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1. — GEÇEN TOPLANTI TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun teklifi görüşüldü. M<aLiye Bakanı veya tem
silcisinin mütalâası alınarak, görüşülmesi için 
teklifin başka birleşime bırakılması feaıbul edildi. 

Biri eşimle ara verildi. 
Baışlkan Divan Kâtibi 

Kuytak Fikret Esin Numan 
Divan Kâtibi 

Özdağ Muzaffer 

İkinci Oturum 

Türkeş Alpaslan'ın, Sivil müdafaa kanunu 
teklifinin, malî ve iktisadi cephesi incelendik
ten sonra, görüşülmek üzere İktisat Komisyonu
na verilmesi kabul olundu. 

Taşar Dündar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Milli 
Birlik Komitesinin 28 May us 1960 tarihli Karar
namesinin 1 nci maddesinin (a) fıkrası hük
münden, 28 Mayıs 1960 tarihinden evvel ordu
dan istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan su
bay ve askerî memurların, da istifade etmesine 
dair- kanun teklifine dair Grüvenlik Komisyonu 
raporu üzerinde görüşüldü ve kanun teklifi red
dedildi. 

3546 sayılı Danıştay Kanununun bâzı .madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sına dair Sosyal işler Komisyonu raporu görü
şüldü. Komisyonun, hazırladığı metinler üzerin
de yapılan bâzı değiştirmelerle kanun kabul 
olundu. 

Danıştay Başkan ve üyeleri seçimine geçile
rek karma komisyonca, tesbit edilen adaylar üze
rinde görüşüldü. Birinci Başkan ile 9 daire baş
kanı ve bir kısım üye seçildi. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan Kâtibi 

Tunçkanat Haydar Esin Numan 
Divan Kâtibi 

Karavelioğlu Kâmil 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14,45 

BU BİRLEŞİM BAŞKANI — Karan Muzaffer 
DİVAN KÂTİPLERİ : Esin Numan, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet vardır, Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millî Savunma Bakanlığı İlmî İstişa
re ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için avans' 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Güvenlik 
ve İktisat komisyonları raporları (1/65) (1) 

BAŞKAN — Devlet Reisimiz gelecek ve Ma
liye Vekilini clinliyeceğiz. Daha evvel üç kısa 
kanun tasarısı vardır-, müsaade ederseniz bun
lardan ikisini çıkaralım. Bunlardan bir tanesi 
olan 77 numaralı tasarı gözlerinize dağıtılmış
tır. Her hakle arkadaşların almış olduklarını 
zannederim. 

Bu tasarının gündeme alınmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve tasarı gündeme alınmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı İlmî îstişare ve 
Araştırma Kurulu faaliyetleri için avans ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısını Kâmil Ka
ravelioğlu izah edecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 7279 sayılı 
Kanunun tevcih ettiği araştırına ve geliştirme 
vecibelerini yerine getirmek hususunda Millî 
Savunma Bakanlığınca muhtelif dış yardımlar
dan faydalanmak zaruri ve mevcut anlaşmala
rımız dâhilinde mümkün bulunmaktadır. 

Şimdi, bu kanıyı gereğince Amerika Büyük 
Elçiliği ve Dışişleri Bakanlığı yoliyle bir An
laşma yapılmış, Karşılıklı silâhları* geliştirme 
Anlaşması imzalanmıştır. Ikına göre Karşılıklı 
silâhları geliştirme programı tatbik ediliyor. 
Buna karşılık olarak araştırma ve geliştirme 
merkezleri kurulmuştur. Teşkilâtlar arasında 
bu istikamette karşılıklı çalışmalara girişilmiş
ti r. 

(1) 77 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
cladır. 

Aııcaik,. Amerikan Hükümetinin teşekkülü 
ile yapılan mukavelelerde bu teşekkül, malze
me, teçhizat veya hizmet karşılığı olan masraf
lar Türk Hükümeti tarafından yapıldıktan son
ra bu masrafların Amerikan Doları karşılığını 
tediye etmeyi kabul etmekte ise de, Amerikan 
Hükümeti tarafından Türk Hükümetine geri 
ödenecek bu masrafların miktarının evvelden 
tahmin ve bu hu&nsta bütçeye bir tahsisat kon
ması bütçe usul ve teamüllerine uygun düşme
mektedir. Bu sebeple, yabancı hükümetler tara--
fından Türk Hükümetine iade edilecek bu katoil 
masrafları karşılamak için Hazinece önceden 
avans verilmesi yolu düşünülmüştür. Şimdi bu 
kanunla salâhiyet veriyoruz. Hükümete avans 
vermek Salâhiyeti veriyor. Bu işler bittikten 
sonra Maliye bunu döviz olarak alacak ve mu
ayyen faslı kapatacak. Bütün mesele budur. 

BAŞKAN — Kanunun gerekçesini daıha faz
la izah ettirmek Miyen veya Sorusu olan arka
daş var mı?.. 

AKKOYUNLU FAZIL — Ben iki hususu 
öğrenmek istiyorum : Birisi; bu verilmiş o'lan 
avans miktarı ne kadardır, neye istinadediyor ? 
Karşılığında gelecek döviz miktarı belli midir'? 

İkincisi; bu dövizin memleketimize, en geç, 
giriş tarihi ne olacaktır"? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Avans mik
tarı muayyen değildir. Bu araştırmalar neyi 
ica'bettirirse Hükümet sarf edecek ve bunun 
karşılığını da döviz.olarak alacaktır. Bunda bü
yük bir fayda vardır. 

Bunun hududunu tahdidetmeyi düşündük. 
Ama buna lüzum görülmedi. Çünkü, avantaj 
vardı. Ne kadar para gidecekse döviz olarak alı
nacak. 
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Dövizin gelecek tarihini katî olarak bilmiyo

rum. Hizmetler Türk Parası ile görülecek ve 
avans olarak verilecek, bunun karşılığı olarak 
döviz alınacaktır. Bu seneki Amerikan malî yılı 
'bütçesi içerisinden paralar alınacaktır. Bu bir 
programa bağlıdır, hudutsuz değildir. 

AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, ne ka
dar avans verilecektir? Avansı çıktıkça müte-

- madiyen alacak mıdır? 
BAŞKAN — Karave'lioğlu Kâmil. 
KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Efendim, or

tada yapılmış bir program var, bu programda 
yapılacak işler sıralanıyor ve.şu şu işler yapıla
caktır, deniyor. Bunun elbette karşılığı da ola
caktır. Fazla tetkikat yapmadığım için teferru
atınla iyice vâkıf değilim, belki daha tamamla
yıcı bilgi vermek istiyen arkadaş bulunabilir. 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı efendim? 
AKKOYUNLU FAZIL — Efendim, bana çok 

afakî geldi. Benim bildiğime göre vekâlete 
bağlı bir araştırma ve geliştirme kurulu var. 
Şurada da bir rüzgâr tüneli. Eldeki maddi im
kânlar nedir, silâhları ne şekilde geliştirecek? 
Bir programla bize gelsin ve 5 - JO milyon isti
yorum, desin. Hudutsuz bırakırsak, buna Mali
yenin takati var mı, bilemeyiz. Sual sorduk, ar
kadaşımız döviz ne zaman gelecek bilmiyorum, 
dedi. Böyle istifhamlar içinde kanun çıkmaz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu konudaki kar
şılıklı anlaşmaları arkadaşımız etüd buyurmuş
lar mıdır? Onlar hakkında bir fikirleri var mı
dır? 

KAPLAN KADRİ — Bu araştırma ve geliş
tirme konusu hakikaten çok önemli bir mevzu
dur. Bunun karşılıklı bir anlaşma ve proigramı 
olması taJbiîdir ve buna da lüzum vardır. 

Şuna temas etmek istiyorum. Bu güzel mü
essesenin istikbali hakkında da tam bir fikre 
sahip miyiz, değil miyiz? Müsaade ederseniz 
tafsilâtlı bir şekilde dinliyelim. Programları 
görmek fayda sağlar. Bilmem bu hususu Millî 
Savunma Bakanımız teferruatlı olarak izah 
ederler mi? 

. BAŞKAN — Taşar. 
TAŞAR DÜNDAR — Efendim, bu kanun 

tasarısının komisyona tekrar iadesini ve orada 
tetkik edildikten sonra buraya gelmesini rica 
ediyorum. .„; 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde konuş
muyoruz. Sorular var mı? 
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. TAŞAR DÜNDAR — Efendim, sorular so
ruldu, sözcü hiçbirisine cevap veremedi. 

BAŞKAN — Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, çerez 

kabilinden şöyle bir şey var, irilmem, neden lü
zum görmüşler. Başlıkta Millî Savunma deni
yor, tekrar Millî. Müdafaa diye değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Tavzih edecek bir nokta varsa 
lütfen onu söyleyin? 

(İÜRSOYTRAK SUPHİ-— Arz ettiğim hu
suslar kanunda çıkacaktır da onun için söylü
yorum. 

BAŞKAN — Açıklama babında başka söz 
istiyen arkadaş iyoksa Millî Savunma Bakanına 
söz vereceğim. Buyurun, efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI' ÖZDİLEK 
FAHRÎ. — Efendim, İlmî Araştırına ve Geliş
tirme Kurulu, Millî Savunmada teşekkül eden 
ve Üniversitenin de fizik profesörlerinin katıl
dığı bir topluluk halinde çalışıldı. Bu toplulu
ğu AGAD'ı temsil eden. Temsilciler muhtelif 
konuyu tetkik mevzuu alarak inceler. Nitekim 
bu önümüzdeki ayın 3 ü ile 7 si arasında bütün 
.NATO camiasının AGAD temsilcileri, 500 ki
şiden müteşekkil bir topluluk İstanbul'a geli
yor. Bu AGAD teşkilâtı idindeki MAS teşki
lâtı birçok mevzuları muhtelif memleketlere 
veriyor ve bunun tetkikim istiyorlar. Biz 'bu
rada beş ayrı mevzuu üzerinde (vazife verdik. 
Birisi, harekât araştırma ve hava savunması ile 
ilgilidir. Bunun için radarların bizatihi kapa
siteleri üzerinde tetkikleri licabettirm ektedir. 
Ayrıca, biz Savunma Bakanlığı olarak Ordu
muzun. givim, kuşam ve avakkabısı üzerinde 

* s 
tetkikat yapmaktayız. 

Bu çalışmalarda pek çok miktarda asker ça
lışırdı, bu miktar indirildi. Ücretle tuttuğu
muz profesörler çalışmaktadır. 

Alckoyunlu arkadaşımızın Rüzgâr Tüneli 
dedikleri mevzuu- için Türkiye bir santim para 
sarf etmemiştir. Bütün malzeme Amerikan yar
dımından gelmiştir. Bu rüzgâr tünelinden mak-
sudolan husus, bizim kullanmakta olduğumuz 
tayyarelerin bâzı aksamının bir hava tazyiki 
karşısında mukavemeti mümkün müdür, değil 
midir; bunu tesbit etmektir. Hava Kuvvetleri
ne ait Etimesgut'taki Kimyahane bu maksada 
tahsis edildi. AGADV toplantısında birçok 
mevzular ortaya atıldı ve bu m'evzuların birçok 
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uuısrafian da olduğu ileri sürüldü. Buna ait ! 
formaliteler de bulundu ve ayrıca izah edildi. 
AGAD teşkilâtının bagkanı KAMART isminde 
bir zattır, Millj Savunma Bakanlığı ilmî İsti
şare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için siz
lere izahat verebilir. Eğer arzu buyurulursa 
arkadaşlarımız bu zatı dinliyebüirler ve faali- j 
yetler hakkında izahat alabilirler.. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Baş- i 
ka söz istiyen bulunmadığına göre sözü Kara-
velioğlu'na veriyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben, Fahri | 
Beyin izahlarından sonra konuşmak lüzumunu 
duymuyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Bu araştırmalar için Millî 
Savunma Bakanlığında bir çalışma mevcut mu
dur? 

ÖZDİLEK FAHRİ (Millî Sav ı lma Iiakanı) 
— Evet, mevcuttur. Bunların çalışmalarını 
görmek ve tetkik etmek üzere bütün arkadaş
larımızı davet ediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Bunlar bir kurul halinde j 
midir, yoksa Bakanlık teşjkilâtına dâhil midir? 

ÖZDİLEK FAHRİ (Millî Savunma Bakanı) 
— Bir kurul halinde ve Bakanlık emrindedir. 

Nitekim huzurunuza gelmiş veya. gelmek üze
re bulunan bir de- Devlet plânlama tasarısı bu
lunmaktadır. Buna göre, her Bakanlıkta bi
rer teşekkül kurulması ve bunların Başbakan
lıktaki merkezden idare edilmesi için çalışılmak
tadır. Buna ilk defa biz teşkil etmiş bulunu
yoruz. 

Son terakkilere göre, İskenderun artık bi
zim faydalı bir ikmâl noktamız olarak addedil
miyor. Fethiye ve Şimal - Batısındaki Marma
ris havalisine Amerikan yardımının çıkarılması 
mevzuubahistir. (Çok uygun, sesleri) Ame
rikan yardımının 90 günlük ikmalinden sonra, 
yetiştirilmesi lâzımgelen maddelerin de ikmali 
lâznngeliyor. 90 günlü'k ithalimizin fevkinde, 
ihraç ve kıtaların tevsii için bir aylık bir tole
rans tanınıyor. Yine Fethiye'de böyle bir ik
malin ne suretle kabil olacağı, ne gibi tesisle
rin vücuda getirileceği üzerinde Amerika Hü
kümeti ile araştırma yapılıyor. Bu arada I 
Naytigern atışları il9 alâkalı olarak düşmanın 
faaliyetine müessir bir faaliyette bulunmak için 
tedbirler üzerinde de duruluyor. Arkadaşlar'; 
toplu bir halde mahallinde yapacakları tetkikat | 
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! neticesinde kendilerine izahat verilecek ve bu du-
I rumu gözleriyle göreceklerdir. 
I ÖZGÜNEŞ MEHMET — Yeni düzen ne ola

caktır? 

I ÖZDİLEK FAHRİ (Millî Savunma Bakanı) 
— Aynı olacaktır, ama serpintisi dolayısiyle 

i atomik tesirlerden uzaklaşmak için bâzı tedbir-
1er düşünülmektedir. 

ÖZGUNEŞ MEHMET — Ben Sayın Baka
nımızın izahatını çok tatminkâr gördüm. Bu 

ı Bu araştırmalar Türk parasiyle yapılsa dahi yi-
ı ne müspet karşılardım. Halbuki bu NATO pa

rasiyle yapılacak ve bunlar memlekete büyük 
faydalar sağlıyacaktır. Bu itibarla teklif uygun
dur, kabulünü rica edebim. 

