te. sanayicileri günün modern icaplarına 
uygun birer işyerine sahip kılmak ve bir site 
içinde toplıyarak aralarındaki işbirliğini geliş
tirmek dolayısiyle verimlerinin artmasını te
min maksadiyle ve uzmanlarca yapılan etütler
den sonucu, pilot bölge olarak seçilmiştir. 

Bunu mütaakıp hazırlanan projenin tatbi
katı bakımından çalınmalara başlanmış ve Bir
leşmiş Milletler Özel Konseyinin Ocak 1968 top
lantısında proje kabul edilmiştir. 

Gaziantep pilot projesine ait tesislerin etra
fında yer alacak küçük sanayi sitesi çalışmaları 
devam etmektedir. 

14 . 8 . 1969 tarih ve 6/10529 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı, Kararnamesinin (a) ve (b) 
paragraflarında yazılı illerde organize sanayi 
bölgeleri ile küçük sanayi site ve çarşıları ku
rulması için yer tesbiti ve tesbit edilen bölge
lerde bu maksatla yapılacak istimlâkin yapıl
ması hususunda, Sanayi Bakanlığını yetkili kıl
mıştır. 

Bu yetkiye istinaden, bir istimlâk komisyo
nu teşkil edilmiş ve Gaziantep'te, mezkûr proje 
için evvelce seçilmiş olan arazinin istimlâkine 
24 . 1 . 1969 tarihinde başlanmış bulunmakta
dır. Çalışmalar devam etmektedir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Meh
met Özgüneş'in, İstanbul'da LCC Language And 
Cıdture Center ismi altında faaliyette bulunan 
özel öğretim kurumuna dair, yazılı soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in ya
zdı cevabı. (7/505) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 

İstanbul'da LCC Language And Culture 
Center ismi altında faaliyette bulunan özel öğ
retim krumu, 

1. 1965 - 1966 ders yılı için yayınladığı 
reklâm broşüründe çeşitli bölümler arasında, 
sekreterlik ve tiyatro bölümlerinin de öğretime 
başlamış olduğunun, öğrenci kaydedildiğini, 
öğretmenlerin isimlerini ve alman ücretleri ilân 
etmiştir. 

a) Bu reklâm broşürünün bir örneği. 625 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince İstan
bul Valiliğine verilmiş midir? 

b) Verilmiş ise, valilikçe ne gibi işlemler 
yapılmıştır?. 

c) Verilmemiş ise, 625 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesine aykırı düşen bu davranış 
karşısında valiliğin tutumu ne olmuştur? 

d) Sekreterlik ve tiyatro bölümleri için 
625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince 
öğretime başlama izni alınmış mıdır? 

e) Alınmamışsa, kanuna aykırı olarak öğ
retim yapan, öğrenci kaydedip para alan ku
rumun, 

1. Kurucusu, 
2. 625 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge

reğince Bakanlığa karşı sorumlu olan müdürü, 
3. Bakanlığın izni olmadan öğretmenlik ya

pan kişiler hakkında ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

2. Bu kurum mütaakıp yıllarda da kanu
na aykırı faaliyetlerine devam etmiş, öğretime 
başlama izni almadan öğretim yapan sekreter-
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lik ve tiyatro bölümlerine ilâveten, mankenlik, 
zarafet, resim, dekarasyon ve popüler müzik 
gibi yeni bölümler açmış, bu bölümlerde de öğ
retime ve öğrenci kaydına başlamış, bu hu
susu reklâm broşürleri ve gazete ilânları ile 
kamu oyuna duyurmuştur. 

a) Bu ilân ve reklâmların birer örneği 625 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince is
tanbul Valiliğine verilmiş midir? 

b) Verilmişse, valilikçe ne gibi işlemler ya
pılmıştır? 

c) Verilmemişse, 625 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesine aykırı düşen bu davranış karşısında 
valiliğin tutumu ne olmuştur? 

d) 625 sayılı Kanunun özellikle 10 ncu va 
23 ncü maddelerine tamamiyle aykırı olarak 
öğretim yapan sekreterlik ve tiyatro bölümle
rine ilâveten açılan, mankenlik, zarafet, re
sim, dekarasyon ve popüler müzik bölümleri 
için 625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre 
izin alınmış mıdır? 

c) Alınmamışsa, kanuna aykırı olarak öğ
retim yapmayı, öğrenci kaydedip para almayı 
huy haline getirmiş olan LCC Kurumunun, 

1. Kurucusu, 
2. Müdürü ve diğer yöneticileri, 
3. Bakanlığın izni olmadan öğretmenlik 

yapan kişiler, 

Hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 
3. 625 sayılı Kanunun hükümlerine tama

miyle aykırı olarak öğretim yapan ve yukarda 
sözü edilen kanunsuz davranışlarının gördüğü 
müsamaha ve hattâ himaye dolayısiyle cür'eti
ni artıran kurucu ve yöneticiler, 1968 - 1969 
öğretim yık için yayınladıkları reklâm bro
şüründe, yukarda belirtilen bölümlerde öğreti
me ve öğrenci kaydına devam ettiklerini bil
dirmişler, tiyatro bölümünü de tiyatro okulu 
olarak ilân etmişlerdir. Ayrıca çeşitli yazışma
larda, tiyatro okulunun üç yıllık öğretim prog
ramı ile çalıştığı reklâm edilmiştir, 

a) Bu reklâm broşürünün bir örneği 625 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince is
tanbul Valiliğine verilmiş midir? 

b) Verilmişse, valilikçe ne gibi işlemler ya
pılmıştır? 

c) Verilmemişse, 625 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesine aykırı düşen bu davranış 
karşısında valiliğin tutumu ne olmuştur? 

1 . 4 . 1969 O : 1 

d) Esasen izinsiz olarak öğretim yapan ti
yatro bölümünün 3 yıllık öğretim programı ile 
çalışan bir tiyatro okulu haline getirilmesi Ba
kanlığın müsaadesi ile mi olmuştur? 

e) Bakanlıktan izin alınmamışsa, 625 sayı
lı Kanunun 10 ncu ve 23 ncü maddelerine ay
kırı olarak öğretim yapan, öğrenci kaydeden, 
öğrencilerden para alan LCC Kurumunun ku
rucusu, müdürü ve diğer yöneticileri hakkında 
ne gibi işlemler yapılmıştır? 

4. LCC nin kurucusu olarak görülen Me
sut Üstünel, 4 öğrencinin bir yazısına cevabo-
larak istanbul 2 nci Noterliği vasıtasiyle gön
derdiği 1 Kasım 1968 tarihli yazının 2 nci mad
desinde aynen aşağıdaki iddiayı ileriye sürmek
tedir : 

(LCC Dershanesi tiyatro bölümü Millî Eği
tim Bakanlığının açma iznine istinaden açılmış 
ve öğretmenleri dahi Bakanlıkça inha edilmiş
tir.) 

a) Bu iddia doğru mudur? 
b) Değilse, öğrencileri gerçek dışı iddia

larla aldatan bu şahıs hakkında ne gibi işlem
ler yapılmıştır veya yapılacaktır? 

5. 6 Aralık 1968 tarihli Cumhuriyet, Mil
liyet ve Hürriyet gazetelerinde LCC Kurucusu 
Mesut Üstünel imzası ile yayınlatılan bir ilân
da, 

a) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
gündem dışı bir konuşmayı cevaplandıran Mil
lî Eğitim Bakanının beyâ*nlarının yetersiz bil
giye dayandığı, ileriye sürülmekte, sekreterlik 
ve tiyatro bölümlerinin faaliyette olduğu iti
raf edilmekte, Bakanlıktan alınmış olan kurum 
açma izni, öğretime başlama izni gibi gösteril
mekte ve izinsiz çalışma iddiaları reddedilmek
tedir. 

b) 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ge
reğince bu iâlnın bir örneği istanbul Valiliği
ne verilmiş midir? 

c) Verilmişse, bu gerçek dışı iddialar kar
şısında valiliğin tutumu ne olmuştur?. 

d) İlândaki gerçek dışı hususlar, Bakanlık
ça veya İstanbul Valiliğince tekzibedilmiş mi
dir? 

e) Tekzibedilmemişse, neden edilmemiştir? 
6. öğrencilerden birinin babası olan Bay 

