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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine koydu
ğu adaylıktan vazgeçtiğini bildiren Şükran Es-
merer'in yazısı ile, 

Yedek üyeliğe Fazıİ Uluocak'ı teklif eden 
Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve İstanbul 
Milletvekili Ferruh Bozbeyli'nin önergesi okun
du, bilgi edinildi. 

Anayasa Mahkemesi yedek üyeliği için ya
pılan ikinci oylamada hiçbir üyenin üçte iki 
çoğunluğu, 3 ve 4 ncü oylamalarda da salt ço

ğunluğu sağlıyamadığı anlaşıldığından, 
1 . 6 . 1962 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 

üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ömer Zekâi Dorman 

Kâtip 
İzmir 

Kadri özek 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, zirai 

ilaçlamalardan dolayı can ve mal kaybı olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Tanm 
Bakanlığına gönâeriİmiştir. (6/332) 

2.-— Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, Belediye MttJzlik, park ve bahçe işçilerinin 
İş Kanununa alınmasını önliyen 14 . 4 . 1941 
tarih ve 2/15592 sayılı Kararnaıne hükmünü*?. 
değiştirilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/333) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun Doğu bölgesinin ve mahrumiyet mmta-
kalarının kalkınması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderümiştir. (6/334) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hazineye 26 milyon lira borçlu bulunan Ali 
îpar'm yurt dışına çıkmasına'nasıl izin verildi
ğine dair sözlü soriı önergesi, İçişleri Bakan
lığına göja^rilmiştir. (6/335) 

5. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
memleketimizin nebati yağ ihtiyacını temin i§i» 
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ithal edilen likid soya yağlarına dair sözlü so
ru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/336) 

Yazılı sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-

lu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üzerinde, 
birkaç yıldan beri, yapılmakta olan su etütleri
nin ne safhada bulunduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/134) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun, Muş ilini kestirmeden Diyarbakır'a bağ
lıyacak olan Kulp - Muş yolunun programa alı
nıp alınmadığına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/135) 

3. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli sivil personelin eş ve 
çocuklarının da askerî hastahanelerde tedavi 
edilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine da-

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 

Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun, 3656 ve 3659 
sayılı kanunlar hükümlerine tâbi olarak barem 
dışı ücretli memuriyetlerden barem içi ücretli 
memuriyetlere nakil veya tâyin edilen memur 
ve müstahdemlerin barem dışı ücrette geçir
dikleri sürelerin barem intibak bedellerine ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/256) (Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi Fik
ret Turhangil ve üç arkadaşının, Arazi ve Bina 
vergilerinin matrahlarına uygulanacak misiller 
hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü madde-

ir yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/136) 

4. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, son Genel seçimlerde muhtelif siyasi 
partilerden adaylığını koyan yargıç ve savcıla
rın tekrar bu görevlere almmıyacakları hu
susunda bir prensip kararı bulunup bulunmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/137) 

5. — Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan'
ın, vatandaşlar tarafından Ankara îmar Mü
dürlüğüne verilen inşaat projelerinin miktarı
na ve bunlardan kaçma ruhsat verildiğine dair 
yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/138) 

6. — Malatya Milletvekili Halit Ziya Özkan'
ın, servet beyannamelerinin alındığı 1961 yılı 
Gelir Vergisi matrahına dair yazılı soru önerge
si Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/139) 

sine bir fıkra ve kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi (2/257) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi (2/258) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
üç arkadaşının, uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkın
da kanun teklifi (2/259) (Anayasa ve Bütçe 
komisyonlarına) • 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KATİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Kadri özek (İzmir) 

BAŞKAN — Birlegimi açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
lere 'başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün 
Başbakanlıktan çekildiğine ve yeni Hükümet ku
ruluncaya kadar, Bakanlar Kurulunun vazife
ye devamının rica olunduğuna dair Cumhur-
mşkanlığı tezkeresi (3/309) 

BAŞKAN — Barbakanın istifasına dair Ri-
yaseticumhur tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

istifa etmiş ve istifası kabul edilmiştir. 
Yeni Hükümet kuruluncaya kadar, Bakan

lar Kurulunun vazifeye devamı rica olunmuş
tur. Arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

(BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
Gümüşane Milletvekili. Sabahattin Savacı 

arkadaşımızın, bir kanun tekliflerini geri al
masına dair önergeleri var, okutuyorum. 

2. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacının, öğretmenlere % 50 tenzilâtla, kitap 
verilmesine dair kanun teklifinin geriverilme-
si hakkında önergesi (2/74), (4/84) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
öğretmenlere % 50 tenzilâtlı kitap verilme

sine dair kanun teklifimi (2/74), geri aldığı
mı saygılarımla arz ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Usulen geriverilmiştir efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkın
da kanun teklifinin geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (2/259), (4/85) 

BAŞKAN — Uzun vadeli plânın yürürlüğü
ne dair Muvakkat Komisyonun Ibir yazısı var, 
bunu 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 129 ncu maddesi gereğince ha

zırlanmış olan «Uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkın
da kanun teklifi» miz, gerekçesiyle birlikte 
ilişikte sunulmuştur. 

Bu kanun teklifimizin, Anayasa ve Bütçe 
komisyonlarınca kendi üyeleri arasından Ana
yasanın 85 nci maddesinde bahis konusu oran
lara uyularak seçilecek altışar milletvekilinden 
kurulu bir Geçici Komisyonda ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Aydın 
Coşkun Kırca Orhan Apaydın 

Erzincan Elâzığ 
Sadık Perinçek Nurettin Ardıçoğlu 

BAŞKAN — Efendim; teklif veçhile, iki 
komisyondan seçilecek altışar kişilik geçici bir 
komisyona havale edilmesini tasvibinize arz edi
yorum. («Neyi?» sesleri)' 

Efendim; ıttılaınıza arz «dilen !bu teklif, ge-
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M. Meclisi B : 96 1 . 6 .1962 Ö : 1 
len kâğıtlar meyamnda bulunan Coşkun Kırca 
ve arkadaşlarının teklifleridir. Bu teklifin Ana
yasa ve Bütçe 'komisyonlarından seçilecek altı
şar kişiden mürekkep geçici bir komisyona ha

valesi isteniyor. Bu teklifi oyunuza arz edece
ğim. Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin 2 nci maddesine geçiyoruz: 

Fazıl Uluoeak 
Kevni Nedimoğlu 
Zait Çandarlı 
Sait Koksal 
Boş 
îptal 

167 
41 
8 
1 
1 

13 

BAŞKAN — Tekrar arz ediyorum; 2Ö6 yi 
temin edemediğimiz takdirde, 6 ncı tura geç
mek mecburiyeti 'hâsıl olacaktır. Bu ciheti ar
kadaşların dikkatlerine arz ederim. 

5. — SEÇÎM 

1. — Anaysaa Mahkemesine asıl ve yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi yedek 
üyeliği için şimdiye kadar l4 defa seçim yapıl
dı, lâzrmgelen çoğunluk temin edilemedi. Şim
di 5 nci tura geçeceğiz. Bu 5 nci turda da ara
nan nisap 226 dır. 226 hâsıl olmadığı takdirde 
6 ncı tura geçmek mecburiyetinde olacağız. Ar
kadaşların dikkatine arz ederim. 

Birer mühürlü kâğıt ve zarflar dağıtılmak
tadır. Zarfların tekrar kullanılması için kapa-
tılmamasını rica ederim. 

Altı kişilik Tasnif Heyetini seçiyoruz, efen
dim. 