BAŞKAN —• Efendim, tasarının tümü üze
rindeki konuşmaların kifayeti teklifi var. Bu 
teklifi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
^edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Millî Müdafaa Vekâleti îlmî İstişare ve Araş
tırma Kurulu teşkiline dair 7279 sayılı Kanuna 

bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7279 sayılı Kanugıa aşağıda 
yazılı ek madde ilâve edilmiştir. 

EK MADDE — 7279 sayılı Kanunla, tahmil 
edilen vazifelerin ifası için yabancı memleketler
den ithâl olunacak veya memleket dâhilinden sa-
tmalmacak malzeme ve teçhizatın veya yaptırıla
cak hizmetlerin bedeli olarak, bu mevzuda yaban
cı devletler ile yapılmış veya yapılacak olan an
laşmalar gereğince bu devletler veya onlar na
mına hareket edecek teşekküller tarafından bi-
lâhara ödenecek kısma tekabül eden miktarı kar
şılamak ve vürüdunda irat kaydedilerek mahsubu 
yapılmak üzere Hazinece avans verilir. 

Bu kanunla verilecek avans ile yapılacak her 
türlü satınalma muamelelerinde 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artır
ma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri uygu-

J lanmaz. *> 

I BAŞKAN — 1 nei madde üzerinde söz al-
I mak istiyen arkadaşımız var mı? 
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Buyurun Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Güvenlik Ko

misyonu tasarısına göre bir madde, diğerleri tat
bikata taallûk ediyor; Hükümet tasarısına göre 
iki madde halinde olan kanunun 1 nei madde
si, Hükümet teklifi olarak avansı, -'ikinci mad
de de, bunun ne şekilde ve hangi kanunun çer
çevesi dâhilinde kullanılacağını işaret ediyor. 
Binaenaleyh, Güvenlik Komisyonu Hükümet 
teklifini aynen getirmiş olsaydı daha iyi olur
du. Kelime kelime tetkik ettim. Birinci mad
de ile, ikinci madde arasında bir şey göreme
dim. Bu hususu izah ettikten sonra bu kanun
la verilecek avans meselesine geçiyorum. Veri
lecek avansın yerine sarf edilip sarf edilmemesi, 
ikincisi de verilen avansın hangi kanunda veril
mesi icabettiği ve bu kanuna uyup uymadığı 
meselesi üzerinde durmak daha yerinde olur ka
naatindeyim. 

ESİN NUMAN — Efendim Hükümetin tek
lifi ile Güvenlik Komisyonunun değiştirgesi ara
sındaki fark, benim anladığıma göre, bir hukuk* 
tekniğinden doğmuştur. Dikkat buyuKUİursa Gü
venlik Komisyonu tasarıyı; 7279 sayılı Kanuna 
ek madde halinde tanzim etmiştir. Hükümet tek
lifi ise müstakil bir kanun olarak sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Hukuk tekniği yönünden Gü
venlik Komisyonu teklifi daha uygundur. Orada 
madde (1) demiş ve altına ek madde sıralanmış
tır. Bu icbarla kanun tekniği bakımından daha 
uygun olan Güvenlik Komisyonu teklifinin ka
bulünü arz ederim. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
eden 1 e r... Etm iyeni er... Kabul edilm iştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 1960 mal/i yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya~ 
pûmasi hakkında kanun tasarısı ve İktisat Encü
meni raporu (1/81) (1) 

BAŞKAN — Hfendim, bu tasarının Sözcüsü 
Soyuyüce Şefik arkadaşımızdır. Kendisine söz 
veriyorum. 

SOYUYÜOU ŞEFİK — Efendim, 42 numara
lı Kanunla emekliye sevk edilen subaylara veri
len ikramiye karşılığı Maliye Vekâletinden 
Emekli Sandığına verilmesi icabeden 50 milyon 
liralık bir bakiye "borç kalmıştır. Bunun verile
bilmesi için önümüzdeki kanun hazırlanmış ve 
getirilmiştir. Bu kanuna göre Maliye Vekâle
tine yetki veriyoruz. Gerek tahvil satışından ge
rekse diğer Hazine gelirlerinden bu parayı teda
rik edip Emekli Sandığına verecektir, 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Efendim, bili
yorsunuz bu kanun bir daha huzurunuza gelmiş
ti. İkinci maddede Hazinece verilmesi şart olan 
bu paranın tahviller gelirinden elde edilen para 
ile ödenmesi lâzımdı. Şimdi maddeyi biz çıkar
dık. daha doğrusu Maliye Vekâleti çıkarttı. Emek-. 
li Sandığına verilecek ve bütçeden ödenmiş ola
cak ve omcikliılerin parası da förncık'Li Sandığından 
verilmiş olacaktır. Hem 50 milyon liralık tahvil 
satılmış olacak, hem de borç ödenmiş olacak. 

BAŞKAN —• Kanun tasarısının tümü üzerin
de başka söz istiyen var mı?... Söz istiyen olma
dığına göre maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul'edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet-

(1) 76 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Güvenlik Ko
misyonunun değiştirgesinde kanun başlığına 
«Millî Müdafaa Vekâleti» yazılmış; halbuki bu
nun Millî Savunma Bakanlığı şeklini alması lâ
zımdır. (Kanun başlığı zaten odur, sesleri) 

• 
BAŞKAN — Millî Müdafaa Vekâleti tâbiri, 

Millî Savunma Bakanlığı olsun. 
Başka söz istiyen var mı? Yok. 1 nei madde

yi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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velin Devlet borçları kısmının 804 neü (541)4 
sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslı
nın 14 neü (89 ncu madde gereğince ödenecek 
emekli ikramiyeleri) maddesine (50 000 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
tiyen var mı? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET —'.Bir soru solacağını. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Hatırladığıma göre 

daha evvelki müzakerede bu karşılık 100 milyon 
lira olarak temin edildiği ve binaenaleyh 50 miJ-
yoı;. liraya ayrıca^ lüzum olmadığı beyan edilmiş
ti. Arkadaşımızın bu itirazı üzerine bu teklif 
komisyona iade edilmişti. Bu halen devam edi
yor mu? 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Müsaade ederseniz 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Şimdi arkadaşlar, ilk 

defa bu Emekli Kanunu çıkar çıkmaz bütün mü
esseselerin muhasebe müdürleri buraya çağrıla
rak, bütçede kadrosu bulunupta istihdam edil-
njiyen memur kadrolarından kalmış olan para
nın hepsini harcama yetkisi ellerinden alınmış 
ve bunun 100 milyon lirasını Maliye Vekâletine 
aktarmıştık. Geri kalan bu 100 milyon lira elde 
idi. Fakat şimdi hazırlanmış olan ve karşılığı 
Maliye Vekâleti bütçesinde gösterilen Savunma 
Sekreterliği Kanunu vardır. Bunun hedef tuttu
ğu malî imkânlar 40 - 50 milyon lirayı ieabettiri-
yor. Ayrıca çeşitli mekteplerden mezun olup da 
tâyin edilme durumunda olan bâzı zevat vardır 
ki, bunlar için de yeni kadrolar tahsis etmeye 
mecbur kalıyoruz. Meselâ bursla okumuş talebe
ler vardır; ebe ve hemşireler gibi. Bu parayı 
ayırdıktan sonra Maliye Vekâletinin elinde 100 
milyon liradan, 25 milyon lira kadar bir para ka
lıyor. Şimdi şu kanunu kabul etmekle Maliye 
Vekâleti 50 milyon liralık tahvil verecek, yine 
de elinde 20 - 25 milyon lira parası olacaktır. Ya
ni bu 100 milyon lira bu şekilde kapatılmış olu
yor. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu 100 
milyon dediğimiz 12 milyon doların karşılımı mı
dır'?. 

SOYUYÜCE ŞEFİK — Bütçe Kanununun 
201 nei faslı merkez v,e 211 nci faslı ise taşra me-
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murları maaşlarıdır. Bu iki fasılda ve kadro kar
şılığında konulmuş olan paranın kullanılabilece
ği hesabedilmiş olup bütün memurlar için sarf 
edilmesi icabediyor. 200 milyon lira civarındadır, 
100 milyon lirasını peşin aldık, emekli subaylar 
için kullandık. 100 milyon lira kalmıştır. Bu 
100 milyondan 40 - 50 milyon liralık bir kısmı 
Savunma Sekreterliği için ve bakiyesi de yeni 
kadrolar içindir. Elimizde 25 milyon kalıyor. 
Eğer Amerika'dan 12 milyon dolar gelirse bu ay
rıca Hazineye irat kaydedilecektir. 

BAŞKAN — Sözcünün izahatı her halde ar
kadaşlarımızı tatmin etmiştir. Başka söz istiyen 
yok. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Münir Köseoğlu arka
daşımız istirahatlidir. Bilgilerinize arz ediyorum. 

3. — Soyuyüce Şefik'in, 1960 malî yû% Muva-
zene.i Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/53) 

BAŞKAN — Bu konuda Maliye Bakanını din-
liyeceğiz. 

(Maliye Bakanı Ekrem Alican, Umumi Heyet 
salonuna girdi.) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanımızı selâm
larını. . 

Efendim, istanbul ve Ankara Belediyelerine' 
65 milyon liralık yardım yapılması hakkında bir 
kanun dün akşam görüşülürken "bâzı tereddütler 
hâsıl oldu. Bâzı açıklamalara lüzum hissedildi. 
Arkadaşların bâzı suallerine cevap verirseniz 
memnun oluruz. Sözü size bırakıyorum. 

•SOYUYÜCE ŞEFİK — Müsaade ederseniz 
sözcü sıfat iyi e bir açıklama yapayım : Efendim, 
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tou iki belediyemizin durumunu 'biliyoruz. Çeşitli I 
istimlâk borçları, mütaabıh!itlere olan çeşitli borç
ları vardır. Âmme ıhiznıetini yürütmek bakımın
dan müşkülât içindedir. <Bu akar yakıt fonundan 
Maliye Vekâletine terk edilecek olan 65 milyon 
liramın istanbul ve Ankara belediyelerine yardım 
olarak verilmesi lıakkında belirmiş olan umumi 
kanaat üzerine bir kanun teklifi hazırlanmıştır. 
Bu kamun teklifini okuyacağım, bu husustaki mü- j 
talâanızı rica ediyoruz. I 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
1960 imali yılı Muvazene! Umumiye Kanunu-. 

na bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması (hakkındaki kanun teklifimi gerekçesi ile bir
likte sunuyorum. 

ıG-ereğinin yapılmalına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Soy uy üe e Şefik 

GEREKÇE 
Sabık ve sakıt iktidar zamanında İstanbul ve 

Ankara Belediyeleri hudutları dâhilinde yapılan j 
birçok yolu veya yolsuz istimlâkler neticesi mil- j 
yonlarca lira borçlanmış bulunmaktadırlar. j 

Adı geçen belediyelerin tekevvün eden borç
ları belediyelerin normal kaynaklariyle karşılana-
nııyaeak kadar muazzam yekûnlara baliğ olmuş
tur. Diğer taraftan istihkak sahipler in e haklan ı 
ödenememektedir. Devlet yardım elini uzatınadı- j 
ğı takdirde uzun seneler daha ödenemiyecektir. 

Bu sebeple istanbul ve Ankara Belediyelerini ı 
bu muazzam külfetten kurtarmak ve hak sahiple
rine de alacaklarını ödeme imkânlarım sağlamak j 
maksadiyle İstanbul Belediyesine (55) milyon ve j 
Ankara Belediyesine de (10) milyon lira yardım 
yapılması zarureti basıl olmuştur. 

Her iıki belediyeye yapılacak (65) milyon lira, ı 
tatbikattan 'kaldırılan Millî Korunma Kanunu ıge- ] 
reğince akar yakıt [fonundan Maliye Vekâletine I 
devredilecek bakiyelerden karşılanacaktır. 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 
•BBŞBSffV5'"" ' 

MADDE 1. — 79 sayılı Kanun gereğince Ma
liye Bakanlığına akıtanları, fon bakiyesinden 
karşılanmak üzere, 1960 malî yılı Muvaızenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmının 661 nei (İstanbul | 

— B 
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Belediyesine yardım) faslına (55 000 000) lira 
ek ödenek, 

Aynı Baka idik bütçesinde yeniden açılan 665 
nci (Ankara Belediyesine yardım) faslına da 
(10 000 000) lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDK 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE ;>. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Yalnız 'burada şunu 'belirtmek isterim. Bâ
zı arkadaşlar, üniversite gençliğine yapılacak 
yurtla bunların iaşesi için buradan yardım 
olarak, bir .miktar para ayrılmasını arzu edi
yorlar. Bu 65 milyon, liranın buralara veril
mesinde Maliye' Bakanlığınca ne gibi sakınca, 
olabilir. 

MALİYE BAKANI EKREM ALÎOAN — 
Efendim, şimdi evvelâ' umumi vaziyeti anlat
madan evvel şu kanun kabul edilecek dursa, 
Millî Korunma akar yakıt fonu Maliye Bakan
lığına verildiğine göre, tediye bakımından me
kanizma nasıl işliyece'k onu arz edeyim. On
dan vs'onra arkadaşlar dalha salim bir fikre 
sabilbola'bilirler. 

'Bu işi bir iki günden (beri duyduğum i cin 
buraya gelmeden evvel Ziraat Bank asiyle bir 
temas yaptım. Bu aka ryak ı t fonu Ziraat Ban
kasında ibir hesapta teraküm etmiştir. 1948 yı
lından beri işlemekte imiş. Türkiye'ye giren 
akar yakıtın dünya fiyatlarına nazaran fiya
tı düşük ise Türkiye'ye akar yakıt ithal eden 
firmalar 'bu düşük fiyat farkını bu hesaba ya
tırıyor ve dünya fiyatları yüksek olursa, it
halâtçı şirkeitleı' »bu fondan bu miktarı ödi-
yorlar. Bu mekanizma 1948 den beri işleyegel-
miş ve bugün bu hesabın bakiyesi Ziraat Banka
sında alacak şeklinde 91 milyon lira olarak 
'birikmiştir. Bu '91 milyon1 liradan sion bir ka
nunla 8 milyon lirası Ticaret Bakanlığı emri
ne tahsis edilmiş olup Miğros'un falan finans
manı için kullanılmış. 10 milyon lirası için de 
Ticaret Vekâleti bir kararname 'sevk etmek 
üzeredir, bul kararname dolayıslyle bu fonda 
10 milyon lirası bırakılacaktır. Geriye kalan 
05 milyon lira da Hazine emrinde kalacak. 

Ziraat Bankası Umum Müdürüne dedim 
ki, ben 'bu parayı yarın isterim. Ziraat Ban
kası Umum 'Müdürü dedi ki, evet alacaksınız 
ve parayı da istiydbilirsiniz. Yalnız şunu arz 

" • 
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edeyim 'ki, Ziraat Bankasının (kapısına kilidi 
vurmayınca 'bu parayı ödememe maddeten im
kân yoktur. Bugün şu anda Ziraat Bankası-
nın Merkez Bankasından reeskontla. açılmış 
'bulunan 'kredisi 44 milyon likiditedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kapı
sına alacaklılar gidip 'bizim alacaklarımızı ver, 
kredi için müstahsil 'kapısına gidip de (bana 
kredi aç dediği zaman şu anda Ziraat Banka
sı 'bütün imkânlarını seferber etse, sadece 
44 milyon liralıik bir imkânı toparlamak du
rumundadır. 

