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1. — a E Ç E N TUTANAK ÖZETÎ 

ı.pıuın .'»•(">ı,iışui<,:i'i- uetıcesmde, gujıueuııiHİc j ı illini lıaz.ır bulunmaması schebivle, gelecek Bir-
Hruatoya yeni katılan iki üyenin audiçuıcsi de i h'şiıne bırakıldı.• 
hanımın Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 i Urla İiyesi Vasili Cerger ' in , gelirin in.-
Aralık 19ü t tarihi i Altıncı Birleşiminde Cam- san nakli ihtiyacım karşılıyan dolmuş sahipleri 
hnriyet Senatosu üyelerinin kat ı lmamalar ı ve 
keyfiyetin bir yazı İle Millet Meclisi Başkanlığı
na bildirilmesine dair önerge «Müşterek toplantı 

hakkındaki sorusuna İçişleri Bakam Ahmet To-
paloğiu cevap verdi. 

21 . 12 . BHd Perşembe ui'uıii s?ıa.ı. !••"» t e top 
uiiııdenıinin lu-r iki Başkanlık Divanınca birlik- j lamimak üzere Birleşime son verildi. 
I e. tanzim edilmesi?* kaydının İlavesiyle, kabul Başkan Katil» 
olumdu. I Başkan vekili NiîMe 

Ağrı Üyesi Vcysi Yardımcihıın, İma" 
m.ııksadiyle evvelce muhtelit' sevilirlerimizde ya
pılmış olan istimlâklere dair, İçişleri ve Maliye 
[•Takanlarındım (ilan sözlü sorusu, Mali ve Baka-

İbrahim Şevki Atusagun İv ad ret Bay han 
Kâtip 

Taneeli 
Mehmet Ali Demir 

B Î B t N O l OTURUM 
Açılına saati : 15,05 

B A Ş K A N — Başkanveki l i Sır r ı Ata lay 

K Â T İ P L E R : F ik re t Turhang-il ( A y d m ) , Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

SAŞKAN — Birleşimi acıyoruz. 

2, — YOKLAMA 

BAŞKAN - - Yoklama yapacağız, elendim, i .M .1-111 Al K-T IİAZKK (Kaıs i Asamble sc-
{Çanakkale seçim bölgesine kada r yoklama, j çimine ai! bir mâruzât la bulunacağını. 

yapıldı .) I 
\ BAŞKAN Muhterem arkadaşla;-. Sayın 

BAŞKAN Yeter sayı vardır, o turumu j [fazer, birkaç defa. müzakere mevzuu ulan Is-
açıyorum, efendim. j t ; s a r ; \yoım>y seç.imlrriııc ait süz istemektedir . 

MKİliYllIT IIAZKB (Kars) ~- Gündem dı>ı (<W:\ Nizamnamenin X2 um maddesine -bre , 
söz ist iyorum. • s p-üM.deııı dışı söz talebi hakkında, söz verin vem 

BAŞKAN - - Hatı-i mevzuda? j »™»wMv Bıyasei muhl.-.rdır. Bu mesele birkaç 
M E H M E T IİAZEU (Kars) — Zaptı Sabık | defil £Ö''iism<' mevzuu yanıldığı için su -mda 

ve aynı zurnamla AsanıhJe hakkında. j Kiyaset bu husustaki takdir ini kullanılın a rak . 
\ meseleyi yüksek oylarınızla -halletmek isLer. 

BAŞKAN - - üündem dışı ayrı , Zapt ı Ha- j -,-> * "ı < ı • '. n- i - T • ,. 
- ' * ' ' ı Bu mevzuda Menme/t Llaz.er m soz vonHek -ıstı-

bık -ayrıdır, iîaıpıisi hakkında/.' 
I yenler lütfen işaret buyursunlar . Kabul eden-

MEBATGT H A Z E B (Kars) — Gündem dışı. ! 1er... Kabul e lmh enler... :!<•• ve :;i .>ybı redde. 
BAŞKAN İfam/t meseb- için'? ', dilmisfir. 

— 218 



C. Senatosu B : 16 21.12 ,1961 O : 1 
3. — SORULAR ^ 

A — HÖZIÂJ SORULA 

BAŞKAN — Sayın Veysi Yardımcı'nın so- ! 

rusuna geçiyoruz. 

t. — C-umh-uriye.t Sam/osu Ayrı iyesi Vey
si Yardıma'Hin, imar muksadiyle evvelce mvh-
lelif şehirlerim iz < I e- y<ıpıimış olan istimlâklere ! 
dair sözlü sorusuna. Maliye Bahanı Şcfih inan 
ve İçişleri Bu Lan ı Alım el Topaloçıhrmnı sözlü 
cevaplan ((',/1) 

BAŞKAN —- Soru sahibi buradalar mı? 
(Burda sesleri) 

Bakan 'Bey buradalar, soruyu okutuyorum. 