Fikret Akçalı, Millî Eğitim Bakanlığına, İstan
bul Valiliğine ve istanbul Millî Eğitim Müdür
lüğüne birer dilekçe vererek. 
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I - Kızını 1965 - 1966 eğitim yılında üç yıl
lık eğitim süreli LCC tiyatro okuluna 
kaydettirilmiş olduğunu, 

II - Üç yıllık eğitim sonunda, ilk 
eğitim yılının yetersiz geçmiş ol
duğu iddia edilerek 4 ncü yıl da eğitime devam 
edilmesi gerektiğinin duyurulması üzerine buna 
da katlandıklarını, 

III - Ancak bundan sonra, tiyatro binası için 
çok büyük masraflar yapıldığı, bu borcun 1968 
yılında ödenmesi gereken 180 000 lirası için öğ
rencilerin fedakârlık yaparak günlük eğitime 
ilâveten her akşam verilecek temsillerle iştirak
lerinin istenildiği, bu isteklerin imkânsızlığı, in
san sağlığına aykırılığı ve öğretimin eğitimden 
çıkarılarak profesyonel tiyatroculuğa dökülme
sinden ötürü kabul edemediklerini, 

IV - Bu kanunsuz ve eğitime aykırı isteklere 
boyun eğmiyen 5 öğrencinin okuldan hiçbir se
bep gösterilmeksizin kovulduğunu, 

V - Okulun izinsiz çalışan bir kurum oldu
ğunu, öğretmenlerin bakanlıktan izin almadan 
görevlendirildiğini bundan sonra öğrendiklerini, 

VI - Bir kapkaç düzeni içinde aldatılmış ol
duklarını iddia ettiği doğru mudur? 

a) Bakanlığınıza böyle bir dilekçe verilmiş 
ise, dilekçede ileriye sürülen iddiaların doğru 
olup olmadığı tahkik ettirilmiş midir? 

b) Tahkik ettirilmiş ise netice ne olmuştur? 
c) İddiaların doğruluğu tamamen veya kıs

men tahakkuk etmişse, kanuna aykırı olarak öğ
retim kurumu açan ve öğrencileri bu yoldan al
datan LCC Kurumunun, 

1. Kurucusu, 
2. Müdürü ve diğer yöneticileri hakkında 

ne gibi işlemler yapılmıştır? 
7. Öğrencilerden Sel Akçalı, Mehmet Çe-

rezcioğlu, Fikret İncecik ve Doğan Turan, Ba
kanlığınıza, İstanbul Valiliğine ve İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğüne birer dilekçe ile müracaat 
ederek, 

a) Bay Fikret Akçalı'nın iddialarına para
lel iddialar ileriye sürmüşler midir? 

b) Bu öğrenicilerin dilekçeleri üzerine ne 
gibi işlemler yapılmıştır? 

8. Öğrencilerden Sel Akçalı, Fikret İnce
cik, Mehmet Çerezcioğlu ve Doğan Turan 
9 . 12 . 1968 tarihli bir dilekçe ile Bakanlığını
za başvurarak daha önceki dilekçelerindeki iddi
alarını tekrarlamışlar, ayrıca, 

a) Kanuna aykırı olarak öğretim yapan 
LCC Kurumunun îstnbul Millî Eğitim Müdür
lüğündeki bâzı şahıslar tarafından himaye edil
diğini, 

b) Şikâyetçi öğrencilerin yazılı müracaat
larına rağmen müfettişlerle görüştürülmediğini, 

c) İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünce 
gönderilen müfettişlerin görevlerini gerektiği 
şekilde yapmadıklarını, raporlarını kurucunun 
gerçek dışı sözlerine istinaden tanzim ettiklerini 
gerçekte ise, LCC tiyatro okulunun Bakanlığın 
kapatma emirlerine rağmen hâlâ öğretime de
vam ettiğini, 

İddia etmişler midir? 
d) Bu iddiaların doğru olup olmadığı tah

kik ettirilmiş midir? 
e) Tahkik ettirilmişse ne netice elde edil

miştir? 
f) İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünde bâ

zı kişilerin kanunsuz faaliyetleri huy haline ge
tirmiş olan LCC Kurumunu himaye ettikleri sa
bit olunmuşsa, bu himayeyi bir menfaat karşılı
ğında yapıp yapmadıkları araştırılmış mıdır? 

9. İstanbul Valiliğinin ve Millî Eğitim Mü
dürlüğünün, İstanbul'un merkezî bir semtinde 4 
yıldır kanunsuz faaliyette bulunan bir özel öğ
retim kurumuna müdahale etmemiş olmasını Ba
kanlığınız görevi ihmal ve savsaklama olarak 
telâkki etmekte midir? 

10. Bakanlığınız, İstanbul Valiliğine gönde
rilen 23 Ocak 1968 gün ve 479 sayılı, 22 Temmuz 
1968 gün ve 4633 sayılı, 26 Ekim 1968 gün vfe 
6894 sayılı emirlerle, 

a) LCC Kurumunun 625 sayılı Kanuna ay
kırı olarak faaliyette bulunan tiyatro, manken
lik, zarafet, resim, dekorasyon ve popüler müzik 
bölümlerinin kapatılmasını istemiş midir? 

b) Bu emirleriniz üzerine İstanbul Valiliği 
ve Millî Eğitim Müdürlüğünce ne gibi işlemler 
yapılmıştır? 

c) 625 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince kapatılan bölümlerin mühürleri, yönetici, 
öğretmen ve öğrencileriyle ilgili bütün evrakı 
İstanbul Valiliğine devir ve teslim edilmiş mi
dir? 

d) Devir ve teslim edilmemişse, kurucu 
hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı mad
desi ile 625 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 
3 ncü fıkrası tatbik edilmiş midir? 
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11. LCC Kurumu, (LGC Tiyatro Okulu İç
tüzüğü ve anlaşması) isimli bir yönetmeliği bas
tırarak öğrencilerine dağıtmıştır. 

a) Bu, kanuna aykırı metin 625 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi gereğince Bakanlığınızca 
incelenip onanmış mıdır? 

b) Onanmamışsa, kanuna aykırı ollarak yö
netmelik yapıp uygulayan kurumun, kurucusu, 
müdürü ve yöneticileri hakkında ne gibi işlem
ler yapılmıştır? 

12. LCC Kurumunun öğrencilerden aldığı 
paralara karşılık numarasız makbuzlar verdiği 
bana gönderilen örneklerden anlaşılmaktadır. 
Bakanlığınız veya İstanbul Valilliği, numarasız 
makbuzların vergi kaçırmak maksadiyle kullanı-
nıp kullanılmadığını tahkik ettirmiş midir? 

13. Kanunlara itaatsizlik ve saygısızlığı huy 
haline getiren LCC Kurumunun müdür ve yöne
ticileri hakkında 625 sayılı Kanunun 46, 47, 48 
ve 49 ncu maddeleri tatbik edilecek midir? 

14. Türk çocuklarını öğrenme arzularını 
sömürerek para kazanabilmek için gerçek dışı 
ilân ve reklâmlar yayınlatan, emirlere ve kanun
lara itaatsizlikle İsrar eden LCC Özel Öğretim 
Kurumu hakkında 625 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin uygulanmamasının sebebi nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
190 

29 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1969 tarih ve 7/505 - 9450/2723 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

ozgüneş'in, LCC Lahguage And Culture Canter 
ismi altında faaliyette bulunan özel öğretim 
kurumuna dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın Meh
met ozgüneş'in, İstanbul'da LCC ismi altında 
faaliyette bulunan özel öğretim kurumuna dair 
19 . 12 . 1968 tarihli yazık soru önergesine ce

vabımız 
LCC Kurumları : 
İstanbul, Nişantaşı, Emlâk caddesi 11/4 ad

resinde Mesut üstünel'in 12 . 10 . 1962 tarihli 
dilekçesi üserine yaptırılan inceleme sonucun
da 13 . 11 . 1982 gün ve 4075 sayılı yazımızla 
Bale, Müzik özel Dershanesine kurum açma izni 
verilmiştir. Bu dershanenin yönetmeliği Talim ve 
Terbiye Dairesinin 2 . 9 . 1963 gün ve 163 sayılı 
kararı ile onanmıştır. Adı geçen dershaneye 
5 . 9 . 1963 gün ve 2287 sayılı yazımızla öğreti
me başlama izni verilmiştir. Kurucunun 
30 . 1 . 1964 günlü dilekçesi üzerine gerekli 
işlem yapıldıktan sonra 24 . 2 . 1964 gün ve 713 
sayılı yazımızla ayrı binada faaliyette buluna
cak «özel Lisan. Stenografi, Tezyini Resim kurs
ları» na Mekâtibi Hususiye Talimatnamesinin 
11 nci maddesi gereğince kurum açma izni ve
rilmiştir. Adı geçen kursun yönetmeliği Talim 
ve Terbiye Kurulunun 4 . 7 . 1964 gün ve 188 
sayılı kararı ile onandığı için kursa 10 . 7 . 1964 
gün ve 2481 sayılı yazımızla öğretime başlama 
izni verilmiştir. Her iki kurumun adında kuru
cu, LCC rumuzunu kullanmıştır. 