Şu 'hale göre biz Hazine olarak o 'kanunla 
bize devredilen 65 milyon lira bakiyeyi ver 
dediğimiz zaman (bütün imkânlarını toplıya-
rak 44 milyonu verebilir, geri kalan 21 mil
yon da borç »olarak kalır. Ama 'bundan sonra 
banka tatili faaliyet etmek gibi bir durumla 
karşıkarşıya kalır. Çünkü asıl faaliyetleri 
olan müstahsıla kredi açmak ve diğer yardım
larda bulunmak imkânından ma/hrum kalır. 
Bu da kasasmdaki 44 milyon liradan, arz etti
ğim gibi. Merkez Bankasından kendisine bir 
plâfon olarak, bir limit olarak reeskont, adiyle 
alçılmış olan 380 milyon liradan 350 milyon 
lirası' kullanılmış. Merkez Bankasından de
mek ki 20 - 25 milyon lira almak suretiyle bu 
44 milyon lirayı tamamlamak imkânına sa
hiptir. 

Şu halde mekanizma nasıl işliyecek, biz 
dersek ki, şu kanunla İstanbul Belediyesine 
55 milyon lira, 'Ankara Belediyesine de 10 
milyon lira ek ödenek verilmişjtir deyince, biı-
rn as raf t istilzam eden kanun bütçeye, 'Maliye 
Vekâletine bir vazife verir. Maliye Vekili bu 
kısır imkânlar içinde Ziraat Bankasından ala
cağını talhsil edemiyeceğine göri\ arz ettiğim 
gibi bu fondan bir milyon lira 'dahi alamam, 
Ziraat Bankasının kredi mevsimidir, müstah
sıla kredi açın diyoruz. Müstahsıla açılacak 
kredide imsakli davranmayın, bugüne kadar 
devam ettirdiğiniz politikayı devanı ettirin, 
diyoruz. Ben bu vaziyette 65 milyon lirayı ala
mam. Alamayınca da, şu kanunla ek ödenek 
olarak İstanbul Belediyesine verilecek yardımı 
da. Devlet bütçesinden karşılamak durumu ile 
karşı karşıya kalırım. Bu vaziyetle karşı kar
şıya kalınca da buna karşılık umumi vergi 
tahsilatımız ortaya çıkar. Bugün şu anda bu
raya gelirken öğrendiğime göre Hazine imkân-

A _ 
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larınıızın kısırlığı dolayısiyle ödenmemiş 100 
milyon lira borcumuz vardır. Yani Devlet büt
çesinde tahsisatı konulmuş, hizmeti yapılmış, 
masraf tahakkuk evrakı tekemmül etmiş ama 
Hazine imkânsızlıkları dolayısiyle henüz öden
memiş 100 milyon lira borcumuz vardır. Ha
zinemizin durumu bu iken, İni kanunla bu 65 
milyon lira tahsisat vermek suretiyle, bunu 
öde, diyeceksiniz, ben de tahsilat durumumun 
müsaadesi nispetinde bunu ödemiye ' gayret 
ederim, fakat tahsilat durumumuzun .ne isti
kamette olduğunu Yüksek Heyetinize arz et
mek isterim: Bütçemizin 7 milyar Ş80 küsur mil
yon lira masrafından, Yüksek Heyetinizin kabul 
ettiği Tasarruf Kanunu ile 367 milyon lira 
kadar bir tasarruf yaptık. Bundan sonra su
bay emekliliği dolayısiyle 100 milyon liralık 
bir tasarruf sağladık. Tasarruf yekûnu olan 
500 milyonu 7 milyar 280 milyondan çıkarınız, 
6 milyar 700 milyon lira kalır ki Devlet büt
çesinin tahsisat yekûnudur. Bu paranın, bizim 
1960 malî yıl sonuna kadar olan masraflarımı
zı karşılaması icabeder. 

Bu arada vergi tahsilatımızın seyrini de 
kısaca, arz etmek isterim. 1960 malî yılı; Mart, 
\ i san. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ol
mak üzere ilk altı aylık tahsilatımız yekûnu 
2 890 233 261 liradır. 6 milyar 700 milyon 
liralık bir- bütçeden, tasarruflardan sonra bu 
masraflı karşılamak için ilk altı ayda 2 milyar 
890 milyon lira tahsilatımız vardır. Bu altı 
aylık tahsilatı 3 milyar kabul edecek olursak, 
önümüzdeki devre zarfında 3 milyar 700 mil
yon liranın 1961 yılının Şubat ayı sonuna ka
dar tahsilini 'yapmalıyız ki, bu tasarruflardan 
sonra. Devlet bütçesini denk olarak neticeye 
ulaştıralım. Bunu yapmadığımız takdirde yıl
lardan beri tenkidini yaptığımız .enflâsyon is-

ı tikanıetinde gitmek gibi bir durumla karşı
karşıya kalırız. Yani Merkez Bankasından Ha
zinenin avansları yolu ile nakit temin etmek 
suretiyle Devlet bütçesini kapatmak durumu 
-ile karşı karşıya kalırız. Şu hale göre bende
niz bu tahsilat seyrini giinügününe takibederek 
tahsilat imkânlarını artıracak tedbirleri de 
bir taraftan düşünmek suretiyle yıl sonunda 
Devlet bütçesini hiç olmazsa 6 milyar 700 mil
yonda. karşılamak imkânlarını bulmak mecbu
riyetindeyim. Filvaki ikinci 6 ayda, birinci 6 
aya nispetle bir miktar daha fazla tahsilat 
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olabilir. İkinci altı ayda, tahmin ederini, -> 
milyar 800 milyon lira kadar olur. Fakat ne de 
olsa tahsilatımızın seyri bir bütçe açığı ile ne
ticeleneceğini göstermektedir. Bu vaziyet kar
şısında arkadaşımızın hassasiyetini takdir edi
yorum, çok yerinde bir hassasiyettir, İstanbul 
Belediyesinin ihtiyacı olan paranın, Ankara 
Belediyesinin ihtiyacı olan paranın karşılan
ması çok yerindedir. ' izmir'e gittim, belediye 
reisi, yardım rica etti. Ama ne yapalım ki, 
imkânlarımız ortada. Biraz evvel gelirken Sa
nayi Vekili telefon etti, dedi ki; Makina -
Kimya için 267 milyon liralık nakde ihtiyaç 
var, yıl sonuna kadar. Evet dedim, aman.bu 
267 milyon lirayı bulamıyacak olursak Alman
larla yaptığımız Teslihat Anlaşmasının tatbi
kinden mahrum kalacağız. Almanlar bizi taz
yik ediyorlar. Yoksa bü sizi mecbur edeceğiz 
ve siz bu mühimmatı alarak bize teslim ede
ceksiniz ve etmeniz de lâzımdır, dedi. 

yeisinin ağır yükleri vardır, bu fondaki parayı 
taihsis etmek suretiyle yükleri karşılamak değil, 
esaslı olarak ele alıp borçları nelerdir, tetkik 
edip, o00 - 500 milyon her neise, konsolidasyon 
kanunları gibi, konsolidasyon a tâbi tutmaktan 
başka çare yoktur, ben bunun mesulü değilim, 
gayriıne'sui bir zihniyet yıllarca evvel, yıkmış, 
parasını vermemiş, sahipleri bu vatanın evlât
ları sıfatiyle istihkaklarını istiyeceklerdir ve 
memlekette o zihniyete karşı bu hareket doğ
muştur,-. Bu borçlan vermiyelim, demiyorum. 
Bunların hesaplarını yapalım. 1960 yılı bütçe
sinden İstanbul Belediyesine 100 milyon lira 
verdik, ve bunu ödedik. 196-1 yılı bütçesine 100 
milyon lira koyacağız. Eğer imkân bulursak 
'daha da artırmaya çalışacağız. 1962 yılında yine 
aynı miktarda para koyarak bu istimlâk borç
lanın ödiyebiliriz. Bu borçları tediye edebilmek 
için bir konsolide yapmak mecburiyetindeyiz. 
Yüksek Heyetiniz bir kanun çıkararak bu kon
solideyi yapabilir. 

Denebilir ki, ilk yıl şu kadar liraya kadar 
alacakları karşılamak kaydiyle şu kadar milyon 
lira gelecek yıl bütçesinden karşılanacaktır. 
Bütçe imkânları içerisinde onu takibe d en yıl
larda aynı şekilde konacak tahsisatlarla istim
lâk borçlan Ödenecektir. Hâsılı bunu derhal 
ödemek gibi bir mecburiyetle ne hukuka-n ne de 
ahi akan bu rejim karşı karşıya değildir. Bizim 
yaptığımız bu çeşit yıkımları durdurmak ve 
hiç olmazsa bundan sonra bu şekilde mağdur 
olması mümkün vatandaşların mağduriyetini 
önlemektir. Bundan sonra belki hiç, tediye edil-
miyecek belki tahvillerle ödenecek borçları biz 
ödemek imkânlarını arıyoruz. Bendeniz bu ba
kımdan bir defa Hazine imkânları, bütçe im
kânları itibariyle bu kanun teklifinin yerinde 
olmadığı kanaatindeyim, bir. İkincisi; 

İkincisi, böyle bir kanun teklifi çıkmış olsa 
dahi akar yakıt fonundan İstanbul Belediye
sine, Ankara Belediyesine bu paraların öden
mesi imkânı sureti kafiyede mevcut değildir. 
Doğrudan doğruya Yüksek Heyetinizin Devlet 
'bütçesine yeni bir direktifi olacak. Maliye Ve
kâleti de elindeki imkânları nispetinde karşıla
maya çalışacak ise de, diğer sahalarda dahî sıkı
şık olan bütçeye yeni külfetler yüklemiş ola
caktır. Yıl sonunda. Devlet bütçesinde açık var
dır. Bu yönelen bir miktar daha açıkla karşıla
şılması mukadder olacaktır. Bu mevcuda bil-

ÜLAŞflKMA BAKANİ SITKI ULAY — 
196 milyon lirayı üç ay içinde bize vermezse
niz 6 ay sonra Devlet Demiryolları durmuş va
ziyettedir. 

MALİYE BAKANI EKREM ALİCAN (De
vamla)—İşte Paşam... 

Şimdi \ muhterem arkadaşlar, mesele budur. 
Biz bu işi bu sabah Kabine toplantısında görüş
tük. İmkânlarımızı artırmalıyız. Gerek iç ve 
gerekse dış imkânlarımızı artırıcı tedbirler üze
rinde bugünden düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Elbette bunu düşünmesi icaibeden bir numaralı 
devlet sorumlusu Maliye Bakanıdır. Biz, bu va
zifeyi üzerimize aldık ve bu düşüncelerimizi 
hesaba katmış bulunmaktayız. Devlet vergileri 
üzerindeki ıslahat tedbirlerimizi alınca, gele
cek sene tesirini göstermek kaydiyle almayı 
düşündüğümüz bâzı tedbirlerimiz gayet tabiî 
vardır, ama bugünden mekanizmayı mümkün 
okluğu kadar tasarrufla hareket ettirerek im
kânlarımızı bu cepheden artırmak mecburiye
tindeyiz. Bunu yapmadığımız takdirde, bu iş de 
lüzumludur, havasına kendimizi kaptırdığımız 
takdirde, o mekanizmanın zapturaptını sureti 
kafiyede temin edemeyiz. Onun için bendeniz 
'derim, ki, şu hâdise bir şeydir memlekette, yıl
lardan beji yapılmış olan istimlâkler Anayasa
ya aykırı olarak, beldeli peşinen ödenmîyerek • 
yapılan istimlâkler dolayısiyle İstanbul Beledi- | 
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iniyorum arkadaşlarımı tatmin edebildim mi. 
Şimdilik arz edeceğim malûmat bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Efendim, Vekil Beye Muhte
rem Heyetiniz namına teşekkür ederim. Bâzı 
arkadaşların soruları vardır. 

MALİYE BAKANI BKREM ALÎCAN — 
Bu vesile ile bir hususu daha Yüksek Heyeti
nize %arz etmek isterim. Hürriyet tahvilleri çıktı. 
Bâzı arkadaşların bu hususta bilgilen vardır. 
Fakat tahsil, yani satış miktarlarını kısaca arz 
edeceğim. Hürriyet tahvilleri mevzuunda, fiyas
ko ile neticelendi gibi, bâzı sözler benim kula
ğıma geldi. Hürriyet tahvilleri mevzuunda mu
vaffak olduk arkadaşlar, bunu arz edebilirim. 
Kanun bize 500 milyon liraya kadar tahvil çı
karma hakkı tanıdı. Fakat, biz Maliye Vekâ
leti olarak bunu ilk tertip 250 milyo» lira ola
rak tatbike koyduk. Ve 250 milyon liralık is
tikraz yapmak üzere harekete geçtik, tahvilleri 
piyasaya çıkardık. Bugüne kadar yapılan tat
bikatın aksine hiç kimseyi tazyik etmeden va
tandaşların ihtiyarına bırakmak suretiyle bun
ları satışa arz ettik. Bugünkü yekûn 160 mil
yon liradır. Bankalarımıza henüz satmadık. îş 
Bankası Umum Müdürü dün akşam dev1! ki, «Bir 
liralık tahvil' almadım, ben sadece satıyorum.» 
Yani fiyasko ile alâkası yoktur, bilâkis Cum
huriyet tarihinde görülmiyen bir alâka ile tah
villerimiz satılmaktadır. Son günlerde günde 
iki, üç milyon liralık satış olmaktadîr. üç ay 
içinde satmak niyetinde idik, ekimin 15 ine ka
dar satış devam etsin diyoruz. Birtakım mâli 
müesseselerimizi zorlamadan vatandaşa satma 
imkânlarımızı yürütelim diyoruz. Bu satışları
mız 15 Ekim'e kadar 160 - 180 milyon lirayı 
bulacaktır, demektir. Geriye kalan 70 milyon 
liralık tahvili de plase etmek imkânı mevcut
tur. Bu suretle de 250 milyon liralık ilk Hürri
yet Tahvili satışının sonunu almış ve bu suret
le de Hazineye bir gelir sağlamış olacağız. Ta
biî demin arz ettiğim hususlarda, Devlet bütçe
sine bir kolaylık, bir fayda olacaktır. 

BAŞKAN — Vekil Beyin bu izahatı üzerine 
soru soracak arkadaş var mı? 