('umhııriyet Senatosu BaşkauI ığıııa 
Aşağıda vazıh suallerime Maliye ve İçişleri 

Bakanlıklarınca sözlü olarak cevap verilmesini 
arz ederim. 

Ağrı Senatörü 
Veysi Vardım e ı 

1. İmar ma.ksadiyle evvelce muhtelif şe
hirlerimizde yapılmış olan istimlâklere ait öden
memiş nekadar borç vardır? 

-. Bu borçların ödenmesi hakkında Hükü
met ne düşünüyor ve şimdiye kadar ödenmesi 
için ne gibi tedbirler almıştır? 

''!. Bu geç ne zaman ödenecektir? İlgili Ve
killerden izah edilmesini rica ederiz. 

BAŞKAN -— Bak anî ardan hangisi önce ce
vap verecekler? 

MAUtY.fi BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale Milletvekili) - - Bendeniz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

'MALİYfi BAKANI ŞfiFİK İNAN (Çanak
kale Milletvekili) — Sayın Başkan, 'Sayın se
natörler, Sayın Senatör Veysi Yardımcı'nın 
.sorularına cevaplarım şunlardır : 

Şehirlerimiz fi785 •sayılı Kanuna güre imar 
edilmektedir. Şehir imar plânlarının tatbikinin 
tabiî bir neticesi olarak da kain ulaştı rina ya
pılmaktadır. Ancak, bu muameleler belediyele
rin vazifeleri cümlesindendir. imar plânları 
teknik bakımdan İmar ve iskân Bakanlığının 
kontrolü altındadır. Belediye bütçelerinin tet
kik ve tasdiki da İçişleri Bakanlığına aittir. , 

E CEVAPLAR 

V VE CEVAPLAR 

Bakanlık yalnız Hükümet Konağı, Maliye 
ve Yergi daireleri inşaatı için kamulaştırma 
yapmakta ve her yıl .bütçemize konan ödenek
lerle karşılanmaktadır. Bakanlığımızca yapılan 
ve bedeli ödenmiyen kamulaştırma mevcut de
ğildir. Maliye Bakanlığı zaviyesinden durum 
budur. Ancak -Sayın Senatör Veysi Yardımcı'-
um -somları bunun şümulünü de aşmaktadır. 

Belediyelerimiz geçen yıllarda imar rnaksa-
diyle yapılan .kamulaştırmalar dola.yısiyie 'borç
lanmışlardır. Haddizatında bedeli peşin öden-' 
medİkçe, kamulaştırma yapılmaması gerekirdi. 
Anayasanın emri budur. Buna. rağmen şimdiki 
durum, bedeli ödenmeden kamulaştırma yapıl
mış 'olduğudur. Belediyeler gerek kamulaştırma 
yüzünden, gerekse diğer giriştikleri işler yü
zünden borçlu durumdadırlar, içişleri Bakan
lığımızca tesbi't edilmiş rakamlara göre heledi-
yelerimizin borcu 1 7o2 '1?>0 304 liradır. Bu
nun 121 141 818 lirası kamulaştırma borcudur. 
Devlet bütçesi belediyelerimize bu konuda, gü
cünün yettiği kadar yardımcı olmuştur. 1961 
bütçesiye İstanbul Belediyesine 50 milyon lira 
verilmiştir. Diğer belediy el erimize yardım ola
rak da 10 milyon lira derpiş edilmişti. Bunun 
çoğu da tediye edilmiştir. Bu yılkı bütçeden 
İstanbul Belediyemize, maalesef arzularımıza 
rağmen, ancak ,25 milyonluk tür yardımda bu
lunmak imkânı sağlanahilmiş'tir. Diğer beledi
yelerimiz için yine 10 milyon lira yardım 
yapılacaktır. Fakat görülüyor ki. Devlet büt
çesinin derpiş ettiği bu ödeneklerle meselenin 
altından kalkmak mümkün değildir. O halde bu 
mesele nasıl halledilecektir? ÇTuVkü, bu mesele 
haddizatında bir belediye meselesidir ki, niha
yet vatandaş ile belediye arasındaki bu durum 
dönüp dolaşıp bir Devlet .meselesi olmaktadır. 
Vatandaş, inalını istimlâk edenin ve bedelini 
ödemiyenin belediye olup olmaması ile alâkalı 
değildir*. Kendisini Devletten -alacaklı saymak
tadır. Vatandaş bunda, haklıdır. 