Kurucu Mesut Üstünel Ağustos 1965 ayı 
içinde İstanbul Valiliğine verdiği 25 sayılı di
lekçesinde mevcut kurslara «Daktilo., ticari mu
habere, tatbikî sekreterlik» kurslarının da ek
lenmesini istemiş ve müracaat Bakanlığımıza in
tikal ettirilmiştir. 

Talim ve Terbiye Dairesinden alman müta
lâaya dayanarak «Bale, müzik, lisan, stenogra
fi, tezyini resim, daktilo, ticari muhabere ve 
tatbikî sekreterlik» gibi çok çeşitli ve ayrı ayrı 
ihtisas istiyen kursların bir sorumlu müdür ta
rafından yönetilmesinin mümkün görülemiyece-
ği ve bu kursların gruplaştırılarak ayrı bina
larda ayrı müdürler ve ruhsatnamelere bağla
narak ayrı kurumlar halinde çalıştırılmaları 
gerektiği 26 . 10 . 1965 tarih ve 4331 sayılı yazı
mızla İstanbul Valiliğine bildirilmiştir. 

Tiyatro kursu : 
Kurucu Mesut Üstünel 2 . 9 . 1865 tarih ve 

25 sayılı dilekçesi ile faaliyette bulunan bale, 
müzik dershanesine ek olarak tiyatro kursları 
açılması isteğini İstanbul Valiliğine bildirmiş-

| tir. Dilekçenin Bakanlığımıza intikali üzerine 
durum incelenmiş ve gerekli şartlar yerine ge
tirildiğinden 625 sayılı Kanunun 3 ncü madde
si uyarınca akşam tiyatro kursuna 4 . 5 . 1966 
gün ve 1694 sayılı yazımızla kurum açma izni 

| verildiği İstanbul Valiliğine bildirilmiş ve öğre-
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time başlama izni verilebilmesi için, kanunun j 
10 ncu maddesi gereğince hazırlanacak bölge- ] 
lerin Bakanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. 

istenen belgeler İstanbul Valiliğinden 
23 . 5 . 1967 tarih ve 6İ674 sayılı yası ile gön
derilmiştir. 

Talim ve Terbiye Dairesine gönderilen Ak
şam Tiyatro Kursu Yönetmeliği ve müfredat 
programı bu makamca incelettirilmiş ve bu hu
susta bir rapor hazıriattırılmıştır. Raporda, 
program ve yönetmelik bakımından hem yön
tem hem de amaçlar yeterli görülmemekte, bi
limsel yönden birçok eksikliklerin görüldüğü 
belirtilmekte ve gereken iznin verilebilmesi için 
Bakanlığımızın sorumluluğu altında bulunan 
program ve yöntemlerin örnek tutulması, bu
nun için de Ankara Devlet Konservetuvarının 
Yönetmeliğinin, ders dağıtım cetvellerinin ve 
müfredat programlarının göz önünde tutulma
sı gerekli görülmektedir. 

Bu rapor üzerine, gereğince işlem yapılması 
raporda eklenmek suretiyle istanbul Valiliğine 
10 . 10 . 1967 gün ve 4839 sayılı yazımızla bil
dirilmiştir. ] 

Bu yazı üzerine akşam tiyatro kursu ila il- | 
gili olarak kurucu tarafından yeniden hasırla- \ 

i 
ııan yönetmelik ve müfredat programları ince- \ 
lenmek üzere 20 . 2 . 1968 tarih ve 547 sayılı \ 
yazımızla Talim ve Terbiye Dairesine sunulmuş- [ 
tur. j 

Sekreterlik kursu : i 
Mevcut kurslara bir de sekreterlik kursu ek- | 

lenmesiyle ilgili olarak Bakanlığımıza intikal j 
eden belgelerin incelenmesi sonucunda 14.7.1967 ] 
tarih ve 2749 sayılı yazımızla bale, müzik ders-

-
hanesine bağlı olarak sekreterlik kursuna açıl
ma izni verilmiştir. 

LÖC rumuzu : 
9 . 9 . 1967 tarih ve 2070 sayılı yazımızla 

sekreterlik kursu yönetmeliği ve müfredat 
programı Talim ve Terbiye Dairesine sunul
muştur. Bu yazımıza karşılık adı geçen daire, 
27 . 9 . 1967 tarih ve 4049 sayılı yazısı ile yö- | 
netmelikte geçen LCC rumuzunun neyi ifade j 
ettiğinin bildirilmesini istemiştir. Durum is
tanbul Valiliğinden sorulmuştur. Kurucu Me
sut Üstünel'in istanbul Millî Eğitim Müdürlü-
güne yazdığı 18 . 10 , 1967 günlü yazısında, I 
LCC rumuzunun bu dershanenin kuruluşunda \ 

yatırım yapan üç kişinin «Lütfi, Cemil ve Ca
hit» adlarının başharfleri olduğu bildirilmekte
dir. 

Bu yazı Talim ve Terbiye Dairesine gönde
rilirken 1 . 9 . 1967 günlü Hürriyet Gazetesin
de çıkan reklâmla ilgili kupür de iliştirilmiş, 
reklâmda iri puntolarla LOC harfleri yazıldık
tan sonra onun hemen altında LANGUACE 
AND CULTÜRE CANTER kelimelerinin yer 
aldığı, bu kelimelerin bu reklâmı okuyanlarda 
LCC nin neyi ifade ettiğini açıklamış olmak 
için yazıldığı hissinin uyandığı ve bu kelime
lerin yazılması için hiçbir sebep bulunmadığın
dan kurs kurucusunun, yazısının not bölümün
de beyan edilen açıklamanın samimiyetinden 
şüphe edildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Talim ve Terbiye Dairesin
den alman 9 . 2. 1988 gün ve 730 sayılı yazıda 
sekreterlik kursunda LCC rumuzunun ad ola
rak kullanılmaması, daha önce kurulmuş bulu
nan bu rumuzun değiştirilmesi bildirilmiştir. 

Yazının İstanbul Valiliğine tebliğ edilebil
mesi için L. C. C. rumuzunun değiştirilmesi 
sebebinin de açıklanmasının Müsteşarlık Ma
kamınca gerekli görüldüğü Talim ve Terbiye 
Dairesine bildirilerek bu husustaki görüşleri
nin bildirilmesi istenmiştir. 

Bu yazıya cevabolarak Talim ve Terbiye 
Dairesinden alaman 8 . 4 . 1968 tarih ve 1722 
sayılı yazıda açılmış ve açılacak olan özel öğre
tim kurumlarına bir anlam ifade etmiyen ve 
sonradan ne anlama geleceği bilmmiyen L, C. C. 
rumuzunun ad olarak verilmesinin uygun gö
rülmediği bildirilmiştir. 

Durum İstanbul Valiliğine yazılmıştır. 
Bundan sonra programların onanması kurucu 

tarafından tekrar istenmiş, L. C. C. adına başka 
bir anlamda kullanılmadığı tekrar ifade olun
muş fakat L. C. C. rumuzunun bu kurumlar
dan kaldırılmasında Bakanlığımızca ısrar edil
miştir. 

Bu durum üzerine kurucu yürütmenin dur
durulması ile ilgili olarak Bakanlığımız aley
hine Danıştaya dâva açmıştır. 

L. C. C. nin kuruma yatırım yapmış Lütfi, 
Cemil ve Cahit adlı şahısların adlarının baş 
harfleri olduğunun belgelendirilmesi gerektiği
ne dair Bakanlığımızın emrine kurucu ta
rafından olumlu cevap yerilmemiş ve belge-
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lendirilemiyeceği 14 . 12 . 1968 gün ve 70 sa
yılı yazısı ile bildirilmiştir. Danıştayın 12 nci 
dairesinin 25 . 12 . 1968 tarih ve 1968 - 1350 
sayılı kararı ile yürütme durdurulmuştur. 