Buyurun Sıtkı Ulay. 
ULAY STTKI — Efendim, îstanbvıl ve An

kara belediyelerinin borçlarım konsolidasyona 
tâbi tutarız buyurdunuz. Acaba bizim dış kon-
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solidasyon durumumuz ve umumi borç yekûnu
muz nasıldır, malûmat lütfeder misiniz? 

MALÎYE VEKİLİ EKREM ALÎCAN — 
Efendim, bizim ceman dış borçlarımızın yekû
nu 1 milyar -554 milyon 604 bin 636 dolardır. 
Yani aşağı yukarı Türk parası ile 12 milyar 
eder. Bu borcun yıllar itibariyle ödemek mec
buriyetinde olduğumuz kısımlar 1960 yılında 
105 milyon 922 bin dolar ödiyeeeğiz. Bir kıs
mını ödedik, vâdeleri geldi ödüyoruz. Bundan 
sonraki ödiyeceğimiz 60 milyon dolar civarın
da. 

1961 yılında: 114 milyon 774 bin dolar. 
1962 yılında: 110 milyon 609 bin dolar. 
1963 yılında: 122 milyon 577 bin dolar. 
1964 yılında: 114 milyon 388 bin dolar. 
1965 yılında: 122 milyon 729 bin dolar. 
Yani her yıl bir milyar liradan fazla Türk 

lirası olarak dışarıya borç ödemek meeburiye-
1 indeyiz. 

Bütün ihracatımız, bugünkü hali ile 320 mil
yon dolar tutmaktadır. Topyekûn yıllık ihraca
tımız 320 milyon civarındadır. 

Bu 320 milyondan ortalama olarak 120 milyo
nunu borçlarımıza karşılık vereceğiz. Türkiye'nin 
yıllık ithalâtına karşılık 200 milvon dolar ihraç 
imkânı kalmaktadır. 

Geçenlerde Ticaret Bakanı arkadaşımızla bir 
toplantı yaptık, görüştük, önümüzdeki yılda 
ihtiyacımızın ; î. C. A. yardımı iie beraber açı
ğın 124 milyon dolar olduğunu söyledi. 

Bir senelik ithalât imkânlarımızı karşılamak 
için 124 milyon dolarlık bir tediye imkânı bul
mak .mecburiyetindeyiz. Dış tediye muvazene
miz bu durumdadır. 1 354 milyon dolarlık 
umumi borç yekûnunun 529 741 000 dolarlık 
kısmı 1952 den 1956 senesine kadar devam et
miş olan ve ariere borçlar denilen mabut dış ti
caret borçlarının, yani transferi yapılmamış 
borçların, Türkiye ekonomisine yüklediği yük
lerdir. Bu arriere borçlar, ki miktarı, 529 küsur 
milyon dolardır, umumi borçla1' yekûnu olan 
1 354 milyon dolarla mukayese edilirse üçte bir 
nispetinin üstünde olduğu görülür. Vf bunların 
bizim dış tediyemize tesirleri senevi olarak 960 
dan itibaren 30, 35, 39, 52, 54 milyon dolardır. 
Yani .aşağı yukarı ödiyeceğimiz boralarımızın 
yarıya yakın kısmı arriere borçlardan doğmuş 
bulunmaktadır. Tabiî, bu Türk ekonomisi üze-
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rine muazzam bir külfettir. Bütçe durumumu- ı 
yAİ biraz evvel arz ettim. Dış tediye durumumuz 
bu vaziyettedir. Biz. bunu bugünkü kabine top
lantısında görüştük. Bu konsolidasyon anlaş
ması Paris'te zannederim 1959 yılı Martında ya
pılmış. Türk milletini angaje etmesi cephesin
den bütün formaliteler tekemmül etmiş. Bu an
laşmaları kabul etmiyoruz demeye hukuken im
kân yoktur. .Yalnız bir formalite noksan kal
mış, Büyük Millet Meclisi kanunla bu anlaşma
yı henüz tasdik etmemiş. İnkılâp olunca kanun 
Mecliste kalmış. Şimdi Yüksek Heye+inizin bu 
konsolidasyon. anlaşmasına mütaallik kanunu 
t a svibe t m esi gerekiy o r. 

Bendeniz bunu Millî Birlik Komitesine sevk 
etmeden evvel bu anlaşmayı yeniden gözden ge
çirmek imkânı olabilir mi, alacaklı devletlerle 
teker teker bir müzakere imkânı açılıp, borçları 
bir başka tediye şekline sokmak imkânı olabilir 
mi diye düşündüm. Bu sabah Bakanlar Kuru
lunda müzakere ettik, ihzari bir konuşma yap
mak için, Hariciye Bakanımız, Birleşmiş Mil
letler toplantısı dolayı siyi e New-York'a gittiği 
zaman alacaklı devletlerle, Almanya, Fransa, in-
giltere, İtalya ve Amerika Dışişleri vekilleri ile, 
belli başlı 100, 110 milyon gibi büyük alacağı olan 
devletlerle bir istimzaç yapması vazifesini kendi
sine verdik. Bilmiyorum bu çalışmalar müspet 
bir neticeve intikal edebilirse şu konsolidasyon 
Anlaşmasının yüklediği yüklerin kısmen azaltıl
ması mümkün olur ve bu arada da alacaklı dev
letlerle, birtakım müzakereler yapmak suretiyle, 
imkân elde edebilir miyiz diye çalışmalarımıza 
başlamış bulunuyoruz. 

REİS — Buyurun. 
SOYUYÜCE ŞEFİK — Sayın Vekilden bâ

zı şeyler öğrenmek istiyorum; bu 65 milyon li
ra şimdiye kadar bizim bütçe gelirlerimizde gös
termediğimiz bir para olduğuna göre, şu yıl so
nundaki açıktan bir miktarını kapatması bakı
mından faydalı mülâhaza ediyorsunuz. Bu pa
ranın veril memesi, Ziraat Bankasının da ödeme 
imkânı bulunmadığına göre, uygun düşüyor. An
cak şimdi 661 nei fasıldan verilen paralar gibi 
muayyen taksitlerle yıl sonuna kadar ödeme şek
li tatbik edilemez mi?... Meselâ, 6 milyon, 9 mil-. 
yon, 10 milyon şeklinde ödüyorsunuz yüz milyo
nu. 6 milyon yerine 13 milyon, 15 milyon öde
mek suretiyle sene sonuna kadar bu borçları te
diye imkânları hâsıl olmaz mı? 
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Bugün öğleden evvel İstanbul Belediye Reisi 

ile telefonla konuştum, önümüzdeki yıl içinde 
İstanbul Belediyesi her hangi bir yardım iste
miyor ve kendi bütçesi ile her türlü hizmetleri 
idare edeceğini söylüyor. Misal olarak Hilton'u 
gösteriyor. Hi I ton 'un çöp ve diğer temizlik iş
leri için belediye 80 bin lira masraf ettiği hal
de Hiltonîm verdiği hisse iki bin lira civarmday-
mış. Bu şekilde diğer müesseselerin, eğlence yer
lerinin, plajların da bu şekilde cüzi bir hisse ver
dikleri anlaşılıyor. Binaenaleyh bütün borçları
mızı tediye edebilmek için günün şartlarına uy
gun bâzı tekliflerle gelip yeni bir bütçe ile yar
dım istemiyorum, diyor. Böyle olunca İstanbul 
Belediyesine 50-55 milyon liralık bir yardımı 
taksitle de olsa yaparak efkârı umumiyenin bas
kısından'kurtarmak ve dolayısiyle bu gibi hare
ketlerle o muhit halkım kazanmak, yarın Vatan 
Caddesine, Bayazit Meydanına, Topkapı'ya ko
nulacak hacizleri durdurmak gibi bir etki mev-
zuubahsolunca bu paranın verilmesinin faydalı 
olacağı neticesine varıyorum. Acaba böyle bir 
imkân Maliyece yaratılamaz mı? 

MALİYE VEKİLİ EKREM ALİCAN — Arz 
ettiğim malûmat, bu imkânı yaratıp yaratılamı-
yaeağını göstermektedir. 

Ben derim ki iki milyar 900 .milyon, ilk altı 
aylık tahsilat yekûnudur. İkinci altı aylık için 
de, üç milyar 300 milyon dersek, Devlet bütçe
sinde tasarruflar yapıldıktan sonra 6 milyar 200 
milyon lira bilmedin 6 milyar 400 milyona çıka
rırız. deriye yine 300 milyon lira açık kalır. Bu
nu da karşılasak karşılasak Hürriyet Tahville
rinden elde edilecek gelirle karşıhyabiliriz. Ve 
Devlet bütçesini bu suretle derîk hale getirebili
riz. Bizim evrakı tahakkuk etmiş olup da ödeye
memiş masraflarımızın yekûnu 238 milyon lira
yı bulmaktadır. Bu para bugün 100 milyon li
raya inmiş bulunuyor. Demek ki mekanizmanın 
içerisinde bir miktarını yedirmişiz. Ama 100 mil
yon daha ödemek mecburiyetinde bulunuyoruz. 
Çünkü yapılmış masraflarımız var. Bunları da 
ödiyeceğiz. Ödi yememizin sebebi, imkânlarımızın 
kıt olması yani tahsilatımızın kısır olması ve bu
na inzimamen Hazinenin Merkez Bankasından al
dığı avanslarının kısır olmasıdır. Ben bu avans
ları isterseniz derhal artırabilirim; bir kanun 
teklifi getiririm; nispet % 15 se % 50 yaparım, 
siz de Komite olarak evet derseniz, 4 milyar li
ra Merkez Bankasından avans alırım, çekerim 
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bankmotlan, bu masrafları öderim, öderim ama 
neticede enflâsyon denen nesne ortaya çıkar. Böy
le olunca fiyatlar alabildiğine yükselir. Onun 
için muhterem arkadaşlarım bunu çeşitli meka
nizmalarla halledin derseniz bu şekilde kolay 
olur ama bu, normal bir yol olmaz. Bu bakım
dan bence İstanbul Belediyesi* gelecek yıl Hazi
nenin yardımını istemiyorum diyor ama istemi-
yeceğine inanamıyorum. Gelecek yıl bütçesi ya
pılırken bana 100 milyon koyacaksın diyecektir., 
Mecliste de böyle idi. 50 mebusa bir takrir ver
dirmek suretiyle belediyelerin nasıl tahsisat ko
pardıklarını gördük. • 

Onun için gelecek ve diyecek ki, 100 milyon, 
hattâ 150 milyon verin. .Ben kestirme yolla bu
nu belirttim. Belediyeler bu çeşit taahhütleri al
mayıp, Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar
la yılda ödensin. Büyük kısımlarını, borçların bir 
kısmını sonraya bırakmak suretiyle, bunlunu 
ödenecek yüzde nispetlerini tesbit eden bir ka
nun çıkarılabilir, bunun en kestirme' yolu bu-
dur. Vereceğiniz, direktif üzerine teknisyenle
rimle iki üç gün içinde bu kanunu bendeniz ha
zırlatabilirim. Başka yola gitmek; bütçeye yeni 
külfetler yükletmektir, bugünkü şartlar içerisin
de biz bunu kaldıramayız. 

SOYUYÜOE ŞEFİK — Ziraat. Bankasının 
ödemek imkânı olsa idi, böyle bir paranın veril
mesine taraftar olur muydunuz? 

MALİYE BAKAM EKREM ALİGAN — \ 
Ben şahsan böyle bir taahhüt altına girmem. Ma- i 
kina Kimya için 267 milyon liraya ihtiyacımız 
vardır. Böyle bir imkân bulsam bunu onijj-a tah
sis ederim. Bana anlaşma inik ânlarını sağlıya-
caktır. Taahhüdü yerine getintıek imkânların
dan mahrumum, diyor. Böyle (imkânım olsa ora
ya tahsis ederim. Beledi ve ve vatandaşa derdim 
ki; .4 - 5 sene daha bekle. Devlet bütçesinden 
Anayasaya aykırı olarak istimlâk edilen gayri
menkulunun bedelimi ödiyeceğim, derim. 

Sonra, Türk bütçesini sadece İstanbul'a tah
sis edemeyiz. Bugün her belediyenin sıkıntısı var. 
Ankara Belediyesi bu bakımdan çok olgun dav
ranmış bulunuyor. Allah rahmet eylesin, Sayın 
Belediye Reisi beni hiç sıkıştırmadı. Kendilerine 
8 milyon lira verdik. 5 milyon lira inkılâptan ev
vel almışlar, Ş milyon daha verdik. Daha vermek 
için 2 milyon lira ihtiyat ayırdık. Geçen gün mü
racaat etmişler, veririz dedik. Daha fazlasını 
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Türk bütçesinden İstanbul Belediyesine tahsis 
edemem. 

ULAY SİTKİ — İstanbul Belediyesine gelir 
temin etsek. 

MALİYE VEKİLİ EKREM ALtOAN — Pa
şamın üzerinde durduğu mesele hakikaten yapı
lacak iştir. Yani mahallî idarelerin gelirleri üze
rinde durmak lâzımgelir. Bendeniz ilk plânda bu
nu Bina ve A,razi vergileriyle kısmen karşılama
ya çalışıyorum. 70 - 80 milyonu 220 milyona çı
karmak istiyorum, bu, kanunla çıkacak. Onun 
dışında daha başka gelirler sağlanacak. 

ULAY SITKI — Meselâ İstanbul Belediye
sine senevi J50 milyon lirayı temin için işletme
lerini müştereken çalışmak suretiyle şehir işlet
melerine devir ve teslim edebiliriz. 

BAŞKAN — Müsaade edin, başka zaman, 
KUYTAK FİKRET — Biraz evvel Hürriyet 

Tahvilleri satışı hakkında izahatta bulunurken 
bundan evvelki tahvil sat;şiarının bu dereceye 
çıkıu'.adığmı söylediniz; acaba mâlûmaten öğre
nebilir miyim, bankalara verilmemek şartiyie 
halka arz edilen en yüksek miktar ne kadardı? 

MALİYE VEKİLİ EKREM ALİOAN — 1 - 2 
gün müsaadenizi rica edeceğim. Bu çeşit riva
yetler duyduğum için arkadaşlara emir verdim. 
Gumhuriyet devrimizde çıkartılmış bilcümle 
Devlet istikrazları miktarlarını, ondan sonra bu 
miktarların ihraç devresi içe nişinde ne kadarının 
halk tarafından alındığını, ve ne kadarının da 
finans müesseselerine satıldığım tesbit ediyorlar, 
bunları bir liste halinde takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Efendim, benim sualle

rimden bir tanesi soruldu. Bir tanesi de şudur; 
acaba satış miktarını ilân etsek, şu kadar bir ay
da satıldı diye ilân etsek ne dersiniz, bir teşvik 
olur mu? 

MALİYE VEKİLİ EKREM ALİOAN-^ Ben 
bunu şehir itibariyle tesbit ettiriyorum, her şeh
rin ne kadar aldığını. Bankaların ne kadarını saJ 

tın aldığını tesbit ettiriyorum. Bankalar kendi
leri satınalıuıyor satıyorlar. Bunun için iki liste 
çıkarıyor arkadaşlar, hepinize takdim edeceğim. 