Ancak biraz Önce arz ettiğim şekilde rakam 
büyüktür. 1 milyar 732 milyon lira.. Bunun 121 
milyonu kamulaştırma bedelidir. Hükümet pro
gramında arz edildiği üzere Hükümet olarak 
biz köy maliyesinden başlıyarak, bütün devlet 
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O. Senatosu B 
maliyesini; koy, belediye özel idare, ve Devlet 
maliyesini sanki yeniden kurarmış gibi yeni baş
tan ele almak kararındayız. Bu konuda çalışma
larımız başlamıştır. Yani bu maliyeleri takviye 
edeceğiz. Köy ve belediye bütçelerini kendi ken
dilerini ayakta tutacak hale getireceğiz. Özel 
idareyi net gelirlerin sahibi kılacağız. Bu idare
lerin bütün muhasebe işlerini Maliye üzerine ala
caktır. Hükümet programında bunlar tabiî umu
mi formüllerle ifade edilmiştir. Hükümet pro
gramının arkasında detaylı program vardır 
Bunlar bu detay programda yer almışlardır. Bu 
istikamette çalışmalarımın mevcuttur. Bununla 
beraber mahallî idareler bütçeleri ne kadar tak
viye edilirse edilsin bu borç meselesini de bir baş
ka hâl şekline bağlamak zarureti vardır. Baınun 
bir yolunu Hükümetiniz araştıracaktır. Şu anda 
hangi yolu bulabildiğimiz üzerinde sarih bir be
yanda bulunamıyacağım, özür dilerim. Fakat her 
halde bir çare bulacağız. 

Maruzatını bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bayın. Yardımcı, ikinci vekil 
konuştuktan sonra mı cevap vereceksiniz? 

VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) - - Evet. 

BAŞKAN — Buyurun, içişleri Bakanı. 
İÇÎŞLE-Itf BAKANI AHMET TOPALOÖ-

LU (Adana Milletvekili) — Ağrı Senatörü Vey-
si Yardımcı'mn sualine arzı cevabediyorum : 

Mart 1961 itibariyle belediyelerimizin, ki bun
lar 130 belediyedir, istimlâk borcu miktarı 121 
milyon 14 bin 848 liradır. Bugüne kadar, bunla
rın itası belediyelere» yapıldığı için, ne miktar 
ödendiğine ait malûmatı toplamış değiliz. Fakat 
belediyelerin halâ 1 milyar 737 milyon lira borç
ları bulunmuş olmasına göre, istimlâk borçlarının 
bu miktardan daha düşük olduğu kanaatinde de
ğiliz. 

Yalnız İstanbul Belediyesinin borcu 77 mil
yon liradır. Ankara, Belediyesinin istimlâk borcu 
25 milyon lira civarındadır. Belediyelerin malî 
imkânları bugün için ibu borçları daha azaltacak 
durumda değildir. Biraz evvel Maliye Bakam ar
kadaşım mahallî idarelerin maliyesini takviyesi
nin düşünüldüğünü ve bu borçların ödeme çare
lerinin arandığını Yüksek Heyetinize artz ettiler. 
Bizim de Hükümet programında olduğu gibi be
lediyelerimizi hem istimlâk borçlarını hem de 
diğer borçlarını ödiyeeek hale getirmek için, 

16 21,12 .1961 O : 1 
malî mevzuatı hazırlamak vazifemiz, olacaktır. 
Arz ederim. •-

BAŞKAN — Yardımcı. 
VEYSt YARDIMCI (Ağrı) — Başkan ve 

muhterem Senatör arkadaşlarım; gerek Maliye 
Vekilimizin ve gerekse içişleri Vekilinin vermiş 
olduğu malûmata teşekkür ederim .Ancak muh
terem Maliye Vekilimizin vermiş olduğu malû
mat tatminkâr değildir. İ ler belediyenin kendi
sine göre dertleri vardır. 

Bu bakımdan şn belde diğer bir beldeden pek 
farklı değildir. Burada esas nokta istimlâk borç
larının verilememesi keyfiyetidir. Anayasamızın 
36 ncı maddesi mülkiyet, hakkının tanınmasını 
ve 38 nei maddesi de kamu işleri için yapılan is
timlâk borçlarının peşin olarak temin edilmesini 
âmirdir, istimlâke uğramış vatandaşlarımız müş
kül • mevkidedirler. Bu müşkülât bir cepheli de
ğildir, bunu birkaç, cephesi üzerinde durmak ve 
bunları tahlil etmek mümkündür. 