L. C. C. adını taşıyan kurumların izin al
ma bakımından durumu şudur : 

A) Kurum açma ve öğretime başlama 
izinleri alınmış olanlar : 

1. L. O. C. Mesut üstünel özel Bale, Mü
zik Dersahanesi kurum açma izni : 

13 .11 .1962 - 4075 
Öğretime başlama izni : 5 . 9 . 1963 - 3287 
2. L. C. C. Mesut Üstünel özel Lisan, Ste

nografi, Tezyini Besim, kursları 
Kurum açma izni : 24 . 2 . 1964 - 713 
öğretime başlama izni : 10 . 7 . 1964 - 2481 

B) Yalnız kurum açma izni almış, öğreti
me başlama izni almamış olanlar : 

1. L. C. C. Mesut Üstünel Özel Tiyatro 
Kursu : 

Kurum açma izni : 4 . 5 . 1966 - 1694 
öğretime başlama izni : (Yok) 
2. L. C. C. Mesut Üitünel özel Sekreterlik 

Kursu : 
Kurum açma izni : 14 . 7 . 1967 - 2749 
Öğretime başlama izni : (Yok) 

C) Açılması için Bakanlığımıza müracatte 
bulunulmıyan fakat ilânlarında ayrı bir bö
lüm olarak var gösterilen kurslar : 

Dekorasyon 
Popüler Müzik 
Resim 
Mankenlik ve zarafet 
Kanuna aykın hareketler ve yapılan iş

lemler : 
Kurucu Mesut Üstünel'in gerçeğe uymıyan 

ilânlar verdiği ve reklâmlar yaptığının ha-
her alınması üzerine 23 . 10 . 1967 tarih ve 
5151 sayılı yazımızla sözü geçen kuruma ait 
kadro cetvelleriyle kurucu tarafından reklâm 
olarak dağıtılan broşür ve el ilânlarının bi
rer örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi is
tanbul Valiliğinden istenmiştir, istanbul Va
liliği 18 . ,12 . 1967 gün ve 73950 sayılı, 
30 . 1 . 1968 gün ve 60768 sayılı yazılariyle 
cevap vermiş ve iki müfettiş raporunu bir 
kadro cetvelini, Hürriyt Gazetesinin 1 . 9 . 1967 
tarihli nüshasında çıkan ilân kupürünü ve bir 
broşürünü Bakanlığımıza göndermiştir. 

İlân kupürünün incelenmesinde gerçeğe ay
kırı şu hususlar görülmüştür : 

1. ilânda yazılı bölümleri idare ettiği ve 
bölümlerde ders verdiği ileri sürülen öğretim 
elemanları Bakanlığımızca atanmamış üçü 
müstesna diğerlerinin önerge fişleri dahi Ba
kanlığımıza gönderilmemiştir. 

2. ilânda belirtilen ve var gösterilen bö
lümlerden Tiyatro Bölümü ile sekreterlik bö
lümüne yalnız kurum açma izni verilmiş fakat 
öğretime başlama izni verilmemiştir. 

3. Ayrı bir bölüm gibi "gösterilen «Ya
bancı Diller Bölümü» müstakil bir bölüm ol
mayıp, Stenografi - Tezyini Resim bölümleri 
içinde bulunmaktadır. 

4. Ayrı bir bölüm gibi gösterilen «Re
sim Bölümü» de üçüncü maddede açıklandığı 
gibi Tezyini Resim Kursu içerisinde bulun
maktadır. 

5. Ayrı bir bölüm olarak gösterilen «De
korasyon Bölümü» Tezyini Resim adı ile açıl
mıştır ve müstakil bir bölüm değildir. 

6. Mankenlik ve Zerafet bölümü ile Popü
ler Müzik bölümü mevcut bulunmayıp bu bö
lümlerin açılması için Bakanlığımıza her hangi 
bir rnüracaatte bulunulmamıştır. 

7. ilânda var gösterilen ve henüz açma 
ve öğretime başlama izinleri almmıyan bölüm
ler bulunduğu halde bütün bölümler için ka
yıt yapıldığı ilân edilmiştir. 

İlköğretim müfettişinin raporu : 
Kursları teftiş eden İlköğretim Müfettişi 

ibrahim Özadak'm 4 . 12 . 1967 gün ve 420 - 411 
sayılı raporunun incelenmesinde dersanede 
«bale, mankenlik ve zarafet, müzik, tezyini re
sim, lisan, stenografi, daktilo ve tiyatro» bö
lümlerinin faaliyette bulunduğu bildirilmekte
dir. Bu husus da 625 sayılı Kanunun 3, 8 ve 
10 ncu maddelerine aykırı bulunmaktadır. 

İstanbul valiliğinden gönderilen reklâm 
broşürü incelenmiş ve gazete kupüründeki bö
lümlerin aynen brosühde de mevcudolduğu gö
rülmüştür. 

23 . 1 . 1968 gün, 479 sayılı yazımız : 
Bu durum üzerine, İstanbul Valiliğine ya

zılan 23 . 1 . 1968 tarih ve 479 sayılı yazımızla 
gazete kupüründeki beyanlara ve müfettiş ra
porundaki açıklamalara dayanılarak, kurumun 

i yanlış tutumu ve kanuni mevzuata aykırı görü-
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len hususlar belirtilmiş, kanun hükümlerinin ih
lâl edilmesinde ve Bakanlığımız emirlerinin ye
rine getirilmemesinde ısrar edildiği takdirde, 
kanunun 15 nci maddesi hükümlerinin uygula
nacağının ilgililere tebliği, sözü geçen kurum
ların bir ay içinde yeniden denetlenerek ilgili
lerin Bakanlık emri karşısındaki tutumlarının 
sıhhatli olarak bildirilmesi istenmiştir. 

Buna cevabolarak İstanbul Valiliğinin 
24 . 5 . 1968 gün ve 67/04 sayılı yazısı ile ku
rucu Mesut Üstünel'in cevabı ve İlköğretim 
müfettişinin raporu Bakanlığımıza gönderil
miştir. 

İlköğretim Müfettişi İbrahim Özadak'ın 
8 . 4 . 1968 tarih ve 176 sayılı raporuna göre : 

a) Sekreterlik bölümünün öğrenci bulun
maması sebebiyle faaliyette bulunmadığı, 

b) Mankenlik ve zarafet bölümünün bale 
bölümü içinde 4 ay faaliyette bulunduğu ve ça
lışma süresi sonunda öğrencilere belge veril
diği, 

c) Tiyatro bölümünün ufak gruplar halin
de faaliyette bulunduğu, 

ç) Popüler müzik faaliyetinin bulunma
dığı, 

d) Gazete- kupüründe gösterilen 1 . 9 . 1967 
tarihli ilânın bir örneğinin kanun gereğince 
valiliğe verilmediği anlaşılmıştır. 

Kurucu Mesut Üstünel'in Bakanlık yazısına 
karşılık olarak İstanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğüne gönderdiği 22 . 2 . 1968 günlü yazısında, 
yapılan hataların kabulü ile tekrar edilmiyece-
ğinin bildirilmesi yerine, kanunsuz hareketlerin 
tevili yolunr gidilmiştir. Bu arada : 

a) İlânda ayrı bölümler gibi gösterilmiş 
olan (dekorasyon ve resim) bölümlerinin tez
yini resim içinde mütalâa edildiği, 

b) (Popüler müzik) bölümünün hiç faali
yet göstermediği, bu bölümün halk tarafından 
gösterilecek ilgiyi ölçmek için ilân edildiği, 

c) (Tiyatro) faaliyetinin bir tecrübe öğ
retimi niteliğinde olduğu, 

ç) (Moda ve zarafet) derslerinin, bale bö
lümünün yan çalışması olarak verildiği, 

d) Kararnamesiz öğretmenlerin, tecrübe 
süresini doldurduktan ve kuruma yararlı ola
bilecekleri belli olduktan sonra önerilecekleri 
bildirilmiştir. 

Bu beyanlarda görüldüğü gibi kurucu ka-
' nunun kurum açana ile ilgili üçüncü ve sekizin

ci maddelerini, öğretime başlama ile ilgili 10 
ncu maddesini, öğretmen atanmasiyle ilgili 
23 ncü maddesini ilân ve reklâmlarla ilgili 
30 ncu maddesini ihlâl etmiş, bununla da kal-
mıyarak, kendisine 23 . 1 . 1968 tarih ve 479 
sayılı Bakanlık emrinin tebliğinden sonra ya
zımızın sonuç bölümünün 2 nci maddesine ta
mamen aykırı olarak tiyatro bölümünün faali
yette bulunduğu 11 . 6 . 1968 tarih ve 15757 sa
yılı Cumhuriyet Gazetesi ile 22 . 6 .1967 gün ve 
26 sayılı Ses Dergisinde yayımlanan yazılar 
ve fotoğraflarla teyidedilmiştir. 