YILDIZ AHMET — Konsolide edilen dış 
borçlardan, vekilin izahatına göre, 1965 senesi
ne kadar 5.5 milyar liralık kısmı ödeniyor. 
Gerisini 1970 e kadar mı ödüyoruz?. 

MALÎYE VEKİLİ EKREM ALİOAN — 
2008 yılına kadar taksit var. 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bâzı arkadaşlar, 

tahvil almak istiyoruz ama malî imkânlarımız 
mahdut dediler. Acaba tahvillerin taksitle sa
tışı mümkün değil inidir?. Bu imkân sağlanırsa 
fazla miktarda satılacağı tahmin edilmektedir. 

MALÎYE VEKİLİ EKREM ALİCAN — 
Bunun üzerinde başlangıçta uzun boylu müza
kereler yaptık. Taksitle satışa gitmek imkânı 
var, fakat ilk tertipte vardığımız kanaat, tak
sitli hale getirmiyelim, tahvilleri dedik. Bu çe
şit Hazineye yardım etmek istiyenler için de 
başka imkân düşündük; gümüşlerimiz vardı, 
elimizde. Darphaneye talimat verdik. Bu gü
müşleri-muayyen bir eb'at üzerinden para olia-
rak, piyasaya çıkaralım. Fakat kıymeti takdir 
etmekte hayli tereddüt, ettik. Bunlar piyasaya 
çıksın ve bir hâtiraymış gibi 'vatandaşlar tara
lından alınarak muhafaza edilsin, dedik. Bunun 
için 10 milyon adette basalım, her birine onar 
lira yahut 25 er lira kıymet kayalım, dedik. 
Onar lira kıymet koyarsak 100 milyon lira eder, 
25 lira kıymet koyarsak 250 milyon lira eder. 
27 Mayıs 1960 tarihini üzerine koymak suretiy
le hâtıra kıymetini taşısın dedik. Hâtıra pul
ları gibi.. Avrupa'da da böyledir. Bunu yapa
lım dedik ve kanunu sevk ettik. Bendeniz ka
nunu Başbakanlığa gönderdim, her halde Yük
sek Heyetinize gelmek »üzeredir. Yalnız 25 lira
lık olmasına cesaret edemedik, düşündük dü
şündük en sonunda 10 liralık yapalım dedik. 
25 liralık yaparsak kıymeti yüksek olduğu için I 
tedavülde dolaşabilir. 25 liradan vatandaş fe- | 
dakârlık edemez, tedavülde dolaşmasın, bu da- I 
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ha ziyade avam tarafından muhafaza edilsin, 
dedik. Onar liralık olarak sevk ettim, amaYük-
sek Heyetiniz 25 lira, olarak çıkarırsa kanuni 
bir mahzur yoktur. Bu şekilde fedakârlık ya
pacak olan vatandaşlara, gümüşün evsafı gü
zeldir, ucuza, dört liraya malohıyor. Elimizde 
birikmiş olan gümüşler bu suretle piyasaya çı
kacaktır, bunlar eski gümüşlerdir, başka tür
lü kullanılmıyor, hem de Hazineye fayda sağ
la luıcaktır. 

BAŞKAN" — Efendim, sayın Maliye Baka
nının açıklamasınla teşekkür ederiz, zahmet et
tiler. Tahmin ederim arkadaşlarımızın başka 
sualleri de yoktur, hepimiz tenevvür .ettik. 

Mevzuubahsolan kanunun tümü üzerinde 
müzakereler bitmiş, maddelere geçilmişti. Bi
rinci madde üzerinde müzakerelere devam edi
yorduk. Bu arada Maliye Vekilini de dinlemiş 
bulunuyoruz. Kanunun birinci maddesini oku
yacağız. 

Mehmet Özgün eş 've beş arkadaşı tarafından 
değiştirge önergesi verilmiş bulunuyor. 

SOYU YÜCE ŞEFİK — Maliye Vekilinin 
açıklamasını dinledikten sonra kanun teklifimi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız teklifini geri al
dıklarım ifade ettiler. Bu geri alma keyfiyeti
ni oyunuza koyuyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yetıler.. Kanun, tasarısının geıd 'alınması kabul 
edilmiştir. 

Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,40 



S. S A Y I S I 77 
Millî Savunma Bakanlığı İlmî İstişare ve Araştırma 
Kurulu faaliyetleri için avans verilmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Güvenlik ve İktisat komisyonları 
raporları (1/65) 

T. C. •% 
Başbakanlık ^ % •. *• • :/ 18 . 8 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi . . • ' < • ' • _ 

Sayı : 71 - 1127/1910 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 15 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Millî 
Savunma Bakanlığı İlmî İstişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için yabancı memleketler 
ile yapılacak yardım anlaşmalarının icabettirdiği masraflar için avans verilmesi hakkında kanun 
tasarısı» gerekçeliyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. ' 
Cemal Gürsel 

G E R E K () E 

7279 sayılı Kanunun tevcih ettiği araştırma ve geliştirme, vecibelerini yerine getirmek hususunda 
Millî Savunma Bakanlığınca muhtelif dış yardımlardan faydalanılması zaruri ve mevcut anlaşmaları
mız dâhilinde mümkün bulunmaktadır. 5123 sayıiı Kanun ile kabul edilen 12 Temmuz J947 tarihli 
Yardım Anlaşması hükümleri dairesinde ve 20 Kasını 1958 tarihinde adı geçen anlaşmaya müstenideu 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı arasında «Karşılıklı Silâhları Ge
liştirme Anlaşması» hakkında teati edilen Nota bu imkânı temin etmiştir. Bu anlaşmalar dâhilinde 
Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı ile Birleşik Devletler Mutual Weaposn 
Developmeııt Program (MW1)P = Karşılıklı Silâhları Geliştirme Programı) teşkilâtı arasında bu isti
kamette karşılıklı çalışmalara girişilmiştir. Ancak, Amerikan Hükümetinin bir teşekkülü olanMWDP 
ile yapılan mukavelelerde bu teşekkül, malzeme, teçhizat veya hizmet karşılığı olan masraflar Türk 
Hükümeti tarafından yapıldıktan sonra bu masrafların Amerikan doları karşılığını tediye etmeyi ka
bul etmekte ise de. Amerikan Hükümeti tarafından Türk Hükümetine geri ödenecek bu masrafların 
miktarının evvelden tahmini ve bu hususta bütçeye bir tahsisat konması bütçe usul ve teamüllerine 
uygun düşmemektedir. Bu sebeple, yabancı hükümetler tarafından Türk Hükümetine iade edilecek 
bu kabil masrafları karşılamak için Hazinece önceden avans verilmesi yolu düşünülmüş ve bu kanun 
tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. Verilecek avansın gerekli teçhizat ve malzeme mubayaa edildikten 
sonra vürudunda Hazineye irat kaydedilerek mahsubi' yapılacaktır. 



_ 2 — 
Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. '..?: 
Millî Birlik Komitesi " .,•• < 25 . 8'. 1960 
Güvenlik Komisyonu '̂i*,; 

Esas No. 1/65 
' Karar No. 29 ' • • ••••.• 

Yüksek Başkanlığa , 

Millî Savunma Bakanlığı îlmî istişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için avans verilme
si hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşül
dü. : 

7279 sayılı Kanunla teşkil edilmiş olan mezkûr Kurulun faaliyetlerini, verimli bir hale getirmek 
maksadiyle hazırlanan tasarının, tümü üzerinde yapılan uzun görüşmeler neticesinde; gerekçe
de, serd edilen hususların kabulü prensibolarak nyguiı görülmüştür. 

Ancak, tasarı ile vaz'edilmek istenen hükmün, 7279 sayılı Kanuna ek bir kanun şeklinde ted
vini, kanun yapma tekniğine daha uygun olacağı ınülâhazasiyle, kanun başlığı değiştirilmiş- ve 
1 nci madde (ek madde) şeklinde mütalâa edilmiştir. 

Hizmetin gerektirdiği sürat, gizlilik ve ehemmiyet nazarı itibara alınarak, bu mevzudaki' 
her türlü satma! ma , muamele] e rinde 1050 ve 2490 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmama
sı muvafık görülmüş ve bu gaye ile 2 nci -madde (ek madde) ye bir fıkra olarak eklen
miştir. 

Madde numaralarında teselsülü temin bakımından da, 3 ncü madde, 2 ve 4 ncü madde ise 3 
ncü madde olarak ve tasarı metninde olduğu gibi aynen kabulü iltifata şayan görülmüştür. 

Yukarda izah edilen değişikliklerle kabul olunan tasarı, havalesi gereğince iktisat Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Özdüek Fahri Yurdakuler Muzaffer Er Ahmet Akkoyunlu Fazıl 

Üye Üye Üye Üye 
Ataklı Mucip Kabibay Orhan Kaplan Kadri Karaman Suphi 

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal Ul^y Sıtkı 

( S. Sayısı : 77) 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

İktisat Komisyonu 
Esas No. 1/65 
Karar No. 54 

15 . 9 , 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı İlmî İstişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için avans verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ile Güvenlik Komisyoncu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmak
la, ilgili bakanlık mümessillerinin huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, 7279 sayılı Kanunla teşkil edilmiş olan mezkûr kurulun faaliyetlerini daha rasyonel ve 
verimli hale getirmek maksadiyle ihzar edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan inceleme ve müzakerelerden sonra Güvenlik Komisyonunun tadili veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 

Üye 
Ersü Vehbi 

Sözcü 
Soyuyüce Şefik 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 

Üye. 
Aksoyoğlu Refet 

Üye 
Koksal Osman 

Tasar Dündar 

Üye 
Baykal Rifat 

Üye 
Ozkaya M. Şükran 

( S . Sayısı:: 77) 



— 1 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Savunma Bakanlığı İlmî İstişare ve Araş
tırma Kurulu faaliyetleri için yabancı memle
ketler ile yapılacak yardım anlaşmalarının 
icabettirdiği masraflar için avans verilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7279 sayılı Kanımla tahmil 
edilen vazifelerin ifası için yabancı memleketler
den itli al olunacak veya memleket dâhilinden 
Katınal'nacak malzeme ve teçhizatın veya yapt ı 
rılacak hizmetlerin bedeli olarak, bu mevzuda 
yabancı devletler ile yapılmış veya , yapılacak 
olan anlaşmalar gereğince bu devletler veya 
onlar namına hareket edecek teşekküller tara
fından biiâlıara ödenecek kısma tekabül eden 
miktarı karşılamak ve vürudunda irat kaydedi
lerek mahsubu yapılmak üzere Hazinece avans 
verilir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

16 . S . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
(l Gürsel 

Devlet Bakanı 
8. İnan 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özçtüek 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakam 
F, Yavuz 

Devlet Bakam 
Â. Artus 

Adalet Bakanı 
A. P. Gözübüyük 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 
Bayındırlık Bakanı 

D, Koper 

MADDE 2. —• Yukarıki maddeye istinaden 
verilecek avans ile yapılacak her türlü satmal
ına muamelelerinde 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümleri tatbik olunmaz. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu vürütür. 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Müdafaa Vekâleti îlmî İstişare ve Araş 
tırma Kurulu teşkiline dair 7279 sayılı Kanuna 

bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7279 sayılı Kanıma aşağıda 
yazılı ek madde' ilâve edilmiştir. 

EK MADDE — 7279 sayılı Kanunla tahmil 
edilen vazifelerin ifası için yabancı memleketler
den ithal olunacak veya memleket dâhilinden .sa-
tmalmacak malzeme ve teçhizatın veya yaptırıla
cak hizmetlerin bedeli olarak bu mevzuda yaban
cı devletler ile yapılmış veya yapılacak olan an
laşmalar gereğince bu devletler veya onlar na
mına hareket edecek teşekküller tarafımdan bi
iâlıara ödenecek kısma tekabül eden miktarı kar
şılamak ve vürudunda irat kaydedilerek mahsubu 
yapılmak üzere Hazinece avans verilir. 

Bu kanunla verilecek avans ile yapılacak her 
türlü satmalına muamelelerinde 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artır
ma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümleri uygu
lanmaz. 

MADDE 2. — Tasarının 3 ncü maddesi 2 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
C. tren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
8. Vlay 

Sanayi Bakanı Ba. -
M. Uluer 

İmar ve İskân Bakanı 
O. Kubat 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
N. Karasu 
Tarım Bakanı 

F. Üstün 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Ya. ve Tu. Bakanı 

Z. Tarkan 

( S . Sayısı: 77) 



— 5 — 
İKTİSAT* KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Müdafaa Vekâleti îlmî İstişare ve Araş
tırma Kurulu teşkiline dair 7279 sayılı Kanuna 

bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Güvenlik Komisyonunun 1 ne i 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 3 ncü maddesi 2 ııci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 4 ncü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 77); 





S. S A Y I S I 76 
1960 malî yılı Muvazeneı Umumiye kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu raporu (181) 

T. C. t 

Başbakanlık 8 . 9 . 1960 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1258/2113 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 6 . 9 . .1960 tarihinde kararlaştırılan «1960 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 'hakkın
daki kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devleit Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun tatbikatı ola
rak Hazinece Emekli Sandığına ödenmesi gereken miktardan, 'bütçelerden yapılan tasarruflarla kar-
şıianamıyan 50 000 000 lirasının, 6 . 7. 1960 tarihli ve 11 sayılı Kanuna istinaden yapılan istikrazdan 
elde olunan mebaliğden temini zarureti karşısında işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



— 2 — 
İktisat Komisyonu raporu/ 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 15 . 9 . 1960 

İktisat Komisyonu : 
Esas No: 1/81 
Karar No: 55 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

1960 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa ıbağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Bakanlar Kurulunca 6 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırîîiıp Başbakanlığın 8 . 9 . 1960 tarih 
ve 71-1258/2113 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı tetkik tc müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere 5434 sayılı Türkiye Cumkuriyeti Emekli San
dığı Kanununa Ek 42 sayılı Kanunun taltlbikatı olarak Hazinece Emekli Sandığına ödenımesi gereken 
miktardan, bütçelerde yapılan tasarruflarla karşılanamıyan 50 000 000 liranın Emeklıi Sandığına 
ödenmesini istihdaf etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere ve incelemelerden sonra yukarda arz edilen gerekçe yerin
de mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş, ikinci madde tayyedilmiş ve diğer madde
ler, madde numaraları teselsül ettirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat KJornisyonü Başkanı Sözcü Üye Üye 
Kuytak Fikret Soyuyüce Şefik Aksoyoğlu Refet Baykal Rifat 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye Üye 
Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman 

Üye 
Taşar Dündar 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

(S. Sayısı:%}] 



•HÜKÜMETİN TEKLİFİ İKTİSAT KOMİSYONUNUN DE&tŞTÎRİŞİ 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kaıuınuna 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE J. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Devlet Iborçları Ikısmımn 804 ncü (5434 
sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli .Sandığına yapılacak ödemeler) faslı
nın 14 ncü (89 ncu madde gereğince ödenecek 
emekli ikramiyeleri) maddesine (50 000 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ek 
ödenek 6 . 7 . 1960 tarihli ve 11 sayılı Kanuna 
istinaden yapılan istikraz (hâsılı ile karşılanır. 