Zira hakikaten gömlekleri sırtlarından alın
mış, bugün yurtsuz olarak oturan bu vatandaş
larımız elbette ki, istimlâk borçlarının verilme
sini arzu etmektedirler. Zaman zaman, hattâ 
Millî Birlik Hükümeti zamanında bile, mutlak 
sözümüzdür, «borçlarımız tediye edilecektir» 
dendi. Kurucu Meclis zamanında aynı sözlerin 
tekrar edilmiş bulunduğu,, fakat şu zamana ka
dar mühim bir tediyede bulunulamadı. Diğer be
lediyelere olduğu gibi İstanbul Belediyesine de 
son zamanda 25 milyon kadar bir tahsis yapıl
dığı, fakat bunun 18 milyonu tevzi, geride kalan 
7 milyonu da - vatandaşlarımızın anlattıklarına 
göre - memur maaşlarına ve bâzı mütaalıhitlere 
verildiğinden, geride kalan paralar maalesef is
timlâk alacaklılarına Ödenmemiştir. Bu vatan
daşlarımız gayet müşkül durumdadır. Bugün ve
receğiz, yarın vereceğiz, Öbürgün vereceğiz di
ye mütemadiyen bu işi beklemiş olan vatandaş
larımız, bu 'biraz da Hükümete olan itimat me
selesidir, aldanmaktadırlar. Bu büyük bir dert
tir. Bunlara, çare bulmak mecburiyeti vardır. 
Çün'kü kanun ilâhidir, adalet lâzımdır". Devlet. 
içinde bu adaleti yerine getirmek mecburiyetin
deyiz. Binaenaleyh bu vatandaşlarımızın para
ları ne zaman verilecektir? Bir kısmı bankalara 
borçlanmışlardır, verilmiş olan bir kısım para
larını bu borçların faizine yatırmışlardır. Bu
nun için sayın iki vekilimizden de rica ediyo
rum, bu paralar ne zaman verilecektir? 
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C. Senatosu B : 16 
Bugün verilecek, yarın verilecek... Her iki 

Bakanın da söylemiş olduğu gibi «çalışıyoruz, i 
çalışmajktayız, yardım yapılacaktır» deniljyor. ! 
Nitekim geçenlerde vilâyetler yapacaktı. Mali- • 
ye Bakanlığından yardım bekliyoruz, alınınca i 
derhal tediye yapılacaktır, dendi. Şu dakikaya 
kadar ne gibi Ibir yardım ve ne gibi bir tevzi 
yapılmıştır, bilmiyoruz? Onun için kesin olarak, 
sorumda da arz etmiş olduğum gibi, bunun ne 

21.12.1961 0 : 1 
zaman verilebileceğini her vatandaş bilmelidir. 
Mümkünse bunu her iki Bakandan da tekrar 
rica ediyorum.. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 
Gündemde başka görüşülecek mevzuumuz 

bulunmadığından, 26.12.1961 Salı günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sayın 
Suphi Batur'un, 1961 yılı Kasım nihayeti itiba
riyle, başladığı günden beri, Spor - Toto hası
latından elde edilen paraya dair sorusuna Dev
let Bakanı Nccmi Öktem'in yazılı cevabı (7/7) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi saygı ile rica ederim. 

13 . 12 . 1961 
C. Senatosu Üyesi 

Sinop 
Suphi Batur 

1. 1961 yılı Kasım nihayeti itibariyle, baş
ladığı günden beri, Spor - Toto hasılatından sa
fi ne elde edilmiştir? 

2. Bu safi hasılattan nerelere ve ne miktar 
sarfiyat yapılmıştır ? 

3. Halen, 1961 Kasım nihayeti itibariyle, el
de ne mevcut para vardır? 

4. Tesisler bakımından, bu yatırımlara ait 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün bir plânı 
var mıdır? 

5. Bu plânın hazırlanmasında güdülen ga
ye, gösteri imkânları sağlıyan tesisler midir? 
Yoksa gençliğin beden terbiyesi alanında kal
kınmasında hizmet edecek mektep karakterli 
çok saha ve tesisler midir? 

6. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünde 
halen bu işlerle tavzif edilmiş bulunan eleman
lar; tahsil dereceleri, ilmî müktesebatlan ve tec

rübeleri, kifayetleri bakımından, bu işi kalkın
dıracak yeterliği haiz midirler? 

