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dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri
mazbatalark I 693)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar Dairesi Müd.
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira ikrazı hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 1 9 - I X - 1 9 4 1 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun
lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. Refik Saydam

Mucip sebepler
Geçen sene vukua gelen zelzele Erzincan şehrinde büyük tahribat yaptı; yıkılmayan ve kabili
iskân tek bir ev kalmadı. Mahallinde yaptırılan tetkikat sonunda Erzincan şehri 3908 numaralı
kanun mucibince başka bir yerde tesisine karar verildi.
Erzincan şehrinin kurulması için lüzumlu hazırlıklar yapıldı, haritası ve imar plânı yapıldı.
Kasabada kurulacak ev tipleri Belediyece tesbit edildi. Zelzeleyi müteakip hemen tamamen tah
liye edilen Erzincan kasabasında şimdi 1f> 000 ne yakın insan toplandı.
Şehirde inşa edilecek evleri halkın arzusuna bırakmak şehrin güzelliğini bozacaktır. Belediye
nin tesbit ettiği tip dahilinde ev yapmağa mecbur etmek imkânı yoktur. Zelzele halkı, fakir ve
defaten bir ev bedelini ödeyemiyeeek hale düşürmüştür.
Bir çok evleri birden yapmak ve taliplerine taksitle vermek hem maliyetin ucuzluğu itibarile
hasarzede olanların ucuz ev tedarik etmelerine imkân verecek ve hem de yeni ve güzel bir şehrin
kurulmasına âmil olacaktır.
Erzincan kasabasının kurulacağı yer ham topraktan ibarettir. Yol, meydan, cadde, park ve
bahçeler, kanalizasyon elektrik gibi umumî ve mahallî hizmetlerin hiç biri yoktur ve bunların yapıl
ması elzemdir. Zelzelenin yaptığı tahribat Belediye gelirine de müessir oldu. Belediye bütçesini
70 000 liraya kadar düşürdü. Bu gelirle Belediye ancak maaşat, üeurat ile müteferrik masrafları
karşılayabilmektedir. Binaenaleyh Belediye beldenin medenî ve sıhhî ihtiyaçlarını karşılayacak
tesisatı yapabilmek için de paraya ihtiyacı vardır.
Belediyenin bu işleri üç sene zarfında yapabileceği göz önünde tutulmuş ve Maliyeden üç senede faizsiz iki milyon lira istikraz edilmesi iltizam edilmiştir. Alacağı paralarla yapacağı tesisatı
beş sene zarfında ikmal edebilecektir ve bu tarihten itibaren Belediyeler istikraz ettikleri parayı
20 senede ve 20 müsavi taksitte ödeyeceklerdir.
Erzurum şehri uzun senelerdenberi esaslı imar görmedi. Umumî müfettişlik, ordu müfettişi,
kolordu müfettişliği merkezi olması dolayısile me'iınr ve zabitan fazladır. Evler fena ve ihtiyaca
<:âfi değildir. Mahallî Belediye orada teşekkül eden Yapı kooperatifi ile evler yapmak teşebbü-
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sünde bulunmuştur.
yacındadır.
Belediyeye gerek
tir. mesken inşasının
belediyelerin istikraz
de ilâve edilmiştir.

Belediye
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yeniden yollar aymak ve mevcut yolları ıslalı ve ikmal etmek ihti-

mesken ve gerek yol inşası için bir milyon üç yüz bin lira istikraz edilecek
Belediye tarafından bizzat idaresinde müşkülât vardır. Bu sebeple lâyihada
edecekleri parayı Yapı kooperatiflerine ikraz imkânını vermek için bir mad

Dahiliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Dahiliye encümeni
Esas No. J/693
Karar- No. 44

20 - IX - 1941

Yüksek Reisliğe
Erzincan ve Erzurum belediyelerine Maliye
vekâleti tarafından üç milyon üç yüz bin lira
ikrazına dair Dahiliye ve Maliye vekilliklerince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının
gönderildiğini bildiren 19 eylül 1941 tarihli ve
6/4431 numaralı Başvekâlet tezkeresi encüme
nimize havale kılındığından Dahiliye vekili ha
zır olduğu halde okundu ve müzakere olundu.
Hükümetin esbabı mucibesinde yazılı oldu
ğu üzere Erzincan şehrinin geçen seneki yer sar
sıntısında maruz kaldığı tahribatı karşılamak
üzere inşa edilecek evler ve yapılacak yollar
için sarfı muktazi olan mebaliğin teminine im
kân vermek maksadile Maliye Hazinesinden
mahallî belediyesine 2 milyon liranın ve mü
temadi muharebelere m intaka olduğu halde uzun
senelerdeııbcri esaslı bir imar görmiycn ve mevcut
ev ve yolları ihtiyaca kâfi gelmiyen Erzurum
şehrinde halkın ve memurların mesken ihtiya
cını karşılamak için sarfı zarurî olan mebaliği
temin etmek maksadile de yine Maliye Hazine
sinden mahallî belediyesine 1 300 000 liranın
yirmi senede ve 20 lira müsavi taksitte faizsiz
olarak ödenmek üzere ikraz edilmesi bu iki şeh