MADDE 3. — Bu 'kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

6 . 9 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdilek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas - Yay. ve Trz. B. V. 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı V. 

H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

Â. Artus 
İçişleri Bakanı 
M. 1. Kızüoğlu 
Maliye Bakanı 

E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üne?" 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

S. Ulay 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Trz. Bakanı 

§. Kocatopçu , — 
İmar ve İskân Bakanı ve 

Millî Eğitim B. Y. 
F. Yavuz ,*?.•;; 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1960 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa foağlı (A/ l ) işaretli cet
velin Devlet Iborçları kısmının 804 ncü (5434 
sayılı Kanun gereğince JTüıMye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) faslı
nın 14 ncü (89 ncu madde gereğince ödenecek 
emekli ikramiyeleri) maddesine (50 000 000) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe "girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

• * » * • 

( S. Sayısı : 76 ) 





T. C. Millî Birlik Komitesi Genel Kurulunda Ankara 
Belediyesi Reis Muavini Kurmay Yarbay Orhan Kaleli'nin, 
Ankara Şehrinin ihtiyaçları hakkında verdiği izahat ve 

yaptığı teklifler 





17 Eylül 1960 Cumartesi 
Açılma saati : 10,30 

BU BÎRLEŞÎM BAŞKANI — Taşar Dündar 

DİVAN KÂTİPLERİ : Karavelioğlu Kâmil, Çelebi Emanullah. 

BAŞKAN — Oturumu acıyorum. 
Söz, Ankara Belediye Başkam Orhan Kale-

li'nindir. 
ANKARA BELEDİYE BAŞKANI OllHAN 

KALELİ — Bugün başında bulunduğumuz An
kara Belediyesinin 1960 yılı bütçesi gayrisami-
mî olarak tanzim edilmiş 165 milyon Türk Li
rası malî porteyi ifade ediyor. Bunun ancak, 
kabili tahsil olan miktarı 40 milyon liradır. 20 
•milyon lira da Hazineden yardım olarak düşü
nülmüş, 50 milyon lira, belediye tasarrufundaki 
arsalar satışından elde edilecek paraların gelir 
bütçesine intikali düşünülmüş, 50 milyon lira 
da istikraz düşünülmüş bu suretle 150 milyon 
'liralık bir g'elir tahmini yapılmış. 165 milyon 
liralık ge'lir bütçesinin 120 milyon lirası gayri 
samimî ve kabili temin bir rakam değil. Bu
günkü belediye gelirleri 45 milyon liradır. Bu
nu halen tahsil etmekteyiz. 165 milyon liralık 
ihtiyacı 45 milyon lira ite tedvir etmek duru
mundayız. Belediye bünyesi içinde iki ana hiz
met müşahede etmekteyiz. Birincisi, yatırım. 
yol, kanalizasyon, su, elektrik ve havagazı prob
lemleri. Bu meyanda yatırım kelimesi şümulüne 
girmiyen şehrin temizliği de vardır. Bu hizmet
lerin hepsi paraya vabeste hizmetlerdir. Elimiz
de para olduğu takdirde yapabileceğimiz hiz
metlerdir. İkinci hizmetler murakabe ve kon
trol hizmetleridir. Yol ve kanalizasyon mevzu
unda son kanuna göre zaruri yatırımlara devam 
edeceğiz. Bu hususta çalışmalarımız başlamıştır. 
Hangilerinin zaruri, hangilerinin zaruri olma
dığını tesibit ediyoruz. Bunlardan zaruri olan
lara karşılığı olmasa, da devam edeceğiz. Çün
kü, bunlar şehrin hayati hizmetlerine taallûk 
etmektedir. 

Şöhrin su derdi de büyük bir ehemmiyet arz 
etmektedir. Mazide şehir nüfusunun 1960 yılın
da 160 bin olacağına göre tesisler yapılmıştır. 
Halbuki bugün şehir nüfusu 600 bindir. Her 

şeyi gibi su ihtiyaç ve tesisatı da bizi tazyik 
altında bırakmaktadıı-. Bu hususta düşünülmüş 
bulunan Sakarya projesinin portesi 160 milyon 
liradır. Bugünkü ihtiyaçlarımızla bunu karşılı-
yacak durumda değiliz. Hazine ile. Maliye ile 
yaptığımız temasın neticesinde de bu şekilde 
bir imkânın sağlanacağı meşkûk görülmüştür. 
Bu mevzuda, dış yatırım mevzuunda faaliyeti
miz vardır. Bu hususta bir kanun teklifi ile hu
zurunuza geleceğiz. 

Mühim bir konu da ; mühiım bir problem de, 
şehir dışında süratle inkişaf eden gecekondu 
davasıdır. Bu inşaata demin arz ettiğim sebep
lerle müdahale edip katî bir netice alamamak
tayız. Gecekonduların inşasından sonra bizler 
için su, elektrik ve yol temini problemi mey
dana çıkmaktadır. Biz, bugünkü malî durumu
muz itibariyle gecekondulara su ve elektrik ve
remiyoruz ve bu gibi talepleri de reddediyoruz. 

Diğer bir mühim nokta belediye bünyesi 
içinde bulunan su ve elektrik mevzuudur. Be
lediye bünyesinde bulunan E. (1. O. Şirketi ile 
Sular İdaresi Şirketinin elinde mevcut nakit 
para bulunmaktadır. Fakat bu şirketler döviz 
ta'lebetmektedirler. Eğer bu döviz talepleri is'af 
edilmezse istikbale muzaf çok büyük bir âmme 
hizmeti olan bu teşebbüslerde aksaklık olabilir. 
Bu bakımdan taleplerinin yerine getirilmesi 
ica!betmektedir. İkincisi, murakabe ve kontrol 
ımevzuudur. Bidayette arz ettiğim gibi belediye
nin kalifiye ve kaliteli elamanlarla teçhiz edil
memiş olması dolayısiyle murakabe ve kontrol 
sistemimizi arzu ettiğimiz şekilde yürütemiyo
ruz. Yeniden plânlama, yeniden teşkilâtlanması 
hususunda Dahiliye Vekâletine yaptığımız mü
racaat üzerine Dahiliye Vekâletinden 3 müfet
tiş getirtmiş bulunuyoruz. Yapacakları tetki-
kat sonunda, teşkilâtımız konusunda bize bir ra
por vereceklerdir. Alınacak rapor üzerine 30 
sene evvelki ihtiyaca göre ayarlanmış teşkilâtı-



/ mızı yeni İhtiyaçlarımıza göre yeni baştan tan
zim edeceğiz, kaliteli ve kalifiye eleman temini 
yoluna gideceğiz. 

Murakabe unsurumuzun en mühim bi* mev
zuu da imar Müdürlüğümüzdür. Yalnız Anka
ra şehrine mahsus hususi bir kanunla kurulmuş 
olan bu müdürlük de belediyemiz ancak bele
diye başkanının idare heyetine iştiraki ile 
temsil olunmaktadır, İdare heyetinin diğer S 
âzası ayrı ayrı tmar ve iskân Bakanlığınca 
seçilmekte ve bu heyetin verdiği kararlar imar 
Vekâletinin tasdik ve tasvibinden sonra tatbikat 
safhasına intikal etmektedir. Meselâ, şehrin va
roşlarında bulunan gecekondu sahasının imar 
plânına dâhil edilmesi işi belediye üniteleri va
zifeleri meyanma ithal edilmiştir. Buralara su 
ve elektrik götüreceğiz. Bu, şuna benzer; davul 
bizim boynumuzda, tokmak imar Vekâletinin 
elinde. Bu iki müessese arasında katiyen bir koor
dinasyon yoktur. Çalışma hususunda belediye 
ile iş birliği yapılamıyor. Bu yüzden de şehrin 
inkişafı temin edilemiyor. Dün yaptığımız bir 
toplantıda, bu hususta ilmî etüdlerin de ikmal 
edilmesi şartiyle kat limitlerinin artırılmasına 
teşebbüs ettik. Fakat çok mukavim bir cephe ile 
karşılaştık. Belediye Meclisi içinde anormal bir 
uzuv olarak çalışan tmar Müdürlüğünün beledi
yeye bağlanması mevzuunda sizlere bir kanun 
lâyihası takdim edeceğiz. Bu kanun lâyihası siz
ler tarafından tasvibedüdiği takdirde şehrin hiz
metlerinden sorumlu olan belediye bu hizmetle
rin de tedvirinden sorumlu olacaktır. 

Kontrol mevzuunda da şu maruzatım bulun
maktadır. Elimizde iki yüz kadar vasıta bulun
maktadır. Bu vasıtalar kontrolle birlikte temizlik 
işleri ve idare hizmetleri için de kullanılmakta
dır. Bu vasıtaların nısfı da işlemez haldedir. Di
ğer nısfı da bir gün hizmete olsa üç «gün tamir 
durumundadır. 

Bu tarihten sonra hizmetin malî yıl sonuna 
kadar devamı, mevcut zaruri borçların itfası ve 

.memur maaşlarının tesviyesi için 50 milyon li
raya ihtiyacımız vardır. Bugünkü hizmetler için 
lüzumlu miktarın 6 milyonunu bundan sonraki 
gelirlerimizle karşılıyacağımızı zannediyoruz, ih
tiyacımız olan bu 50 milyon lira içinde en kritik 
durum arz eden husus şudur; bundan evvel ya
pılmış yol ve kanalizasyon karşılığında mjitaah-
lıitlere para ödiyememek durumundayız. Bu se
beple de mütaahhitler çalıştırdıkları ameleye üc-
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retlerini verememek zorunda kaldıklarından, 
mütaahhitler ameleye olan borçlarını temlik et
miş, 1 500 amele belediye ile karşı karşıya bıra
kılmıştır. inşaat mevsimi bitmiş veya bitmek 
üzeredir. Bu ameleler köylerine döneceklerdir. 
Borçlarımızı veremediğimiz için bunlar her gün 
belediyemize müracaatta bulunmaktadırlar. Malî 
imkânsızlıklar yüzünden bu talepleri karşılıya-
mıyoruz. Bu hal iki aydır devam ediyor. Gün 
geçtikçe de vahim durumlar arz etmektedir, öy
le bir vasatla karşı karşıyayız ki buraya fitne ve 
fesat kolaylıkla hulul edebilecektir. Demin hu
zurunuzda arz ettiğim gibi, 6 milyon lira bize 
para verilmiş olsa bu borçları itfa ederek bun
ların köye müspet fikirle dönmüş olmasını te
min edeceğiz. Son olarak Maliye Bakanlığı Bütçe 
Malî Kontrol Fmum Müdürü ile yaptığımız te
mastan; nakit iki milyon liranın verilebileceğini 
ve bu paranın da daha evvel plânlanan ve bele
diye bütçesine yardım olarak derpiş edilen 8 
milyonun bakiye 5 milyonuna mahsubedileceğini 
öğrendim. Hazinenin ve Devletin malî kudretini 
öğrendikten sonra belediye bünyesinde umumi 
fiyat artışlarına sebebolmıyacak şekilde varidat 
teminini esas ittihaz etmiş bulunuyoruz. 

Bu meyanda yaptığımız etütde Belediye 
Kanununun 15 nci maddesi şehirde at yarışla
rının tertip ve idaresi belediyelere bırakılmış 
olmasına rağmen sakıt Hükümet tarafından 
bu işin özel bir kanunla Ziraat, Vekâleti bün
yesine alındığı ve Ziraat Vekâleti bunu.ted
vir için kurulacak derneklere devri hususun
da salahiyetli kılındığı görülmüştür. Bu se
beple Ziraat-Vekâleti bunu Cokey Kulübe dev
retmiştir. Cokey Kulübü ise bundan hâsıl 
olan gelirinin tamamını envanterinde göster-
miyerek mühim kısmını Başbakanlığa ve bil
hassa Ahmet ftalih Korur'a devrettiği anlaşıl
mıştır. Buna rağmen envanterinde 11 milyon 
lira görünürken işin asıl sahibi olan belediye 
bir tek kuruşa dahi muhtaç bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bunu da kanun olarak huzurunu
za getireceğiz. Tasvibedüdiği takdirde, esasen 
Belediye Kanununda mündemiç olan vezaif 
meyanmda bulunan bu husus belediyeye gelir 
kaynağı sağlamış olacaktır. Bugün biz 505 
lira ücretle şube müdürü, 240 lira ücretle 
kontrolör kullanmaktayız. 240 lira ücretli bir 
kontrolör, 505 lira ücretli bir şube müdürü
nün, bulundukları bölgelerin nüfusu ikinci, 
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üçüncü sınıf vilâyetler nüfusu kadar bir nü
fusu ihtiva etmektedir. O vilâyetlerin belediye 
problemleri kadar problemlerle karşı karşıya-' 
dırlar. Bu şube müdürlerinin Belediye Kanu
nunun tatbikatında yeterli olmalarına rağmen 
505 lira ü< retle hizmetlerinde sadık bir yol 
takibedip etmiyeeeklerini takdirinize arz ede
rim. Cokey Kulübü bünyemize geçtiği tak
dirde, Cumartesi ve Pazar günleri ayrıca dı
şardan kadro almadan belediye memurlarını 
bu teşkilâtta kullanmak suretiyle ücret yekû
nu ye/li, sekiz yüz lira tutan bir memur tipi 
yaratmak istiyoruz. Bu şekilde belediye umu
mi muvazeneye yük olmadan kendi yağı ile 
kavrulacak bir âmme teşekkülü halinde çalış
mak için ilk âdımı atmış olacaktır. Buna mu
vazi olarak elimizde Çubuk Barajı bulunmak
tadır. Bu baraj şehrimizin suyunu temin et
tikten jsonra çok cüzi bir fonksiyonla da civa
rın sulama . işinde kullanılmaktadır. Fonksi
yon bu olmakla beraber Devlet Su İşleri İda
resinde ve kadrosundadır, belediye bünyesi 
dışındadır'. Ve bu sebeple de belediye senede 
bu müesseseye bir miktar para ödemek mec
buriyetindedir. 

Çubuk Barajı 4 milyon liraya mal olmuş, 
bugüne kadar da 2 milyon lirasını amorti et
miştir. Daha ziyade şehire su temin eden bu 
tesisin belediyeye devri için hazırlıklarımız 
vardır, yapacağımız teklifin kabulünü rica ede
riz. Devri halinde baraja aynı zamanda 
Gençlik Parkı statüsünü verecek ve bu suretle 
gelirimizi artırmış olacağız. Aynı zamanda bu
radaki fidanlıktan faydalanacağız ve şehrin 
eski iktidar tarafından ihmal edilen ağaçlan
dırma işini kısa zamanda telâfiye gayret ede
ceğiz. 