20 . 12 . 1961 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 14 . 12 . 1961 tarihli ve 120 - 142/7 - 7 
sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sayın 
Suphi Batur tarafından sorulan suallere verilen 
yazılı cevabımın ekli olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Devlet Bakanı 
Necmi öktem 

C : 1. Spor - Totonun ihdasından 1961 yı
lı Kasım ayı (1961 Ligi 14 ncü haftası) sonuna 
kadar Spor - Totodan Genel Müdürlük hissesi
ne isabet eden gelir yekûnu 39 355 541,83 lira
dır. 

| Bu miktardan : 
İ A) 1960 yılında yapılan 

a) Spor faaliyetlerine 100 000 
b) Spor - Toto kuruluş masrafı 732 419,56 
c) Spor saha ve tesisleri 81 468,55 
d) Roma Olimpiyatları 700 000, 

Yekûn 1 613 888,11 

B) 1961 yılı için federasyonlara kanun yet
kisine istinaden spor faaliyetleri için verilen, 
1 140 000 lira ile ceman 2 753 888,11 liranın ten
zili icabeder. 

Bu duruma göre tesislere kalan miktar 
36 601 653,72 liradır. 
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C : 2. Bu miktardan ilişik cetvelde göste- | 

i'ilen mukaveleye bağlanmış tesislerin inşaası | 
dolayısîyle 28 793 823,08 liralık taahhüde giril-
mis ve bunlar için Kasım ayı sonuna kadar 
9 330 810,81 lira ödenek yapılmıştır. S 

.Bu sarfiyata ihale işlerine mütedair ilân ve 
benzeri masraflarla teknik personel ücretleri de 
dâhildir. Ayrıca 11 100 000 liralık tesisin proje- | 
si hazırlanmış yakında ihalesi yapılacaktır. 

O : 3. 1961 Kasım ayı sonu itibariyle elde 
mevcut paranın miktarı 27 270 842,91 liradır. 

O : 4. Tesisler, Genel Müdürlükçe hazırla
nan ve Devlet Bakanlığınca tasdik edilen ilişik 
senelik programa istinaden yapılmaktadır. Prog
ramın hazırlanmasında gençlik ve halkın alâka
landığı spor kolları ve bu mevzuda bölge ve fe
derasyonların istek ve görüşleri dikkate alın
makta, mahallinde tetkikler yapıldıktan sonra 
bir karara, varılmaktadır. 

C : 5. 1961 sene programında daha ziyade 
inşası yarım kalmış her türlü tesisleri harabı-
yattan kurtarmak için bunların tamamlanması, 
ihtiyacı karşılıyamıyanların büyütülmesi, zaru
ri ihtiyaçlarının temin edilmesi, tesisi mevcudol-
mıyan yerlerde mahallin ihtiyacına göre tesis 
yapmak işleri ele alınmış, bu meyanda atletizm 
ve kış sporları kollarına icabeden ehemmiyet 
verilmiş ve muhtelif yerlerde nıütaaddit pist, 
dağ ve kayak evleri, teleski, telesiyej tesisleri 
yaptırılmıştır. 

Genel olarak bu sene programında tesislerin 
ezcümle federasyonların sportif faaliyetlerine 
cevap verebilecek ve gelir sağlıyabileeek duru
ma getirilmesine çalışılmıştır. 

Hazırlanmakta olan 1962 yılı programında 
ise demontable kapalı salonlar, büyük ebatta 
«erat sahaları ile mahallelerde küçük çapta oyun 
yerleri işi ele alınmış bulunmaktadır. Ancak bu 
semt sahaları ve oyun yerleri yapma mevzuun
da belediyelerden istenilen yardım temin edile
memiştir. Bu mevzuun başarılabilmesi için şe
hir imar plânlarının tanziminde bu gibi tesisle
re yer ayrılması ve bu yerlerin Genel Müdürlü-

21 . 12 .1961 O : 1 
ğe tahsisi hakkında bir kamın trklif edilmesin
de zaruret hissedil inekledir. Bu yapılacaktır. 

C : 6. Genel Müdürlük Tesisler Dairesinde 
inşaat işlerindi' merkezde, bir yüksek mühendis, 
bir yüksele mimar, iki mühendis, bir mimar, dört 
tekniker ve bir desinaför, İstanbul inşaatında 
da bir yüksek mühendis, bir yüksek mimar ve 
bir tekniker çalıştırılmaktadır. 