Mustafa Uyar (İzmir), (Burada sesleri) 
ibrahim Kocatürk (Denizli), (Hasta sesleri) 
Saadet Evren (İstanbul), (Burada sesleri) 
'Turhan Bilgin ('Erzurum), '(Yok sesleri) 
Kemal Badıllı (Urfa), (Yok sesleri) 
Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir), (Burada 

sesleri) 
İbrahim Öktem (Bursa), (Y*ok sesleri) 
Ali ihsan Kırımlı (Balıkesir), (Yok sesleri) 
Melâhat Gedik (Aydm), (Burada sesleri)1 

Ahmet Fırat (Malatya), (Yok sesleri) 
Şaban Keskin /(Çankırı), (Burada sesleri) 
(Mehmet Ali Aytaş (İzmir), (Burada (sesleri) 
Şimdi hangi seçim dairesinden başlıyacağı-

mıza dair kura çekiyoruz İzmir'den başlıyaca-
ğız. ; 

Şimdi, 4 ncü turda oy almış 'olan adaylarla 
aldıkları oylarla isimlerini 'okutuyorum. 

Tasnif Heyetine seçilen arkadaşlar, oylarını 
kullandıktan sonra lütfen yerlerini alsınlar. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 

var mı efendim?... Oylarını kullanmamış olan 
arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Efendim, yapılan seçime ait mazbata gelmiş
tir, ıttılaınıza arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi yedek üyeliği için beşinci 

defa yapılan seçime (330) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı olanlar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Mustafa Uyar 
Üye 

Ali Baran Numanoğlu 
Üye 

Şaban Keskin 

Fazıl Uluoeak 
Kevni Nedimoğlu 
[Reşat Bayramoğlu 
Boş pusla 
îptal edilen 

Üye 
Saadet Evren 

Üye 
Melâhat Gedik 

Üye 
M. Ali Aytaş 

255 
57 
2 
8 
8 

Toplam 330 

BAŞKAN — Mazbataya göre, Millet Mecli
sinden, Anayasa Mahkemesine seçilecek yedek 
üye, yapılan seçimle tahakkuk etmiş, Fazıl U?u-
ocak (255) oyla kazanmıştır. Ittılaınıza arz edi
yorum. (Alkışlar) 

Efendim, elimizde, sözlü soruların ve kanun
ların müzakeresinin tehiri hakkında bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

4. t— Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve Ça
nakkale Milletvekili Burhan Araftn; Bakanlar 
Kurulu çekilmiş, yenisi de henüz kurulmamış bu
lunduğundan gündemdeki sözlü sorularla kanun 
tasarm ve tekliflerinin, geçmiş tatbikat ve tçtü-
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zük hükümleri gereğince, görü§ülmelerinin geri I 
bırakılması hususundaki önergesi 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet istifa etmiş ve henüz yenisi kurul

mamış bulunduğundan gündemdeki sözlü soru, 1 
kanun tasarısı ve tekliflerinin geçmiş tatbikat ve 
içtüzük hükümleri gereğince müzakerelerinin ge- I 
ri bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Denizli 
Burhan Arat Hüdai Oral 

BAŞKAN — Efendim, geçmiş tatbikattaki 
misalleri, sırf malûmat kabilinden, ıttılaınıza arz 
ediyorub. Bunun parlâmento hayatımızdaki bâzı 
misallerini burada belirtmekte fayda görüyorum. 

25 .1 .1939 tarihinde Hükümet yine bugünkü 
gibi istifa ediyor, bu istifa üzerine Refik Şevket 

7. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı'da daha, önce tanzim edilen plân gere
ğince kurulması kabul edilen 150 evlik bir ma
hallenin tamamlanıp tamamlanamıyacağına ve 
yapılan evlerin fiyatlarına dair yazılı soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'in 
cevabı (7/65) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda beyan ettiğim hususların Sayın îmar 

ve İskân Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Çankırı ilinde 1958 yılı Mayıs ayında vuku-
bulan büyük sel âfeti neticesinde 22 ev sular ta
rafından sürüklenmiş ve iki yüze yakın ev de 
oturulmaz bir hale gelmişti. 

Âfetler Kanunu gereğince şehre iki kilomet
re mesafede ve İmar Bakanlığı uzmanları tara
fından gösterilen mahalde 150 ev yaptırılması 
düşünülmüş ve ilk parti olarak 40 evin inşası bi
tirilmiştir. 