Ayrıca gecekondu mevzuunda bir kanun 
lâyihası takdim edeceğiz. Halihazır mevzuatı
mıza göre biz gecekondu inşaatını, kanunun 
bize verdiği yetkiye göre durduramıyoruz. 
Gecekondu yapılıyor, biz zabıt tutuyoruz, be
lediye encümeni yıkma kararı veriyor. Fakat 
kararın infazı sırasında gecekondu sahibi Dev
let Şûrasına 16 kuruşluk pullu bir istida ile 
müracaat ediyor, 36 lira kaydiye yatırıyor, te
hiri icra kararı alıyor. Bu şekilde gecekondu 
inşaatı devam ediyor. Arz edeceğimiz kanun, 
neşri tarihinden itibaren mer'iyete gireceğine 
göre, kazai mercilerin bu şekildeki müdahale

lerini önlemiş olacaktır. Hedefimiz ilk gaye 
olarak bundan sonraki gecekondu inşaatını 
durdurmak olacaktır. 

Ayrıca belediyenin iki kanun, teklifi bulun
maktadır. Belediye şirketler kurarak veya müs
takil hareket etmek suretiyle yahut mevcut şir
ketlere iştirak etmek suretiyle halka ucuz mesken 
yapacaktır. Bu işe beledij^ede sermaye ayrılıyor, 
arsalar ayrılıyor. Emekliye ayrılan subay arkadaş
larım da ellerindeki paraya, iktisadi ve malî 
bir veçhe verebilmek babında bu hususta faydalı 
olacaktır. Bu işe belediye 8 - 10 milyon lira ile 
diğer arkadaşlar da büyük bir kütle ile iştirak 
edeceklerdir. Gayemiz bu arkadaşlara mesken te
mini değil bir şirket kurdurmaktır. Ucuz arsa 
temin edeceğiz. Belediye olarak buraya yol yapa
cağız su ve imkân olursa havagazı getireceğiz. İn
şaata başlayınca tour|adaki arsaları kıymetlendir
miş olacağız. Batının1 yaptığı gibi iki oda bir hol-
dan ibaret inşaat yapacak, kanun kabul buyurul-
duğu takdirde, inşaatın hitamında gecekondu
larda oturanlara «buyurun beyler,» diyecek onlar 
da ya bunu satmalacak veya kira ile oturacaklar. 
Biz de bu suretle peyderpey gecekonduları kal
dırmış olacağız. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir, her hangi 
bir sual varsa cevap arz edeyim. Bahsettiğimiz 
mevzulardaki gerekçeleri ve kanun lâyihalarını 
takdim edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Karavelioğlu Kâmil. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 50 milyon lira

lık arsa satışından bahis buyurıdunuz. Bu arsa
ları hemen satmak imkânı yok mu? 

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 
KALELİ — Alıcısı yok. Hazineden intikal et
miş arsalar var. Belediye, bugünkü muhasebe sis
temine göre, elindeki arsaları bilememektedir. 
Mevcut arsalarımızı satışa arz ediyoruz, fakat 
talip zuhur etmiyor. Talibi olmadığı için de sa
tılmamaktadır. 

Hakiki ve Devlet sektöründe olmıyan hükmi 
şahıslar tarafından alıcı yoktur. Bütçe yapılırken 
sabık ve sakıt hükümetin emri ile mevcut ban
kalara satılmak üzere bütçeye ithal edilmiş. In-
kılâpdan sonra banka limitleri tahdidedilince 
bankalar da alış kabiliyetini kaybetmiş. 

KARAVELİÖĞLU KÂMİL — Şahıslara sa
tılmamış mı? 
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ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 

KALELİ — Daima ilân ettiğimiz halde alıcı 
bulunmamaktadır. , 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Zannedersem fi
yatlar çok yüksek. 

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 
KALELİ — Efendim, arz ettiğim gibi belediye 
kendi bünyesinde sevk ve idare edecek malî kay
nağı tesbiti esas ittihaz etmiştir. Prensibimiz 
budur. 

Elimizdeki imkân ve tahsisatı da arz edeyim. 
Meselâ tabelâ asmak için İstanbul'da ücret 50, 
İzmir'de 30 halbuki Ankara'da 10 liradır. Biz 
iktisadi sektörü fazla tazyik etmemek içvn -elimiz
den gelen gayreti sarf ediyoruz Fakat diğer ta
raftan birikmiş alacaklarımız vardır. Bunların 
ekserisi takipsiz kalmıştır. Belli bir şahıstan 
146 lira dahi vaktinde tahsil edilmemiştir. Bu 
suretle halen belediyenin iki buçuk milyar Jira 
kadar tahsil edilmemiş bereken alacağı vardır. 
Fakat mâruzâtım bütün bunların' hepsi geç te
celli edecek hususlardır. Kaza yolu ile temin edi
lecek hususlardır. Altı milyon amele ücretlerinin 
tediyesi çok mühim bir mevzudur. 

BAŞKAN — Söz almak istiyen arkadaş var 
mı efendim? 

Buyurun, Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Gecekondu sakinlerini sıhhi 

evlere kavuşturmak için yapılacak evlerden bah
settiniz. Beher evin maliyeti kaç lira olacak 

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 
KALELİ — Sekiz bin lira. Arsa dâhil sekiz bin 
lirla. Filistin ve İtalya'dan etüdler getirdik, bun
ları tetkik ediyoruz. Elimizdeki arsaları 6088 
sayılı Kanun bizi halka dağıtmaya memur et
miştir. Yine mevcut kanuna göre belediye hudut
ları dâhilinde ve civarında Hazineye aıdolan 
arsalar mahallî belediyeye tescil ediliyor. Fakat 
üzerinde durulmadığı için bu arsaların beledi
yeye devir, tapu muamelesi yapılmamış. Bu ar
saları temin ettikten sonra şirkete ucuz fiyatla 
satacağız. Veyahut da hakiki ve hükmi şahıs
ların tasarrufunda bulunan arsaları satmalaea-
ğız. Fakat mevcut arsalar kâfidir. Ve elimizde 
bu işi destekliyecek kadar bulunmaktadır. 

ERSÜ VEHBİ — Memleketimizde atçılığı 
geliştirmek için bir teşkilât kurulmuştur. 

Bunun en baş teşkilâtı şüphesiz Ziraat Ve
kâletidir. Bunların belediyeye geçmesi beledi

yelere hakikaten büyük bir kazanç sağlar. Ama 
bugün için bu iş istanbul, Ankara, İzmir ve 
Adana olmak üzere 4 şehrimize inhisar etmiş 
durumdadır. Bundan maksat memlekette atçı
lığı geliştirmek olduğuna göre bu işi mahallî 
belediyelere terketmek, memlekette müşterek 
vasıfta at yetiştirmek gibi ana prensibe aykırı 
düşmez mi? 

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 
KALELİ — Şu şekilde mâruzâttı bulunacağım, 
bugün at neslinin dernek kurulmak suretiyle 
ıslahı yalnız 3 - 4 vilâyete inhisar etmiştir. 
Eğer bunu memleketteki 670 belediyeye teşmil 
edersek, 670 mihrakta at ıslahı mevzuu da hal
ledilmiş olacaktır."Belediye, bilhassa gelir kay
nağı tesisi bakımından tahrik edilmiş olacak, 
muhtelif mihraklar at nesli ıslahı hususunda 
tahrik edilmiş olacaklardır. Memlekette 20 - 25 
profesyonel atçı vardır. Fakat bugün kanunun 
gayesinden uzaklaşılmıştır. Karacabey Harası
nın-haricinde memlekette at ıslahı mihrakı yok
tur. Hakikat da budur. 

ERSÜ VEHBİ — Teşekkür ederim. 
ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 

KALELİ —- Arkadaşım müsaadenizle şuna te
mas etmektedirler. Cokey Kulübü at beslemek
le ve ıslahı ile meşgul olmamaktadır. Bu işle 
uğraşanlar şahıslar ve münferit teşebbüslerdir. 
Bu kulüp koşuların tanzimi ile meşgul olmakta-' 
dır. Binaenaleyh bu derneği biz uhdemize al
makla atçılığın gelişmesine mâni olmıyacağız. 

ÖZGÜR •SELÂIIATTİN .— Efendim, Beledi
ye Meclisinde İmar ve İskân Vekâletinin tem
silcisi olan bu uzvu belediyeye bağladığınız, tak
dirde İmar ve İskân Vekâleti ilo olan münase
betlerinizin geliştirilmesi bakımından neler dü
şünüyorsunuz? 

ANKARA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN 
KALELİ — Mevcut talimatın âmir hükümleri 
şudıVr. İmar ve İskân mevzuu ile belediye kati
yen yetkili değildir. Koordinasyon babında bu
güne kadar gelen itiyatlar mevcuttur. Dahiliye 
Vekâleti, İmar Vekâleti, Sağlık Vekâleti, Kara
yolları Bölge Şefliği, İskân Umum Müdürlüğü, 
belediye reisi ve .belediye imar müdürü ki, imar 
müdürü belediyeye bağlı görünmesine rağmen 
İmar Vekâletinin bir memurudur. Ve şahsan 
imar mevzuunda karar almaya yetkilidir. Çün
kü bu teşekkülde vazife alan şahıs 2 500 lira 



ayiık ücretle devamlı olarak imar müdürlüğü 
bünyesinde çalışmakta ve mukavelesi imar mü
dürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyeye 
karşı katiyen sorumlu değildir. Taptığı proje
len de îmar ve İskân Vekâleti tarafından tas
dik ediliyor. Bazan her hangi bir programla 
karşılaştığı zaman onu yapıyor ve belediye hiz
metlerini katiyen nazarı dikkate almıyor. Yal
nız imarı esas ittihaz ediliyor ve icarar ona gö
re almıyor. Mâruzâtta bulunduğum gibi şehrin 
derlenip toplanması için. 250 bin nüfuslu gece
konduların derlenip toparlanabihnesi için, bil
hassa kira mevzuunda bir ferahlık yaratabil
mek İçin. bugünkü kesafet nispet'erini artırmak 
mecburiyeti hâsıl olmasına rağmen, dünkü top-< 
lantıda mukabil taraf şehrin estetiğini ileri sür
müşlerdir. Batıda bugün hektar başına- kesafet 
120 kişidir. Bugün Ankara'da da 120 kişidir. 
Bu arkadaşlar, bu kesafetin Batı standartlarını 
geçmemesini istemişlerdir. Ben de kendilerine 
cevap olarak, Batıda bizini gibi gecekonduya 
müsaade edilmediğini, edilirse onun suyunun ve 
elektriğinin getirildiğini ve yalnız mücerret ola
rak estetiğin, sosyal toplumların hayatında ve 
onların idaresinde göz önüne alınacak yegâne hu
sus olmadığını ifade ettim. Bugünkü mevzuat mu
vacehesinde îmar ve îskân Bakanlığı ile iş birliği 
temini hu bakımlardan imkânsız oluyor, efen
dim . 

BAŞKAN — Efendim, kesafeti 120 kişiden 
300 kişiye çıkaracaklar. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
O zaman bizim fikrimiz desteklenmiş oluyor. 
Kesafetin artması demek katların artması de
mektir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎX — Siz teşkilâtlamî-
cak mısınız? 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Evet. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR — Siz seçimle iş ba
şına gelmediğinize göre bu işleri yapabilirsi
niz. Fakat yarın seçimle gelecek Belediye En
cümenleri umumi bölge plânlamasının bir ne
ticesi olarak bir şehrin sosyal, ekonomik bütün 
hususiyetlerini göz önüne alarak yapılacak ça
lışmaları ne dereceye kadar yürütebilir. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ 
— İmar Müdürlüğünün durumu Ankara'ya mah
sustur. Diğer vilâyetlerde müstakildir. 600 kü-
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I sur belediyede bu işler belediye meclisleri ta

rafından sevk ve idare olunmaktadır. 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Benim kanaatim, 

'bunun şahıs hataları veya görüş hataları se
bebiyle işlememeğidir. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Efendim, nihai karar İmar ve İskân Bakanlı
ğına aittir. İmar ve İskân Bakanlığının verdi
ği bu karardan meydana gelecek hizmeti şu şe
kilde izaih edebiliriz. Bu fonksiyonda, 'belediye 
hizmeti görecek, îmar ve İskân Bakanlığı da 

I 'karan verecektir. Bunun ufa!k tâli tesirleri de 
vardır. Beıılbu mâruzâtımda<bu işin detaylarına 
girmek istemiyordum. Lüzum hâsıl oldu, arz 
edeyim. Tanıdığım emekli 'bir Albay için, 'si
vil elbisemi giyerek îmar Müdürlüğüne git
tim. Elimde tapu ve çap vardı. Müracaatıma 

I cevap verecek olan personele, şu çap ve tapu
nun imar plânına dâhil olup olmadığını sor
duğumda İlenden açıkça rüşvet istedi. Ben 
duruma müdahale ederdk bu memuru ceza
landırmak istedim, mevzuat müsait değildi. 
Çünkü benim memurum değil, ancak îmar 
Vekâletine teklif yapabilirdim, onu yaptım. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bunlar idare
nin aksaklıklarıdır, bu mevzuları detaylı ola
rak ilerde konuşacağız. Teşekkür evlerim efen
dim. 

I SOLMAZ3ER İRFAN — Sayın Albayım, 
{ Hipodromdaki yarışların belediyeye devri ile 

gecekondu inşaatına ait kanun tasarıları 'be
lediyece mi hazırlanmıştır? Sevkı nasıl otacak-

I tır. 
BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ 

! — Belediyece hazırlanmıştır ve huzurunuzda 
her 'hangi bir arkadaşın bunları takaibül ede-
re'k kanun tdklifi halinde (teklif etmesini rica 

! ediyorum. Bu usu retle süratle çıkması mümkün 
• olaibilecdktir. 

I SOLMAZ ER İRFAN — Bütün memleket-
!* te*bu gecekondu inşaatı mevzuu bir derttir. 

Her 'belediye ayrı bir 'kanun tasarısı ile kar
şımıza çıkarsa nasıl olacaktır? 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Elimizde bir kitap var. Fransa'da 1106 ayrı 
belediye kanunu vardır. 

BeTediye hizmetleri öyle 'bir hizmettir ki, 
öyle hususiyetleri olan »bir hizmettir ki, her 

I şehrin 'hususiyetine göre değişir. 'Muayyen bir 
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maddenin tatibikı hususunda vahdeti temin 
etmek zorundayız. 