Tesisler Dairesinde calıştırdmakta. olan tek
nik elemanların seçimlerinde bunları spora kar
şı olan ilgi ve bilgileri göz ününde tutulmakta
dır. Ayrıca bu elemanların tecrübe, ve ihtisasla
rının artırılması için yabancı memleketlere gi
den spor kafilelerine refakat ettirilmektedir
ler. 

Gene i Müdürlüğün inşaat işleri feragatli ça
lışmalara. rağmen hu kadro ile karşı I anamam ak
tadır. Telâfi için bâzı proje ve ihale evraklarını 
mütehassıs ve serbest mimari bürolara asgari 
ücret Yönetmeliğine ıröre mukavele ile hazırlat
tırmak ve koutı olluklnrının da ayni esaslar içe
risinde ya ] >t ı rı I m a k suret iyi e k a rşı l.a nmıştır. 

Noksan kadrolarımız için iYIaliye Bakanlığın
dan kadrolar istenmiştir. Alındıkta, teşkilât şu
besi tam verimli, randımanlı hale getirilmiş ola
caktır. 

Bu bakımdan Tesisler Dairesi elemanları tah
sil, ihtisasları yönünden seçkin kifayetli ve iş
leri yürütecek kabiliyettedirler. 

Büyük tesislerin projeleri müsabakaya çıka
rılmakta, ve tatbikatı da müsabakayı kazanan 
bürolara- yaptırılmakta!lir. 

Bölgelerin inşaat, ikmal ve onarını işleri ise 
mukavele ile istihdam olunan mahallî mimarlar 
ve Nal'ıa Müdürlükleri tararından yürütülmek
te ve Genel Müdürlüğün kontrol ve murakabesi
ne tâbi tutulmaktadır. Kaldı ki, gerek Genel 
Müdürlük ve gerekse bölgeler tarafından inşa 
edilecek tesislerden 250 000 liranın üstünde olan
ları Bayındırlık Bakanlığının tasdikinden geç
mek suretiyle üçüncü bir süzgece tâbi tutul
maktadır, 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümün 7258 sayılı Kanuna göre yaptıracağı üç yıllık spor te 
Birinci kısmı 

Böl senin adı Kazanın adı 

Alı kara 

istanbul 
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İzmir 
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Beyoğlu 

Fatih 

Sisli 

AH 11 
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T l i V 

Ödemiş 
Bayındı ı 
Merkez 
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Yaptırılacak spor tesisinin adı 

Oebeci Stadyumu 
19 Mayıs Stadyumu koşu pisti onarımı 
Beynelmilel müsabakalar, için tenis kortu 
Müstakil Atletizm sahasının onarımı 

Mitiıatpaşa Stadyumu ışıklandırılması 

Mifchatpasa Stadyumu 26 bin kişilik ikmal in
şaatı 
Sakaların ^imlendirilmesi 

Oukurbostan Vefa Stadı tribün inşaatı kapalı 
salon ve salı?» onarımı 

Meeidiyeköy Ali Sanı i Yen Sîadı tribün ikmal 
inşaatı ve saha. onarımı 

fjyüp Stadı ikmal insaa! ı 

Alsancak Stadı tevsii inşaatı ve '.»narım 

îvarşıyaka ve (J-üzoiyalıVlaki stadiann onarımı 
Kapalı Spor Salonu 
Spor sahası 
Spor sahası 
Spor sahası 
Stadyum kapalı tribün tevsii inşaatı 
Stadyum ve salon çevresi onarımı 
Kapalı yüzme havuzu 1 nei kısım inşaatı 

Keşif bedeli 
Lira K 

Çöken kapalı spor salonu çatı inşaatı ve onarımı 1 750 000 

2 500 000 
30 000 

160 000 
150 000 

8.00 000 

4 884 77!) 24 
150 000 

!)62 On I (>2 

751» 0 0 0 

:!!)(> (MM> 

: ooo oı IO 

75 000 
> 000 000 

100 OOO 
.100 000 
100 000 
500 000 
200 000 
300 000 
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Bölgenin adı 

Kars 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 

Malatya 
Mardin 
Muğla 
Nevşehir 
Ordu 
Tokat. 

Kazanın adı 

» 
» 
•» 

» 

» 
» 
» 
» 
>\ 
» 

Yaptırılacak spor tesisinin adı 
Keşif bedeli 

Lira K. 