22 . 7 . 1968 gün, 4633 sayılı yazımız : 
Kurucunun mevzuata aykırı hareketleri İs

tanbul Valiliğine gönderilen 22 . 7 . 1968 tarih 
ve 4633 sayılı yazımızla tekrar belirtilmiş bu 
hareketlerden sakınması gerektiği yolunda uya
rılmış ve 7 madde halinde sıralanan Bakanlı!k 
emrinin ihlâli halinde, kurucusu bulunduğu 
özel dersane ve kursların, Kanunun 15 nci mad
desi hükmüne göre kapatılması ve sonucunun 
Bakanlığımıza bildirilmesi istenmiştir. 

Öte yandan, kurucunun LCC harflerinin ne 
anlama geldiğinin belgelendirilmesine ve gaze
tede isim bildirerek ilânına yanaşmaması da, bu 
harflerin (Language And Culture Senter) söz
leriyle ilgili bulunduğunun ammen kabul edil
miş olduğunu göstermektedir. 

Şikâyetler 
4 öğrencinin şikâyeti : 
Sel Akçalı, Mehmet Çerezcioğlu, Fikret İn

cecik, Fikret Turan allı 4 öğrencinin Bakanlı
ğımıza verdikleri 3 .10 .1968 günlü dilekçe ile; 
Akşam Tiyatro bölümünün 1965 yılından beri 
faaliyette olduğu bu bölümde izinsiz öğretmen 
çalıştırıldığı, kursa öğrenci kaydedildiği ve 
bunlardan ücret alındığı, kuruma kazanç sağ
lanması için öğrencilerin zorla çalıştırılmak is
tendiği bildirilmişti^ Durumun tahkiki İstan
bul Valiliğinden iste* mistir. 

Fikret Akçalı'nın şikâyeti : 
Bundan başka Fikret Akçalı adındaki bir 

şahıs; 15 . 10 . 1988 günlü şikâyet dilekçesin
de, kurumun 1968 yılında ödenmesi gereken 
180 000 lira borcunun kapanabilmesi için kurs
ta öğrenci olan kızının ve diğer öğrencilerin 
fedakârlık yaparak her akşam temsil vermeye 
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zorlandığı, çocuğunun sağlığı bakımından bu is
teği reddedildiği, kurumun, bu teklifi kabul et-
miyen 5 öğrenciyi gerekçesiz olarak okuldan çı
kardığı ileri sürülmüş ve kızının 3 senelik mas
rafı ile diğer giderlerinin tazmin edilmesini ve 
kurum hakkında tedbir alınmasını istemiştir. 

Bu dilekçe de takibettirilmek üzere İstanbul 
Valiliğine gönderilmiştir. 

Durumu tahkik eden iki ilköğretim müfetti
şinin düzenlediği 7 . 11 . 1968 gün ve 87 sayılı 
raporda, izinsiz faaliyete geçirilen tiyatro bölü
münün 22 . 7 . 1968 gün ve 4633 sayılı yazımız 
üzerine faaliyetinin durdurulduğu, bu sebeple 
kurucu hakkında kanuni her hangi bir işlem 
yapılmasına mahal bulunmadığı, karşılıklı an
laşmalarla kursa kaydedilen öğrencilere kurs 
kurucusu tarafından alınan paranın iadesinin 
mümkün görülmediği belirtildiğinden, hakları
nı ancak ilgili mahkeme yoluyla alabilecekleri
nin kendilerine dır/urulmasınm uygun olacağı 
belirtilmiş ve bu husus 23 . 11 . 1968 tarih ve 
8067 sayılı yazımızla ilgililere duyurulmuştur. 

4 öğrencinin ikinci şikâyeti : 
Sel Akçalı, Fikret İncecik, Mehmet Çerezci-

oğlu ve Doğan Turan adlı 4 öğrencinin Bakan
lığımıza gönderdikleri 9 . 12 . 1968 tarihli ikin
ci dilekçede LCC tiyatro bölümünün açık bu
lunduğu. her gün saat 13,30 dan 18,30 a kadar 
öğretim yaptığı, yalan ilân ve reklâmlarla ku
rum açma izninin öğretime başlama . izniymis 
gibi gösterildiği ih^ar edilmiştir. Filvaki 
6 . 12 . 1968 tarihli Milliyet Gazetesinde «LCC 
zaruri bir duyurma» başlıklı ilânda kurumun 
bütün bölümleri ve bu bölümlerin Bakanlığı
mızdan alman öğretime başlama izinlerinin ta
rih ve numaraları gösterilmiştir. Ancak, diğer 
bölümlerin öğretime başlama izmleri yanmda 
tiyatro ve sekreterlik bölümlerinin kurum açma 
izinleri öğretime başlama izni gibi gösterilmiş 
ve böylelikle kamu oyu aldatılmıştır. 

Sözü gecen dört öğrencinin dilekçesinde 
21 . 1 . 1969 gün, 1118 sayılı yazımızla cevau 
verilmiş, durumun tahkik edilmesine önemle 
devam olunduğu ve sonucun ayrıca bildirileceği 
belirtilmiştir. 

Aynı cevap Fikret Akçalı'ya da yazılmıştır. 

İki tel yazımız : 
Ayrıca, 11 . 12 . 1968 gün, 8561 sayılı tel ya

zımızla 6 . 12 . 1968 günlü bâzı İstanbul gaze-
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telerinde Löö tarafından gerçeğe aykırı olarak 
yayımlanan ilânlar hakkında yapılan işlemin 
acele Bakanlığımıza bildirilmesi İstanbul Vali
liğinden istenmiştir. 

İstanbul Valiliğinin 14 . 12 . 1968 gün, 77518 
sayılı cevabında, (Zaruri bir duyurma) başlıklı 
ilanın, Kasım ayı sonlarında Cumhuriyet Sena
tosunda yapılan görüşmelerle ilgisi olması ve 
konunun Bakanlıkça ele alınmış bulunması ge
reğine varıldığından bir işlem yapılmadığı bil
dirilmiştir. 

Bundan başka 11 . 12 . 1968 gün, 8562 sayılı 
tel yazımızla kuruma ait bütün ilân ve broşür
lerin Bakanlığımızca gönderilmesi İstanbul Va
liliğinden istenmiştir. 

Valiliğin 16 . 12 . 1968 gün, 77598 sayılı ya
zısında. kurumdan alman yasrya dayanılarak, 
kurumda ilân ve reklâmlar için arşiv tutulma
dığı bildirilmiştir. 

Müstakil tivatro : 
İstanbul Valiliğinin bir sorusuna 21.11.1968 

günlü yazısı ile cevap veren Mesut Üstünel, ti
yatro kursunun kapalı olduğunu, görülen tiyat
ro faaliyetinin de, ayrıca mevcut bulunan müs
takil tiyatrosunun yıllık çalışmaları olduğunu 
bildirmiş, bu iki bunusun karıştırılmamalını is
temiştir. 

Kumcunun müstakil bir tiyatro açması ve 
faaliyette bulunması için emniyetten izin alıp 
almadığı hususu İstanbul Valiliğince 30,111963 
jpTİm. 76322 sayılı yazı ile sorulmuş fakat 3 defa 
tekidedildiği halde cevap alınamadığı öğrenil
miştir. 

Bu hususun sonuçlandırılması İstanbul Va
lilisine varılmıştır. 

İstanbul Valisini?! şahsına yasılan vasi : 
Bu duruma bir son vermek ii^ere İstanbul 

Valisi Sayın Vefa Poyraz'm şahsına yazılan 
26 . 12 . 1968 tarih ve 9103 sayılı yası ile LCC 
ı^r"'ut Üstüne! Berhane ve Kursu kurucusunun 
ıVnr'.'î kurslar çalıştırdığı, kursları okul gibi 
Göstererek kamu oyunu aldattığını, tiyatro bö
lümünün deneme faaliyeti yantı.çı, öğrenciler
den alınan ikişer bin liranın kurucu ile yapı-

İ lan anlaşmaya dayandığı belirtilerek bu emri
vakilerin kurumu teftiş eden müfettişlerce 

j âdeta kabul olunduğu belirtilerek öğretime 
s başlama izni almadan faaliyete geçirilen kurs-
i larm kanunun 15 nci maddesi gereğince kapa-
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tılması ve bu kanunsuz faaliyetlere kayıtsız ka
lanlar bulunduğu takdirde ilgililer hakkında 
gerekli işlemin yapılması rica edilmiştir. 