•SOLMAZBR' İRFAN — Ucuz mesken te
mini için '-kanun teklifi var. Subaylar için 
ucuz mesken temin, edecek öyle şirketler çıktı 
•ki, bunlar fbillhassa emekli subayların aldık
ları ikramiyelere göz dikmiş gibi'bir durum 
arz etmektedirler. Eski Ticaret Vekilini de 
bir şirket kurmaya memuı* ettik. Acaba 'bu hu
susta bir çalışmanız oldu ımu? 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Bizim teklifimiz dışında 'kurulacak? şirket-
leri takdir 'buyurursunuz ki, emniyetli sayma
nı anı ak lâzımdır. Biz bir şirket kurduğumuz 
takdirde bu şirkete endirekt olarak nasıl fay
dalı olabiliriz. Biz belediye olarak imar plâ
nı dışında-hir1 arsa aldık Ibu arsa, bir an için 
imar plânına dâhil olsun, hemen kıymetlene-
cektir. Oraya bir yol götürdük, arsa kıymet-
leneeekfir. Elektriğini, suyunu -götürdük ar
sa kıymetlendi. Üzerine bina yapmadım. Şirke
tin 'katiyen zararı mevzuujbahsolamaz. Daha 
mühim1, 'bir husus da elimizde ve tasarrufu
muzda bulunan kanun; ucuz mesken inşaa
tında 'hakiki ve hükmi şahıslara tevdiine âmir 
hükümler 'bulunmaktadır. Elde mevcut. arsa
lara ucu?! mesken inşası mevzuunda iki bele
diyemiz tavzih edilmiştir. Burada iki yüz su
baya ev yapılacak. Fakat benim huzurunuza 
getirmiş olduğum teklif 200 subayı değil belki 
iki bin sulbayı /bünyesine alacak şekilde ve be
lediye hizmetleriyle beraber müştereken 'işiet
me'k suretiyle, subayları serbest teşebbüse 
salhip kılabilecektir. 

BAŞKAN—••Efendim, bir Holding, şirket 
statüsü var. Fakat şöyle 'bir mesele ortaya çi j 

•kıyor. Bu şirket ilhracaat, itöıalât yapacak. Bu 
şirket kurulduktan sonra 'bir anlaşma yapıl
ması mümkündür. Bu hususta' Komitemizce 
bir karar alınmasına lüzum yoktur. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ*— 
Bu iştiraki temin edecek kanun . mevcuttur. 
Ben 'belediye Ihizmetkrini umumi malûmat 'ola
rak arz etmiş bulunuyorum. 

SOLMAZBR İRFAN — Mütaahhitlere yap
tırılan şehir hizmetleri için borçlu durumda oldu
ğunuzu ifade ettiniz. Mütaahhit de ameleye karşı 
borçlu durumda, jtyDütaahhit aradan çekilip nasıl 
oluyor da belediye ile amele karşı karşıya gelebi-
livor? 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Mütaaihh i de parasını verememişiz. Mevzuata göre 
ameleye karşı borçlu olan mütaahhit aradan siv
ri labiliyor. Alacağını temlik ediyor, Borçlar Ka
nununa göre aradaki borçlu çıkıyor ve nihai ala
caklı ile nihai borçlu karşı karşıya geliyor. İş ka
nun da bizi takyidediyor. 

BAŞKAN — Sayın albayın teklifleri, hazır
lanmış olan kanunların arkadaşlarrmızdan biri ta
rafından benimsenerek teklif edilmesi, komisyon
larda vekâlet temsilcileriyle müzakere edilerek 
buraya getirilmesi ve bir an evvel çıkmasıdır. Bu 
teklifi kabul '-edenler... ' . - , 

K A R A Y E L İ O Ğ İ J F KÂMİL — Bir kanun ta 
sarısı mı var, efendim? 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
İmar mevzuunda, gecekondu mevzuunda ve ya
rış bölgesinin belediyeye intikali mevzuunda ol
mak üzere üç kanun tasarısı vardır. 

4 neti mevzu da baraj .mevzuu. Daha hazırlan
madı, etüd halindedir. Eğer.bana elastikiyet ve
rilirse ve bu hususta kime müracaat etmem icab-
ediyorsa bunları da etüt edeyim. 

BAŞKAN — Bu Sosyal Komisyonu ve İskân 
Komisyonunu alâkadar etmektedir. İskân Komis
yonunun Başkanı Haydar Tunçkanat'tır. Bura
da ise S-alâhaittin Bey var kendileriyle bu mevzu
da temas edebilirsiniz. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ 
—Nihai olarak bir noktayı arz edeyim. Belediye 

hizmetlerinin malî yıl sonuna kadar yürütülebil
mesi ve bugüne kadar olan borçlarının itfası için 
evvelce de yaptığımız hesaba göre 66- milyon lira
ya ihtiyaç vardır, biz bunun hepsinin değil, 40 
.milyon lirasının verilmesini ve bu yardımı in temi
nini istirham -ediyoruz, ((fülüşmeler.) 

BAŞKAN — İki gün evvel Maliye Bakanı Ko
mite huzurunda imkânlarının böyle 'bir şeyi kar
şılamalarına maddeten kâfi gelmediğini ifade 
etti. 

BAŞKAN — Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, zatıâliniz bu

raya gelmeden evvel hu işi uzun uzadıya düşün
dük, ölçtük biçtik. Bütün imkânları aradık. Bil
hassa İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinin 
malî durumları üzerinde durduk. Fakat, mâlî im
kân bulamadık. 

BELEDİYE REİSİ ORHAN KALELİ — 
Efendim, halin nakli ve mıcırdan biriket imâl 



edenlerin nakli için bir müdaihalede bulunmadık. 
Yalnız, biz bu hizmetleri tedvir'ettik. Hr/metten 
tasarruf bizim için çok mühimdir. Şu andafki 
zamanımız için bizim 100 bin liramız »itti. 

BAŞKAN — Biriketçiler bize müracaat etti. 
Hepimizi bir vere topluyorlar. Bu durum karşı
sında büyük nakliye masrafları olacaktır deniyor. 
Bu husustaki düşünceleriniz nedir? 

BELEDİYE BAŞKANİ ORHAN KALELİ 
— Efendim, plânımızın ana hatlarını arz edeyim. 
Ankara ve mühim şehirlerimizde umumiyetle sı
nai ve gıdai imalâtla iştigal edilen tesisleri 
şehrin varoşlarına çıkarmaya kararlıyız. Aksini 
emrediyorsanız derhal yerine getiririz. Bunu 
(borçla yapacağız. Şu para yoksulluğunda yapa
cağız. Gülveren bölgesine bir site kurmuş bulu
nuyoruz. ilk hamle olarak bütün sınai tesisleri 
Kasımın 9 una kadar oraya nakledeceğiz. Ka
sımın 9 unda şehirde artık sınai imalât görroi-
yeceksiniz. 

Buyurduğunuz hususlar iktisadi bakımdan I 
A^ârilttir. Ancak, parasızlık yüzünden şehrin me-
'selâ 4 noktasında keresteciler veya briketçiler 
için ayrı ayrı siteler kurmak mümkün değil. 

BAŞKAN— Bize ifade ettiklerine göre bir 
teneke kireç alan bir vatandaş bu durumda ki
rece ödiyeceği paradan fazla vasıtaya ödemek 
durumunda kalacakmış. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Efendim, her malzeme satış mağazalarında satı
lır. Her hangi bir vatandaş oraya gider ve ara
dığı şeyi alır. Bunun gibi kireç satan mağaza
lar da olacaktır ve oradan kireç temin edile
cektir. Biz, şehir içinde imalâta müsaade etmi
yoruz, yoksa satış serbesttir. Boş bir arsaya tel 
çekip orada icrayı sanat etmek veya bir bara
kada icrayı sanat imkânı açılamaz. Belediye 
Zabıta Talimatnamesi ve HıfzıssıMıa Kanunu
nun âmir hükmüdür. Bir dükkân inşa edecek, 
iı̂ fcerse bunun içine 40 ton odun depo edip sata
bilecektir. Faikat imalât yoktur. Yoksa bizim 
mâni olmamız, diye bir şey mevzuubahis değil- • 
dir. Yinfe mahallin müsait bir yerinde fakat dük
kân içinde oduncu bulunacaktır. Fakat salaş 
içinde değil. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Bütün beledi
ye gelir kaynakları şimdiye kadar gözden geçi
rildi mi, bir kelimeyle lütfen cevap verin. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
Devam ediyoruz. | 

I GÜRSOYTRAK SUPHİ — Belediyenin bir-
I çok faaliyetleri var. Fakat belediyeye bağlı es

kiden beri Ankara'da cereyan etmiş ve birlbirini 
I nakleden birçok faaliyet gördük. Bir gün su bo-
İ nıları döşenir, ertesi gün havagazı boruları. 
I Yol yapılır, sonra yol delikdeşik edilir su veya 
t elektrik tesisatı kurulur, asfalt kesilir. Acaba 
I bütün bu faaliyetleri düzenlemek bakımından 
I belediye müdürlükleri aramnda bir koordinas-
I yon müessesesi düşünülüyor mu? 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ 
I — Üç Maliye müfettişi Ibu mevzuu etüd ediyor. 
I Fakat belediye müstakilidir. E. G-. O. da müst-a-
I kildir, belediye oraya para öder. Su işleri müs-
I ta'kiklir, oraya para öder. Bu mevzularda şir-
I ketlere yetkiyi tahdidediyor. Belediyelerle ko-
I ordine çalışma temini hususu henüz etüd saf-
I basındadır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Sonbahara gel-
I dik. İnsani mevsimi bitmek üzeredir. Bunlara 
I yardım etmek, el uzatmak zaruridir. 

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ — 
I — Bu mevzuda üç ay Avrupa şehirlerinde tet-
I kiklerde bulunan Mülkiye mezunu Osman Bey 
I isminde 'bir arkadaşımız. Batı'da Belediye hiz-
I metlerini etüd etmiştir. Kendisini Dahiliye Ba-
I kanlığı tezkiye etmiştir. Bu işin teşkilâtlandı -
I rılması ona verilmiştir. 
I GÜRSOYTRAK SUPHİ — Yeni bir Hal ka-
I mum çıkardık. Bu duruma göre Belediye bun-
I dan yeni bir gelir kaynağı temin edebilecek 
I midir'? 
I BELEDİYE BAŞKANI ORHAN KALELİ 
I — İktisat Müdürlüğünde önümüzdeki Pazarte-
I si günü yeni bal kanunu mevzuunda bir toplan-
I ti yapılacaktır. Her hangi bir tasarruf burada 
I tesbit edilecektir. 
I GÜRSOYTRAK SUPHİ — Otobüs personeli 
I halkımıza gayrihürmetkâr bir şekilde davran-
I maktadır ve kıyafetleri çok bozuktur. Bunların 
I ele alınması zarureti vardır. İkinci bir husus 
I bilhassa mesaiye başlama ve dönme saatlerinde 
I duraklarda büyük kuyruklar olmaktadır. Bun-
1 lan önleyici tedbirler etüd edilmiş midir? An-
I kara . Iviitün vekâletlerin bulunduğu bir şehir-
I dir ve 400 bin memur nüfusu vardır. Vekâlet-
I lerarası bir koordinasyon kurulup da kademe-
1 li olarak bir mesai saüti tatbîk edilmediği tak-
1 

I dirde bu 400 bin nüfusu saat 5 - 6 arasında nak-
I ledebilmek için belediyenin hmgün sahibolduğıı 



vasıtaların 4 misli vasıtaya ihtiyacı •vardır. Tra
fik komisyonu vardır ve vekâletlerarasmda 
bir koordinasyon heyeti teşkil edilerek, kade
meli bir mesai saatinin gerçekleştirilmesi husu
sunu teklif etmektedir. 

KAPLAN KADBt — Bu sınaî tesisler mev
zuu beni tam tatmin etmedi. Bu tesisler şehrin 
içerisinde veya dışarısında olması halinde dahi 
şehrin estetiğine pek tesir edecek durumda de
ğil. Onları oldukları yerde bırakmak ve ufak 
bir nakliye masrafı ile büyük bir alım imkânı 
sağlamak mümkün değil mi? Şimdi, bu adam
lara tazyik ederek ille de yerini yurdunu çevir, 
bir sundurma yaptır demek bunlara bir aralık 
bırakmak ve dolayısiyle alıcılar üzerinde tazyik 
yapmak imkânını bunlara vermek, doğru değil
dir. Bidonların arkasında kuyruklar teşekkül 
ediyor. 8 - 1 0 bidon ve bunun arkasında birkaç 
mahalle çocuğu kuyruk olmuş bekliyor. Bunları 
bir yere toplamak ve Gülveren'e götürmek fiyat 
farkına, sebebolmaz mı ? İkisi arasında bir balans 
kurmadıktan sonra şehri güzelleştirmek biraz 
tuhaf olur. Bu prensip itibariyle güzel fakat is
tikbale matuf bir tedbir halinde mütalâa edil
melidir. 

İRFAN SOLMAZER — Yenişehir'de imalât
haneler var, bunlarda mı kalsın Kadri Bey? 

KAPLAN KADRİ (Devamla) — Bahceliev-
ler'de Su deposunun yaşında birçok depolar, ima
lâthaneler vardır. Bunların kalkması hiçbir fay
da temin etmez, aksine çok zararlar tevlidede-

bilir. Bir kere ipin ucunu yumaktan çekti mi, 
yumak çözülmeye başlıya çaktır. 

BELEDİYE BAŞKANİ ORHAN KALELİ — 
Efendim, Sınai ve gıdai maddeler hakkındaki 
Talimatname yanlış tefsir ediliyor. Beyefendi de 
arz etti. Şehir merkezinde birçok imalâthaneler 
vardır.. Bunları süratle kaldırmazsak iki gün içe
risinde birçok biriketçi şehrin merkezine topla
nacaktır. Biz gayet .haklı olarak bu işe müsaade 
etmedik. Biz buna müsaade ettiğimiz anda, es
naf şahsi menfaatini umumun menfaatinin üs
tünde tutacaktır. Bu bir ihtiyattır. Senelerden 
beri devam etmektedir. Bu imalâthanelerde iş 
göıenler, mıcırı, kumu dışarıdan getiriyor o şe
kilde imâl ediyor. Biz kendilerine diyoruz ki, sa
na suyu biz getireceğiz, yolunu biz yapacağız, 
mucurunu kumunu getireceksin, imalât -yapa
caksın. Biriketi getir şehirde sat, diyoruz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Perakende sa-
, tıslarda araya mutavassıtları sokarak fiyatların 
\ artmasına seJbebolunmıyaca'k mıdır? 

İmalâtçılar şehirde satış mağazalarına sa-
ı hilbolaca'klar inidir? 

BELEDİYE BAŞKANİ ORHAN KALELİ — 
S Olacaklardır efendim. Meselâ; Mahrukatçılar 

Birliğinin şehirde satış mağazaları vardır. 
i BAŞKAN — Arkadaşlarım adına Sayın Alba-
ı ya teşekkür ederiz. Oturuma beş dakika ara ve-
i riyorum. 

Kapanma saati : 11,25 