rin de imarı bakımından lüzumlu ve faydalı ola
cağı kanaatini hâsıl eden encümenimiz, tekli:
edilen kanun lâyihasının dördüncü maddesind»
ufak bir ifade tashihile aynen kabulüne ittifak
la karar verdi.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevd
kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim oluııdv
Dahiliye E. Reisi
Reis V.
M. M.
Mardin
Çoruh
Tekirdağ
A. Tüzün
E. Ergin
C. TJybadm
Kâtip
Ankara
Ankara
Yozgad
E. Daldal
Ekrem Ergun
/S. Korkmaz
Balıkesir
Antalya
Antalya
T. Sökmen
S. Uzay
R. Kaplan
Çorum
Çankırı
Bursa
/. K. Alpsar
Avni Doğan
F. (Hivendiren
Erzurum
Gazianteb
Hatay
A.
Türkmen
N. Elgün
Dr. A. Melek
Konya
Kars
tçel
Ş. Ergun
T. C Beriker
E. Özoğuz
Kütahya
Malatya
Sad/ri Ertem
Emrullah Barkan
Zonguldak
Zonguldak
/. E. Jiozkurt
Rıfat Vardar
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe
encümeni
Mazbata No. 166
Esas No. 1/693
Yüksek Eeisliğe
Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000
lira ikrazı hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 19 - IX - 1941 tarih ve 6/4431
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun
lâyihası Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte
Encümenimize tevdi buyurulmakla Dahiliye veki
li Fayık Öztrak ve Maliye vekili Fuat Ağralı ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu :
Lâyiha yeniden inşa edilecek Erzincan şehri
nin yol, meydan, lâğımlar ve saire gibi belediye
hizmetlerine müteallik tesisatı vücude getirmek
ve fakir düşen halk için yaptırılacak evleri be
delleri mukabilinde taksitle kendilerine tevzi ey
lemek üzere Erzincan belediyesine faizsiz iki mil
yon lira ve keza 300 000 lirası mahallî belediye
hizmetlerine müteallik
tesisata sarfedilmek ve
bir milyon lirası da teşkil edilen yapı koopera
tiflerine ikraz edilmek üzere Erzurum belediye
sine bir milyon üç yüz bin lira ikrazına salâhi
yet verilmek maksatlarını ihtiva eden bu kanun
lâyihasının müzakeresinde Encümenimiz memle
ketin her tarafına şamil bir ihtiyacı karşılamağa
başlangıç teşkil eden bu teşebbüsü takdire ve Er
zincan ile Erzurum şehirlerinin hususî vaziyet
lerini göz önüne alarak teklifi kabule şayan gör
mekle beraber bu gibi işlerin Hazineye külfet
tahmil etmeksizin esasen mevzuları ve hikmeti

teşekkülleri itibarile memleketteki imar ve inşa
atı teshil ve takviyeden ibaret bulunan malî mü
esseselerle anlaşmak suretile halline gidilmesinin
daha yerinde olacağını mütalea etmiştir.
Lâyihanın bir ve ikinci maddeleri aynen ka
bul edilmiş ve üçüncü maddesinde kooperatifle
re yapılacak ikrazın Dahiliye vekâletinin koya
cağı esaslar dairesinde yapılmasını temineıı
maddeye bir kayit ilâve edilmiş ve dördüncü
madde de bir'yazı değişikliği yapılmış ve beşin
ci madde aynen kabul edilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
Bütçe En. Rs.
Rs. V.
M. M.
oÇrum
Kastamonu
Muğla
/. Eker
T. Goskan
H. Kitabet
Kâ.
İstanbul
Bolu
Bursa
F. öymen
C. S. Siren
F. Güleç
Giresun
Gümüşane
İsparta
M. Akkaya
D. Sakarya
M. Karaağaç
İsparta
Kayseri
Kayseri
B. Ünlü
S. Serim
S. II. Ürgüblü
Konya
Maraş
Muş
R. Türel
M. Bozdoğan
Ş. Ataman
Seyhan
' Tunceli
Yozgad
S. Çam
M. Yenel
A. Sungur
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HÜKÜMETIN TEKLIFI

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000
lira ikrazına dair kanun lâyihası

Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000
lira ikrazına dair kanun lâyihası

MADDE 1 — İmar işlerine ve mesken inşaa
tına tahsis edilmek ve ihtiyaca göre Maliye
vekâleti bütçesine konulacak tahsisatla tedri
cen temin edilmek üzere Erzurum belediyesine
1 300 000 ve Erzincan belediyesine 2 000 000
liranın ikrazına Maliye vekili mezundur.

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi avnen kabul edilmiştir.

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ik
raz edilecek mebaliğ faizsiz olarak 1946 yılın
dan itibaren 20 senede ve 20 müsavi taksitte
Hazineye ödenecektir.

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3 — Erzincan ve Erzurum belediye
leri bu mebaliğden mesken inşaatı için kuru
lacak kooperatiflere ikrazda bulunabilirler.

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren meridir.

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
19-IX-1941
Bş. V.
Ad. V,
M. M. V.
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Ankan
Mal. V.
Ha. V.
Da. V.
F. Ağralt
Ş. Saraçoğlu
Fayîk öztrak
îk. V.
Na. V.
Mf. V.
Sırrı
Day
A. F. Cebesoy
Yücel
Zr. V.
S. I. M. V.
a. t v.
Dr. H. Alataş
R. Karadeniz
Tl. V.
Mü. V.
M.
ökmen
C. K. încedayı

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4
teberdir.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEflîŞTÎRÎŞt
Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 3 300 000
lira ikrazına dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi
aynen.

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi
aynen.

MADDE 3 — Erzincan ve Erzurum Beledi
yeleri bu mebaliğden mesken inşaatı için ku
rulacak kooperatiflere Dahiliye vekâletinin ko
yacağı esaslar dairesinde ikrazda bulunabilirler.
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir.
MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi
aynen.
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