Durum istanbul Valiliğince Şişli Kaymakam
lığına yazılmış ve sözü geçen kursların kapatıl
ması istenmiştir. 

izinsiz kursların kapatılması : 
İstanbul Valiliğinin 3 . 2 . 1969 gün ve 94886 

sayılı yazısına göre, 20.1.1969 günlü zabıt vara
kasında belirtildiği üzere Mankenlik ve Zarafet, 
Dekorasyon, Sekreterlik kursları adı altında bir 
faaliyet görülmediği, ancak 6 ncı kattaki 38 ve 
39 numaralı odalarda Tiyatro tesisleri görüle
rek, bunun da kapatılması Şişli Kaymakamlığına 
bildirilmiş, 25 . 1 . 1969 tarihinde 1 numaralı 
stüdyo da kapatılarak mühürlenmiştir. 

Son teftiş gerekçesi 

Yazılan emirlere rağmen mevzuata aykırı 
hareketlere devam edilmesi kargısında gerek Ta
lim ve Terbiye Dairesi gerek Dairemiz LCC 
kurumlarının esaslı bir şekilde teftişten geçiril
mesi gerektiği kanısına varmışlardır. 

4 . 1 . 1969 tarih ve 51 sayılı Talim ve Terbi
ye Dairesi yazısında Bakanlığımızca yönetmeliği 
ve programları kabul edilmemiş bulunan bölüm
leri bir okulmuş gibi çalıştıran, birçok gencin 
maddi ve mânevi mağduriyetine sebebolduğu 
vâki şikâyetlerden anlaşılan, Hürriyet Gazetesin
deki tekzip yazısında kurum açma iznini öğre
time başlama izniymiş gibi göstermek suretiyle 
kamu oyunu bilerek yanlış kanaate sürüklemek 
istiyen kurucuya ait kurumlar hakkında soruş
turma yapılması istenmiştir. 

Bu durum üzerine 21 . 1 . 1969 gün ve 1116 
sayılı mucip yazımızla LCC kurumlarında Ba
kanlık müfettişleri tarafından gerekli soruştur
manın yapılması kararlaştırılmış ve konu ile il
gili dosya Teftiş Kurulu Başkanlığına sunul
muştur. 

Ayrıca, istanbul Valiliğinden alman 3.2.1969 
gün, 94877 sayılı yazıya ek olarak gönderilen 
ve 1.2.1969 günlü Yeni Gazetenin 8 nci sayfa
sında yayınlanan «Marat - Sade yine LCC'de 
oynanacak» başlıklı bir yazı görülmüştür. 

İstanbul Valiliğinin yazısı örneği ile, gerçek 
dışı bir ilân niteliğinde görülen kupür örneği de 
gerekli tahkikat yapılmak üzere Teftiş Kurulu
na intikal ettirilmiştir. 

Sonuç : 
Buraya kadar açıklanmış olan bölümde Tabiî 

Senatör Sayın Mehmet Özgüneş'in yazılı soru
sunda öğrenilmek istenen hususların çoğuna ce
vap verilmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, aşağıda belirtilen hususlar 
da istenen bilgileri tamamlayıcı nitelikte bulun
duğundan bunların cevap metnine ilâvesi fayda
lı görülmüştür. 

1. LCC Mesut üstünel adı altında faaliyette 
bulunan özel öğretim kurumlarının çeşitli bö
lümlerini kapsayan gazete ilânının ve reklâm 
broşürünün birer örneği 625 sayılı Kanunun 30 
ncu maddesi gereğince istanbul Valiliğine ve
rilmemiştir. 

2 - 3. Tiyatro bölümüne Bakanlık tarafın
dan kurum açma izni verilirken, bu bölümün 
(okul) niteliğinde olduğu hakkında her hangi 
bir kayıt konulmamıştır. 

3 - 4. Mesut Üstünel'in, 4 öğrencinin bir ya
zısına verdiği 1 . 11 . 1968 tarihli yazısında ile
ri sürülen iddia doğru değildir. 

4 - 5 . 6 . 12 . 1968 günlü ilândaki gerçek 
dışı hususlar tekzibedilmemiştir. Durum, tafsi-
lâtiyle İstanbul Valisi Sayın Vefa Poyraz'a gön
derilen bir yazı ile açıklanmış ve izinsiz çalış
tırılan kursların faaliyetlerinin durdurulması is
tenmiştir. Bunun üzerine Tiyatro ve Sekreter
lik bölümlerinin faaliyetine son verilmiştir. 

5 - 6. Fikret Akçalı'nın dileği Valilikçe in
celettirilmiştir. Bu inceleme sonunda, izinsiz 
kursların faaliyetlerinin durdurulduğu, şikâyet
çi öğrencilerin kursa yazılmalarının, ücret öde
melerinin ve kursa devamlarının karşılıklı an
laşmaya dayandığı, bu sebeple haklarını ancak 
ilgili mahkeme yoliyle arıyabilecekleri teftiş ra
porunda belirtilmiş ve bu hususlar şikâyetçilere 
duyurulmuştur. 

6 - 8 . 4 öğrenci, Bakanlığımıza 9 . 12 . 1968 
tarihli dilekçeyi göndermişlerdir. Dilekçede yer 
alan iddiaların tahkiki için dilekçe istanbul Va
liliğine gönderilmiştir. 

istanbul Valiliğinin 15 .1 . 1969 gün, 90771 
sayılı yazısında, kurumun hareketlerine kayıtsız 
kalma durumunun bulunmadığı bildirilmiştir. 
Ayrıca izinsiz çalışan kurslar, yazımızda hikâye 
edildiği şekilde kapatılmıştır. 

7 - 9. Kesin sonuca varmak için bu konuda
ki şikâyetler; gerekli tahkikat yapılmak üzere 
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Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilmiştir. Va
liliğin ve Millî Eğitim Müdürlüğünün bu konu
daki tutumları, bu tahkikat sonucunda belli ola
caktır. 

8 - 10. İstanbul Valiliğine, kursların duru
mu ile ilgili olarak yazılan 3 yazımız üzerine, Va
lilik kursları teftiş ve tahkike tâbi tutmuş, Ti
yatro bölümünün 22 . 7 . 1968 gününden itiba
ren faaliyetine son verildiğini bildirmiştir. Ya
pılan ihbarlar üzerine durum tekrar incelettiril
miş ve izinsiz çalışan kurslar faaliyetten mene-
dilmiştir. 

625 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğin
ce öğretime başlama izni almamış olan kurumlar 
hakkında, Kanunun 17 nci maddesinin uygulan
ması mümkün görülmemiştir. 

9 - 1 1 . Kurucu tarafından bastırıldığı bil
dirilen (Tiyatro Okulu içtüzüğü) Bakanlığımıza 
intikal etmediğinden, bununla ilgili her hangi 
bir işlem yapılmamıştır, özel öğretim kurumla
rının içtüzükleri Bakanlığımızca onaylanmamak-
tadır. 

10 - 12. öğrencilere verildiği bildirilen nu
marasız makbuzların örnekleri Bakanlığımıza in
tikal etmemiştir. İhbar üzerine, bununla ilgili 
işlemin yapılması 20 . 1 . 1969 gün, 1103 sayıh 
yazımızla Maliye Bakanlığına yazılmıştır. 

11 - 13. Şikâyet konusu olan izinsiz kurs
lara öğretime başlama izni verilmemiş olduğun
dan, bu kurslara öğretmen ve müdür tâyini de 
söz konusu bulunmamaktadır. Bu sebeple tâ
yini yapılmayan kimseler hakkında kanunun 46, 
47, 48 ve 49 ncu maddelerinin uygulanması müm
kün görülememektedir. 

12 - 14. LCC Mesut Üstünel kurslarının 
izinsiz olarak faaliyette bulundukları yerin mü
hürlendiği ve bu kursların da faaliyetlerine son 
verildiği yııkarıki maddelerde ve yazımız met
ninde açıklanmıştır. 