Yozsrat 

Koşu pisti yaptırılması 
Stadyum ikmal inşaatı 
Yarım kalan spor salonunun tamamlanması 
Spor salonu son kısım karşılığında 

Saha etrafına tel örgü yaptırılması 
Yüzme havuzu ve sahanın onarımı 
Yarım kalan ihata duvarının tamamlanması 
Stadyum ikmal inşaatı 
Atletizm pisti inşaatı 
Kapalı spor salonu noksanlarının tamamlan
ması 
Kapalı spor salonu ısıtma tesisatı 

25 
750 
150 

000 
000 
000 

250 000 

40 000 
250 000 
40 

250 
25 

100 

000 
000 
000 

000 
50 000 

Cİenel toplattı 29 567 080 26 
Yaptırılacak inşaatın kanunu mahsusuna göre % 20 si 5 913 416 05 
Kadro içi ve dışı istihdam olunacak teknik elemanların bir senelik 
yevmiye ve harcırahları tutarı 600 000 

1961 yıh programı gonel toplamı 

Not : 1 — 1961 den 1962 ye sirayet eden 
1. Mithatpaşa Stadyumu 26 bin kilişik ik

mal inşaatı ihale bedeli 
2. Ankara Cebeci Stadyumunun tamamı 
3. izmir Alsancak Stadyumu inşaatının ta

mamı 

8 384 779 24 Lirn 
9 000 000 00 » 

5 000 000 00 » 

1 000 000 00 > 

36 080 496 31 

Spor Toto 

33 ncü hafta sonuna k 
24 . 4 . 1961 tarihine de 

38 nci hafta sonuna ka 
milyon hesabiyle 

4. Mecidiycköy Stadyumu inşaatı 
II - Gelecek 1962 ve 1963 senelerinde yapılacak inşaatın pro

gramları hazırlanmakta olup yakın bir tarihte takdim edilecektir. 
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2 758 888 11 Beyanı 
1960 yılı spor faaliyetleri 
Spor Toto kuruluş mas raf lan 
Spor saha ve tesisleri. 
Roma Olimpiyatları 

Yrekraı 1960 sarfiyatı 
1961 federasyonlara tefrik olunan tahsisat 

Beden Terbiyesi Grene! Müdürü 
Bekir Silâhçılar 

İmza 

t 

Uygr 

100 
782 
81 

700 

1 618 
1 140 

2 758 

undur 
Devlet Bakanı 

Sıtkı ü lav 

000 
419 
468 
000 

888 
000 

888 

226 



Bö-îyvsi \ Tesisin adı 

ihalesi yapılıp taahhüde bağlanan inşa halindeki spor tesisler 
(Cetvel : 1) 

Muhtemel 
Keşif bedeli ihale bedeli artış c/c 20 

03 
O 

+=» 
e3 

O) 

d 

(Ankara) 19 Mayıs Stadı koşu pisti 
(Ankara) 19 Mayıs Stadı standart tel örgü 
(Ankara) Beynelmilel müsabakalar iein tenis 

merkez kortu 
(Ankara) K sivrim salonu 
CAnkara) INTüsltakil atletizm sahası (Soyunma 

yerleri) 
(Ankara) Cebeci Stadyumu ve kapalı spor sa

lonu 
(İstanbul) Mithatpaşa Stadı ^ece maçı ışıklan

ıl u-m a tesisatı 
(tstanbul) Mithatpaşa Stadı ikmal iıı.ş. 
(İstanbul) Mccidiyeköy. Ali Sami Yen Stadı 

i km a! iışaatı 
i İstanbul) Vı fa Pııkıırbostau Stadı ikm. inş. ve 

yeni kapalı sj>oı* salonu 
(İstanbul) Mithatpaşa Stadının eimlındiriınıesi 

iein einı havuzlarına 

(Aydın) Kapalı spor salonu 3. kısım ikmal inş. 
(Balıkesir) Yeni kapalı spor salonu inşaatı 
( Balıkesir) Yclodrom inşaatı 
f'Balı'kesîr) Yüzme havuzu ikmal inş. 
(Bursa) ('ekirjreVleki havuzlu paı*k tesisleri sı

cak su tedavi merkezi ve kamp yeri ya
pılmak üzere satmalmmıştır. 