Henüz maliyet hesapları belli olmadığı bir 
sırada 15 - 20 bin lira arasında tahminî hesaplar 
düşüncesi içinde çok muztar durumda bulunan 
8 vatandaşa mezkûr evler tevzi edilmiş ve borç
lanma mukavelesi imzalatılmıştır. 

1 . 6 . 1962 O : 1 
İnce ve Refet Canıtez tarafından itiraz ediliyor; 
yapılan müzakere neticesinde Riyaset Makamıaa 
bir teklif yapılıyor. Riyaset teklifi Heyeti Umu-
miyeye arz ediyor ve görüşmelerin tehiri kabul 
ediliyor. 

Keza; 9 .6 .1948 tarihinde Başkan doğrudan 
doğruya Hükümetin istifasından dolayı gündem
de mevcudolan hususların müzakeresine gitmiye-
ceğini Heyete arz ediyor, Heyet bunu tasvibodi-
yor ve bu suretle kanunlar ve sözlü soruların gö
rüşülmesi tehir ediliyor. Şimdi bu takrir kargı
sında da keyfiyeti tasviplerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şu halde gündemimizde görüşülecek başka bir 
şey olmadığı için 4 .6 .1962 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,05 

[ Daha sonra geçen süre içinde her türlü ihti
yaca cevap verecek bir mahalle halinde inşası 
düşünülen mezkûr site tamamlanamamış, ayrıca 
bu 8 vatandaş 15 - 20 bin lira arasında tesbit 
edileceği söylenen binalarını 30 - 35 bin lira ara
sında borçlanmış bir durumda kalmıştır. 

Yukarda beyan edilen durum muvacehesinde: 
.1. îmar ve İskân Bakanlığınca bu mahalde 

daha önce tanzim edilen plân gereğince 150 ev-
r lik bir mahalle vücuda getirilmek düşünülmekte 

midir? 
2. Halen mukaveleye raptedilmiş bulunan 8 

ev sahibinden altısı evlerde oturmakta ve şeh
re gelip gitmekte çektikleri büyük sıkıntı yanın
da maliyet bedelinin sonradan tahakkuk eden 
yüksek, miktarı karşısında evleri boşaltmak ve 
mukavelelerini çözmek istemektedirler. Bu yol
da ne gibi bir muamele düşünülmektedir? Ve 
vatandaşlara istemedikleri bu durum muvacehe
sinde ne gibi bir kolaylık gösterilebilecektir?. 

<\. İnşası bitmiş, kullanmaya salih bu 40 bi
na bir kül halinde mütalâa edildiğine göre gerek 

I halen oturmakta olan ve fakat hallerinden hiç-
I te memnun bulunmıyan şahıslar yönünden ve 
| gerekse diğer boş kalan evler yönünden ne gibi 

bir işlem düşünülmektedir ? • 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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4. İki oda bir holden ibaret olan ve muhit

teki rayiçlere göre 30 bin lira bedelin pek fahiş 
görüldüğü bu binaların daha dun bir bedel tah
tında verilebilmesi imkânı var mıdır? Yoksa Ba
kanlıkça bu yönden bir imkân aranmakta mı
dır?. 

T. C. 
îmar ve İskân Bakanlığı 24 . 5 . 1962 
Mesken Genel Müdürlüğü 

Âfet - Takip 
D: 274 

özü: Çankırı Milletvekili Nu
rettin Ok tarafından verilen 
yazılı soru önergesi hakkında 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14 . 2 . 1962 tarih ve 1183-5058/7-65 

sayılı yazınız. 
Çankırı İl Merkezinde 1958 yılında vukubu-

lan seylâp sebebiyle yaptırılan 40 ev hakkında 
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine Bakanlığımızın ceva
bı aşağıda açıklanmıştır. 

1. 1958 yılında Çankırı merkezinde vukufeu-
lan seylâp dolayısiyle mahallen yapılan tetkikat 
neticesi 32 evin yıkıldığı, 39 evin ağır hasar gör
düğü ve 132 evin de muhtelif derecede hasara 
uğradığı tesbit edilmiştir. 