Kurum açma ve öğretime başlama izni alma
dan kanuna aykırı olarak kurum açılmış gibi 
ilân verip öğrenci kaydedenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun 261 ve 526 ncı maddeleri gere
ğince dâva açılmak üzere, Valiliklerce Cumhu
riyet Savcılığına müracaat edilmesi hususu 
3 . 3 . 1969 gün, 3400 sayılı genelgemizle valilik
lere tebliğ edilmiştir. 

1 . 11 . 1967 
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, dış memleketlere seyahat ede

cek vatandaşlara dair yazılı soru önergesi ve Baş
bakan adına Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
cevabı (7/539) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorunun Başbakan tarafından 

sözlü olarak Genel Kurulumuzda cevaplandırıl
masına delâletlerinizi üstün saygıllarımla rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

Soru : 
Dış memleketlere seyahat edecek vatandaşla

rın malî ve idari kayıtlardan kurtulmaları hak
kında Hükümet ne düşünmektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 27 . 3 . 1969 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği 

Teşkilâtı 
Hizmet Dövizleri Şb. 

Sayı : 593583-051/5,8-15225 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa gönderilen 20 . 2 . 1969 

tarih ve 3401 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 
Ekrem Özden'in «Dış memleketlere seyahat ede
cek vatandaşların malî ve idari kayıtlardan kur
tulmaları hakkında Hükümet ne düşünmekte
dir? şeklindeki Başbakanlığa yöneltilen yazılı 
sorusunun, Başbakanlığın 13 . 3 . 1969 tarih ve 
1021 sayılı yazısına güre, Bakanlığımızca cevap
landırılması tensibedilmiştir. 

Bu hususta hazırlanan soru cevabı emirleri 
gereğince üç suret halinde gönderilmiştir. 

Bilgilerine saygıyla arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilg-ehan 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Saym 
Ekrem Özden tarafından Başbakanlığa yönelti
lip bilâhara Sayın Başbakan adına Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensibedilen «Dış mem
leketlere seyahat edecek vatandaşların malî ve 
idari kayıtlardan kurtulmaları hakkında Hükü
met ne düşünmektedir?» şeklindeki yazılı «so
ru» ya ait Bakanlığımız g-örüşü aşağıda arz olun
muştur. 
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Dış memleketlere seyahat edecek vatandaş
ların döviz bakımından tabi olacakları hususlar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sa
yılı Karara ilişkin seri IV No. 3 Görünmiyen 
Muameleler Tebliğinin 4 ncü maddesinin (B -1) , 
( G - l ) , (G-2 ) , (G-3) ve (G - 4) fıkralarında 
açıklanmış bulunmaktadır. 

Genel olarak, turizm maksadiyle yapılacak 
seyahatlerde, bir yıldan az süreli olmıyan mu
teber ve muntazam pasaport hamili 18 yaşını bi
tirmiş Türkiye'de mukim her Türk vatandaşına 
takvim yılı itibariyle yılda bir defaya mahsus 
olmak üzere yetkili bankalarca 200 dolar veya 
muadili döviz tahsis edilmektedir. 

Yabancı memleketlere tahsil için'gidecek dö
vizli özel öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı ile 
Bakanlığımız tarafından müştereken tesbit edi
len kontenjan, dâhilinde, ticari seyahatler için 
mezkûr tebliğde tesbit edilen bareme uygun ola
rak gerekli döviz Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca tahsis edilmektedir. 

Hariçte mukim kişilerle yurt dışında çalışan 
işçilerin ve bunların eşleriyle birinci dereceye 
kadar kan ve sihri hısımlarının yurt dışına ilk 
çıkışlarında ve izinli gelenlerin keza, Türkiye'
den gidişlerinde döviz almaları zorunluluğu bu
lunmamaktadır. 

Türk vatandaşlarının Hac amaciyle Suudi 
Arabistan'a yapacakları seyahatler için Hac Yö
netmeliğinde tesbit edilen esaslar nazara alına
rak seyahat dövizi verildiği gibi, yine bu yönet
melik esasları dairesinde seyahat tertibedecek 
Türk kara nakliyat müesseselerinin araçları ve 
bunların personeli için gerekli döviz tahsis olun
maktadır. 

Sonuç olarak dış seyahatler için döviz tahsi
sinde döviz imkânlarımızın darlığına rağmen 
formaliteler son derecede basitleştirilmiştir. Bu 
konudaki şikâyetler, daha ziyade, Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi ile ilgili olup, gerek seya
hat yapan vatandaşların gerekse seyahat terti-
beden firmalar tarafından ya Dış Seyahat Har
camaları Vergisini ödememek ya da az ödemek 
istemelerinden neşet etmektedir. 

Bununla beraber, dış memleketlere yapılacak 
seyahatleri kısmen güçleştirir gibi görülen Dış 
Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununda mükel
lefler lehine yapılması düşünülen bâzı değişik
liklerin, işlemleri daha da basitleştireceği düşü
nülmektedir. 

1 . 4 . 1969 0 : 1 

Diğer taraftan mevzuatımızda vergiden borç
lu olanların yurt dışına seyahatlerine mâni bir 
hüküm bulunmamaktadır. Sadece Pasaport Ka
nununda vergiden borçlu oldukları daha evvel 
pasaport itasına yetkili makamlara bildirilenle
re pasaport verilmiyeceğine dair bir kayıt mev
cuttur. Bu hükme dayanarak, sırf Devlet alaca
ğını teminat altına almak için, daha ziyade mem
leketi tamamen terk edeceği veya devamlı ola
rak yurt dışına çıkacağı öğrenilen şahıslardan, 
tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçları için te
minat istenilmektedir. İlgililer gerekli teminatı 
gösterdikleri takdirde harice seyahatlerine hiç
bir şekilde mâni olunmamaktadir. 

Bunun haricinde muvakkaten ve daha ziyade 
ticari ve sıhhi sebeplerle yurt dışına seyahat 
yapmak istiyenlerin memleket dahilindeki mal
ları âmme alacağını karşılar mahiyette ise ve 
bu şahısların harice seyahatleri âmme alacağı
nın tahsilini imkânsız hale getirmiyorsa, seya
hatleri için hiçbir tahdit bulunmamaktadır. 

Bu sebeple yukarda bahis konusu edilen ted
birin Devlet alacağının teminat altına alınması 
için asgari mânada bir teminata bağlama oldu
ğu cihetle iyi niyet sahibi borçluların harice se
yahatlerine hiçbir şekilde mâni bir tedbir mâna
sına alınmaması gerekeceği izahtan varestedir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş'in, Vatan, Bilâş, Gayrettepe özel 
yükseli okullarının öğretime başlama izninin ta
rih ve numarasına dair yazılı soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in cevabı 
(7/540) 

22 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
• Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Cumhuriyet Snetosu Üyesi 

1. Vatan, Bilâş, Gayrettepe özel yüksek 
okullarına verilmiş olan öğretime başlama iz
ninin tarih ve numarası nedir? 

2. Bu özel öğretim kurumlarının yönetme
likleri ve müfredat programları Millî Eğitim 
Bakanlığınca incelenmiş ve onanmış mıdır? 
Onanmışsa, bu onanmanın tarih ve sayısı nedir? 
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3. Gayrettepe özel Yüksek Okuluna, gün
düz öğretiminden başka, akşam veya gece öğre
timi için öğretime başlama izni verilmiş midir? 
Verilmiş ise bu iznin tarih ve sayısı nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
Sayı : 188 

29 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 22 . 2 . 1969 tarih ve 7/540-9664/3466 

sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Vatan, Bilâş, Gayrettepe özel yük
sek okullarının öğretime başlama izninin tarih 
ve numaralarına dair, 22 . 2 . 1969 tarihli ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın Mehmet 
özgüneş'in, Vatan, Bilâş, Gayrettepe özel yük
sek okullarının öğretime başlama izninin tarih 
ve numarasına dair, 22 . 2 . 1969 tarihli yazılı 

soru önergesine cevabımız. 
1. Vatan Mühendislik ve Mimarlık özel 

Yüksek Okuluna 16.9.1968 tarih ve 420.1/6014 
sayılı yazı ile; 

Bilâş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük
sek Okuluna 5 . 11 . 1968 tarih ve 420.1/7465 
sayılı yazı ile; 

Gayretpe Mühendislik ve Mimarlık özel Yük
sek Okuluna 25 . 9 . 1968 tarih ve 420.1/6294 
sayılı yazı ile; 

öğretime başlama izni verilmiştir. 
2. Vatan Mühendislik ve Mimarlık özel 

Yüksek Okulunun Yönetmeliği 29 . 1 . 1969 
tarih, 34, müfredat programı 20 . 9 . 1968 gün 
ve 230 sayılı yazı ile; 

Bilâş Mühendislik ve Mimarlık özel Yüksek 
Okulunun Yönetmeliği 10 . 2 . 1969 tarih ve 
64, müfredat programı 5 . 11 . 1968 gün, 297 
sayılı yazı ile; 

Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık özel 
Yüksek Okulunun Yönetmeliği 22 . 2 . 1969 
tarih, 83, müfredat programı 2 . 10 . 1968 ta
rih, 265, 10 . 1 . 1969 gün ve 8 sayılı yazılarla; 

Onanmıştır. 

3. Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık 
Özel Yüksek Okulunun yalnız gündüz bölümü
nün birinci sınıflarına öğretime başlama izni 
verilmiş, akşam bölümüne öğretime başlama 
izni verilmemiştir. 

Her üç okula da 625 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre açılma izni verilirken özel yük
sek okullarımızda tek tip yönetmeliğin ve müf
redat programının uygulanacağı, bu sebeple 
Yıldız Teknik veya Maçka Teknik okulların
dan birini seçmeleri gerektiği bildirilmiştir. 

Zira, özel yüksek okulların yönetmelikle
rinde ve programlarında sık sık değişiklikler 
yapılması istikrarı ve öğretim seviyesini halel
dar etmekte idi. 

Bu üç okul da 10 ncu maddeye göre yönet
melik ve müfredat programlarını zamanında ba
kanlığımıza vermişlerdir. Yalnız Yıldız Teknik 
ve Maçka Teknik okullarından yönetmelik ve 
program taleplerimiz zamanında cevaplandırı-
lamadığı için Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi 
Saip Develi, bunları temin maksadiyle İstan
bul'a gönderilmiştir. 

Ayrıca, 625 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi
ne göre diplomaya esas olan derslerin tesbiti 
için de resmî okul ve fakültelerin temsilcileriyle 
toplantı yapılması gerekmiştir. 

Okullar mükellefiyetlerini zamanında yeri
ne getirdikleri halde, bakanlığımız, kendisine 
aidolmıyan sebeplerle yönetmelik ve program
ları zamanında onaylıyamamıştır. 

Yönetmelik ve programların öğretime baş
lama izninden sonra onaylanmış görünmesi özel 
yüksek okullarda ciddî ve seviyeli bir öğretim 
yapabilme için alınan kararın gerçekleştiril
mesi gereğinden ileri gelmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul telefon tesisatına dair 
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sadet
tin Bilgiç'in cevabı, (7/545) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlğma 
Ankara 

Aşağıdaki sorularıma Ulaştırma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevap verilmesine delâ
let buyurmanızı saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem Özden 
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Sorular : 
1. istanbul'da bâzı semtlerde telefon te

sisatı kurulup apareyler de takıldığı ve tesi
sat masrafları da alındığı halde aradan aylar 
geçmesine rağmen hâlâ görüşme imkânı hâsıl 
olmamıştır. Bunun sebebi nedir? 

2. Bu aboneler semtlerine göre daha ne-
kadar bekliyeceklerdir? 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 3 . 1969 

Başmüşavirlik 
Kayıt No. : 11/1523 - 4736 

Konu : Senatör Ekrem özden'in ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 . 3 . 1969 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüp 9683 - 7/545 - 345 - 3592 
sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in istanbul telefon tesisatına dair olan 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve hazırlanan 
cevap 2 nüsha ve ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 
Sadettin Bilgiç 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Ek
rem özden tarafından istanbul telefonları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına veri

len soru önergesi cevabıdır 

1. Santral ve şebeke yetersizliğinden uzun 
yıllar bekliyen telefon taleplerinin karşılana

bilmesi için İstanbul'da 1969 yılı içerisinde 
işletmeye verilmek üzere 42 000 hatlık yeni 
santral kurulması programlaştırılmıştır. 

Yapılmakta olan bu ilâvelerden müracaat 
tarihleri itibariyle telefon sırası gelenlerin 
davet edilmesi, telefon abonman sözleşmeleri
nin tanzimi ve imzalanması, adreslere telefon 
tesislerinin kurulması, bu arada telefon istek
lileri tarafından vâki olan adres değişikliği 
taleplerinin tetkik ve karşılanması, ilâve edi
len santral kapasitesinin fazlalığı nisbetinde 
zamana ihtiyaç göstermektedir. 

İstanbul'da uzun yıllar bekliyen talep sa
hiplerinin biran önce telefona kavuşabilme
lerini temin gayesiyle, tevsi edilmekte olan 
santral sahalarındaki sırası talep sahipleri 
önceden davet edilmekte, kendilerine bu konu
da gerekli izahatta bulunulmakta ve telefon 
abone kayıt işlemleri ikmal edilerek adresle
rine telefon tesisleri yapılmaktadır. 

Bu şekilde işlem yapılmak suretiyle, uzun 
yıllar bekliyen talep sahiplerinin, santralın iş
letmeye açılmasından sonra yukarıda sayı
lan işlemlerin ikmali için bir süre daha te-
lefonsuz kalmaları önlenmekte ve daha önce te
lefona kavuşmaları temin edilmiş olmaktadır. 

2. 7 000 hatlık Tahtakale Santrali 
12 . 3 . 1969 günü işletmeye verilmiştir. 

Numara dağıtımı devam etmekte olan diğer 
Şişli, 9 000, Beyoğlu 5 000, Fatih 5 000, Kadı
köy 3 000, Erenköy 2 000, hatlık ilâve santral-
lann 1969 yılı Mayıs ayı sonunda servise ve
rileceği umulmaktadır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

1 . 4 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
.seçimi. 

B - 1KÎNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

1. — 'Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuza!'m, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

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

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

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

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

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nuı, Denizli 'sınırları içinde 

biribırini kesen kara ve demiryollarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

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

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

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

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

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

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — 15 . 7 . 1965 tarih ve 1654 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkında kanuna ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/559; Cumhuriyet Senatosu 1/985) (S. Sa
yısı : 1242) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1969) 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısının Millet 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ame
rika BirleşrJk Devletleri Hükümeti arasında ak-
dolunan kredi anlaşmasına dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/23) 

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

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

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

5. —• Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 neü 
fıkrası muvacehesinde, «Ba.şıka,nvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıyacak-
ları» hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

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

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

'8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1968 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He

saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/29/ 
(S. Sayısı: 1221) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/39; Cumhuriyet Se
natosu 1/961) (S. Sayısı : 1222) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/53; Cumhuriyet Se
natosu 1/960) (S. Sayısı : 1223) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1969) 

X 11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/41; Cumhuriyet Senatosu 
1/965) (S. Sayısı : 1224) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 12. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/222; Cuınhuriyet Senatosu 
1/963) (S. Sayısı : 1225) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 13. — İstanbul Üniversitesi 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu,. (Millet Mec
lisi 1/214; Cumhuriyet Senatosu 1/969) (S. Sa
yısı : 1226) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

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

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



X 16. — Ege Üniversitesinin 1964 'bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu rapora (Millet Mec
lisi 1/176; Cumhurüyeit Senaitosu 1/971) (S. Sa
yısı: 1229) (Dağıtma tarihi: 18 . 3 . 1969) 

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

X 18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/343; Cumhuriyet Senatosu 
1/966) (S. Sayısı : 1231) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1969) 

X 19. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/349; Cumhuriyet Senatosu 1/967) 
(S. Sayısı : 1232) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 20. — Hudut ve Sahiller Sağlık Grenel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/348; 
Cumhuriyet Senatosu 1/970) (S. Sayısı : 1233) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 21. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
nm 1959 ve 1960 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/410, 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/258) 
(S. Sayısı : 1234) (Dağıtma tarihi : 18.3.1969) 

X 22. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
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tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/174; Cumhu
riyet Senatosu 1/958) (S. Sayısı : 1235) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

X 23. — 1964 bütçe yılı KesinJhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu rapora (Millet Meclisi 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/964) (S. -Sayısı : 1236) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969) 

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

Y 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (d) fıkrasın/dan sonra bir (e) fık
rası eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî 
Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/237; Cumhuriyet Sena
tosu 1/986) (S. Sayısı : 1244) (Dağıtma tari
hi : 25 . 3 . 1969) 

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