(Bursa) Uludağ- t el esi esre tesisatı 

59.695,68 
24.000 — 

172.952,72 
249.470.54 

158.564.24 

10.900.667.18 

542.772,67 
8.384.779.24 

792.955.7--i 

1.178.951.82 

150.000.— 

500.000.-
1.947.427.93 
112.737.63 

1.075.000,— 

1.400.000.— 
422.875.— 

59.695,68 
24.000 — 

119.337,38 
160.234,93 

102.749,63 

7.046.191.27 

542.772,67 

6.324.838.98 

550.654.92 

786.007,18 

150.000.— 

385.000,— 
1.212.27:3.90 

87.687,33 
743.900.— 

1.400.000.— 
422.875,— 

4.800,— 

23.867,48 
32.046.99 

lll.:!30.98 

157.201.44 

30.000.— 

77.000,— 
242.454,78 
17.537,47 

.148.780,— 

20.549,93 

1.409.238.25 8.4 

19.785,94 5 
1.264.967,80 7. 

http://792.955.7--i


(Bonesi! Tesisin, adı Kesif bedeli 

(•Bursa"ı Açık tribün inşaatı. 100.000,— 
(E•zırum) Kapalı spor salonu kalorifer tesisatı 329.952,90 
(Hatay) İskenderun Stadyumu birinci kısım inş. 850.000.— 
(Hatay) Antalya kapalı spor salonu ve yüzme 

havuzu inşaatı 1.500.000,— 
(İsparta) İhata duvarı basketbol ve voleybol 

sahaları inşaatı 171.628,90 
(Kars) Sarıkamış t el eski tesisatı 423.700,— 
(Kayseri) Stadyum ikmal inşaatı 1.393.934,28 
(Kayseri) Ereiyes dağ evi tamir ve tadilât ile 

^ tesisatı * 338.245,78 
Ç3 (Mersin) Mersin ve Tarsus Stadı ihata duvarı 
ı—ı _ ve sulama tesisatı 47.854.92 
T""4 <N (Nevşehir) İhata duvarı ve a.çtk tribün inş. 250.000.— 

(Yozo-at) Kapalı spor salonu kalorifer, elektrik 
i-* ve sıhhi tesisat 298.246,50 

& 
03 
O 

3 

Muhtemel 
İhale bedeli artış c t 20 T 

100.000,— 20.000.,— 1 
235.091,44 47.018,29 2 
603.500,— 120.700,— 7 

999.900._ 199.980,-- 1.1 

108.126,21 21.625,24 1 
423,700— — 4 

1.170.068,45 234.013,69 1.4 

277.361,54 55.472,31 3 

35.412,64 7.082,53 
167.500,— 33.500— 2 

208.325,18 41.665,63 2 

24.453.204,33 4.340.618,75 28.7 
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1961 yılı tesis inşa programına dâhil olup projeleri tamamlanan ve ihaleye çıkarılmak üzere 
bilinen tesisler 

(Cetvel: 2) 

Bük'i'.si T e s i s i n a d ı Tahsis olunan 

» 

Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakı 
Erzincan 
Eskişehir 
Ka vs 

Atıfla. 

Tokat 

Ankara. ('öken kapalı spor salonu çatı inşaattı ve onarımı 1 750 000 
İstanbul Kyüp spor sahası 300 000 
İzmir Alsaneak Stadı tevsii 3 000 000 

» Karşıyaka mendirek inşaatı '250 000 
» Kapalı spor salonu 2 000 000 
» Karşıyaka ve (Ti'izelyalı sahaları koşu pistleri 75 000 

Adana Kapalı ininin tevsii 500 000 
Amasya. Stadyum ikmal inşaatı 500 000 

v .\ferzifon stadı ihata duvarı 60 000 
Antalya ı Si a d ikmal inşaatı 160 000 
Aydın .Yazilli spor sahası inşaatı 50 000 

Söke spor sahafı inşaatı 50 000 
Kapalı spor salonu ikmali 125 000 
Kayıkhane ve îoikal inşaa+ı 75 000 
Spor sahası ve pistin drenajı ve tel örgü inşaatı 325 000 
Spor sahası ikmal inşaatı 200 000 
Kapalı spor salonu 500 000 
Atış polig-onn 125 000 
İhata duvarının yükseltilmesi ve telörg-ü 100 000 
Kapalı spor salonu inşaatı 500 000 
Futbol sahası tel öry-ü inşaatı ve koşu pisti 50 000 
Akşehir kazası spor sakası inşaatı 250 000 
İhata duvarının tamamlanması 40 000 
Aiietizm pist 1 inşaatı 25 000 
Kapalı spor salonu noksanlarının tamamlanma-sı 100 000 

11 100 000 

No. Iı Cetvel yekûnu 28 793 823 08 
Yo. lı Cetvel yokunu II 100 000 -~ 

Genel yekûn 39 S93 823 08 
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