'Tesbit edilen hasar miktarına göre ev yaptı
rılması düşünülmüş ise de bilâhara 26 . 5 . 1959 
târihinde yürürlüğe giren 7269 sayılı Kanunun 
muvakkat 1 nci maddesinin (a) fıkrasiyle bu ka
nunun şümulüne alman adı geçen yerde, mezkûr 
kanun gereğince yalnız binaları yıkılan ve ağır 
hasar gören bina sahiplerine ev yaptırılabilece
ğinden, inşaatına başlanan 40 eve ilâveten ancak 
31 evin daha yaptırılman kararlaştırılmış ise de, 
hak sahibi vatandaşlar; T. Emlâk Kredi Banka
sınca inşa ettirilen 40 evin: 

a) Şehre uzak olması ve yolunun bulunma
ması, 

b) Seçilen yerin yine dere mecrasında olma
sı sebebiyle inkişafa müsait bulunmayışı, 

c) Yeni iskân sahasına belediye tarafından 
va'dedilen otobüs seferlerinin işletilmesinden vaz
geçilmesi, 

Gibi sebepler ileriye sürerek gerek Valiliğine 
gerekse Bakanlığımıza yapmış oldukları müraca- f 
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atler üzerine inşaatına başlanmıyan 31 evin yap
tırılmasından sarfı nazar edilmiştir. 

2. 7269 sayılı Kanun gereğince yaptırılan 
evleri almak üzere talep ve taahhütname veren 
vatandaşlardan, bilâhara bu taleplerinden vaz
geçenlere ait binaların Maliye Bakanlığına devri 
hususunda hazırlanan kanun tasarısı hakkında 
her Bakanlığın mütalâası alınmıştır. Keyfiyet 
bir kere daha Bakanlığımızca tetkik edildikten 
sonra, hazırlanan tasarı Başbakanlığa sunulacak
tır. 

©u tasarı kanunlaştığı takdirde Çankırı mer
kezinde yapılan 40 evden sahipleri tarafından 
teslim almmıyan ve halen boş bir vaziyette bulu
nan 31 ev Maliye Bakanlığına devredilmek sure
tiyle, evleri almak istemiyenlerin mukaveleleri çö
zülecektir. Geriye kalan 9 bina sahipleri de hak
larından rücu ettikleri takdirde bunların dahi 
mukaveleleri çözülecektir. 

3. 7269 sayılı Kanun gereğince yaptırılan 
evlerin maliyetinin ne şekilde hesabedileceği hak
kındaki mütalâalarının bildirilmesi Maliye Ba
kanlığından. sorulmuştur. 

Alınacak cevaba göre Çankırı merkezinde yap
tırılan evlerin maliyeti yeniden hesabedilecek ve 
katî maliyet tesbiti yapılacaktır. 

Durumu saygı ile bilgilerinize arz ederim. 
Muhiddin Güven 

İmar ve İskân Bakan 

2. — İstanbul MületvekiU Reşit Ülker'in, Ya
lova'da vatandaşlara ievzi edilmek üzere parsel
lenmiş olan arsaların bugüne kadar dağıtılmama
sı, sebebine dair yazüı jsoru önergesi ve İçişleri Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (T/68) 

Milet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

10 Şubat 1968 
İstanbul Milletvekili 

'Reşit Ülker 
Soru : 

. İstanbul'da Yalova İlçesinde ve Yalova Bele
diyesi tarafından 6188 sayılı Kanun gereğince 
vatandaşlara tevzi edilmek üzere parsellenmiş 
olan ve vatandaşların da müracaatleri tamamlan
mış olan arsaların, bugüne kadar vatandaşlara da-
ğıtılmamasının sebebi nedir, bu arsalar ne zaman 
dağıtılacaktır? 
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T. C. 
İçişleri1 Bakanlığı 

Mahallî îd. Gn. Md. 
Şb.Md.:2.D.B.M. 
621 - 302 - 5 - 3428 
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Yalova (Belediyesi *bu kanun 'hükümlerine 

göre, Ibu maksatla ayırdığı «safhanın, mevzii imar 
plânını hazırlatmış ve Bakanlığımıza tasdik et
tirmiştir. • 

'Tevziat için yol, su, elektrik hizmetlerine ait 
tesislerin yapılması zaruridir. 

İstanbul Valiliği kanaliyle elde edilen ma
lûmata göre : " ' • ' ' • ' • 

27.2.1963 

Konu: Reşit Ülker'in ya 
zıh soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: 20 . 2 . 1962 tarihli ve Genel Sekreter^ 

lik Kanunlar Müdürlüğü 7.08 -1203/6126 sayılı 
yazı. 

Yalova'da vatandaşlara tevzi edilmek üzere 
parsellenmiş olan arsaların bugüne kadar dağıtıl
maması hakkındaki İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker tarafından verilen yazılı soru önergesi il
gisine binaen 27 . 2 . 1962 tarihli ve 621 - 302 -
5/3428 sayılı yazımızla İmar ve İskân Bakanlığı
na intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Vekâleti 24 . 5 . 1962 

Plânlama ve İmar Gn. Md. 
Şehircilik Dairesi Bşk. 

Sayı : 3499 
Dosya : 

özü : Istanlbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in1 soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi! Başkanlığına 

İlgi : 20 . ı3 . 19162 »gün Gendi Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü T-68^1203/5126 sayılı yazınız : 

Yalova'da vatandaşlara tevzi edilmek üze
re parsellenmiş olan arsaların bufgüne kadar da
ğıtılmaması sdbeMnin açıklanması hakkındaki, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza gön
derilmiş olmakla durum incelendi : 

Malûmları bulunduğu üzere, arsa tahsisi ile 
ilgili bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan ya
pılar hakkındaki '6188 sayılı Kanunun tatbiki 
işi, Bakanlığımız 'görevlerinden 'olmayıp mahal
lî belediyelere aiMr. 

Plânın araziye tatbik edildiği, yolların açıl
ması ve tesviyesi işinin tamamlandığı, yol, su, 
elektrik hizmetlerine ait tesislerin vücudâ geti
rilmesi imkânlarının arandığı anlaşılmıştır. 

Bu 'hizmetlerin peyderpey ikmalinden sonra 
tevziata başlanacağı öğrenilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Muhiddin Güven 
tmar ve İskân Bakanı 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizdin, Giresun köylerine getirilen içme suyu
nun diğer illere nazaran az olması sebebine dair 
yazıU soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Emin 
Paksüfün yazılı cevabı (7/77) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyu
rulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
20 Şubat 1962 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Soru : 
Giresun ilçesine bağlı köylerin içme suyu ih

tiyaçlarının, Devlet Su İşleri Samsun Bölge Mü
dürlüğünce etüdünün yapılması ve ihtiyaca gö
re bir program dâhilinde, köy içme sularının te
mininin bu teşkilâta aidolduğu malûmdur. Hal
buki, Samsun Bölge Teşkilâtına ayrılan ödenek
le, Giresun köylerine getirilen içme suyu, diğer 
illere nazaran azdır. Bunun sebeplerinin ne oldu
ğunun, ve ödeneğin harcanmasında ne gibi esas
lara istinadedildiğinin, içme suyu getirilmesinde 
ihtiyacın şiddetine ve eşitlik prensibine riayet 
edilip edilmediğinin, Samsun ilçesine-bağlı köy
lere getirilen sularla, Giresun köylerine getirilen 
suların mukayesesi suretiyle lütfen bildirilmesi. 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 30 . 5 . 1962 
Hususi Kalem 

Sayı : 100.6/216 

Konu : Giresun Millet
vekili Mustafa Kemal Çi
lesizin yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hgi : 2 . 4 . 1962 tarih ve 1558 - 7028 - 7/77 

sayılı yazınız. 
Yukarda adı geçen yazınıza ekli olarak gön

derilen Giresun köylerine getirilen içme suyu
nun diğer illere nazaran az olması sebebine dair 
Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çile
siz tarafından verilen yazılı soru önergesine ha
zırlanan cevap aşağıda arz edilmiştir. 

1. Memleketimizde 1962 yılında mevcut 
60 000 köy ve mahallenin takriben yansı içme 
suyundan mahrum bulunmaktadır. Susuz köyle
re su getirmek üzere tanzim edilen içme suyu 
programlarının hazırlanmasında 7478 sayılı köy 
içme sulan hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
nazarı itibara alınmakta ve bu maddede yazılı 
esaslara göre içme suyu mevzulanna rüçhaniyet 
verilmektedir. 

Kanun tatbikatı icabı kazandıklan rüçhani
yet sebebiyle bâzı vilâyetlerde ele alman iş adedi 
diğerlerinden fazla olmaktadır. 

2. Bakanlığım Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı içme suyu program-
lannda, Giresun vilâyeti dâhilinde 10 köyde is
tikşaf, 7 köyde proje, 10 köyde de inşaatı yapı
lacaktır. 

Samsun vilâytinde ise 1962 bütçe yılı içme su
yu programlannda, 18 köyün istikşafı, 17 kö
yün (8 grup köy dâhil) projesi ve 5 i münferit, 
36 sı grup olmak üzere 41 köyün inşaatı yapıla
caktır. 

3. içme suyu mevzuu ile ilgili inşaat prog
ramlarının daha.muvazeneli bir surette tanzimi 
gayesiyle envanter çalışmalan hızlandmlmıştır. 
Vilâyetler hudutları içindeki köylerin ve içme 
suyu tedarik imkânlannın kesin olarak tesbiti 
sağlanmadıkça isabetli kryaslamalann yapılamı-
yacağı şüphesizdir. 

ÎHeriki yıllarda elde vilâyetler hüdutlan dâ-
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hilinde su getirilecek köylere ait istikşaf ve pro
jeler çoğaldıkça daha mütekâmil programların 
tanziminin mümün olabileceğini bilgilerinize 
arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt 

4. — Sakarya Milletvekili Ekrem Alican'm, 
Ankara Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi 
ile îller Bankasının 1962 yılı yatırım yrogramldr 
rina dâhil bulunan projelerinin durumuna dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve îskân Bakanı Mu-
hiddin Güven'in yazüı cevabı (7/111) 

30 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. ve iller 
Bankasının 1962 yılı yatınm programlanna da
hil bulunan ilişik listede adlan yazılı projeler
den her biri için, 30 Nisan 1962 tarihi itibariyle, 
aşağıdaki suallerin, imar ve iskân Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırümalanna 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Ekrem Alican 

1. Proje tutarı, 
2. ihale edilmiş olup olmadığı, 
3. ihale edilmişse, ihale tarihi ve hangi yıl

da ikmal olunacağı, 1962 yılında yapılmış sarfi
yat miktarı, 

4. ihale edilmemişse, sebebi ve muhtemel 
ihale tarihi, 

5. Emanet suretiyle inşa edilecek projeler
de, inşaata başlanmış olup olmadığı, başllanmış-
sa tarihi ve sarfiyat miktan. 

(Soru önergesine ilişik liste) 

A) Ankara Çimento Şatıayii T. A. §., 

Fabrikasyonun kuru usule çevrilmesi, 

B) iller Bankası: 

1. Erzurum - Hasankale enerji nakrî hattı, 
2. Tortum kasabası irtibat hattı, 
3. İsparta - Burdur enerji nakil hattı, 
4. Erzurum - Merkez içme suyu tesisleri, 
5. Erzincan - Merkez içme suyu tesisleri, 
6. istanbul - Yalova içma suyu tesisleri, 
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7. Rize - lyidere içme suyu tesisleri, 
8. Yozgat - Merkez içme suyu tesisleri, 
9. Muğla - Fethiye şehir elektrik şebekesi, 

10. Siirt - Merkez türbün grupu, 
11. Denizli - Bekilli - Çal türbün grupu, 
12. Bursa Y. gerilim şebekesi, 
13. Erzurum Y. gerilim şebekesi, 
14. Eskişehir Y. gerilim şebekesi, 
15. Kayseri Y. gerilim şebekesi, 
16. Konya Y. gerilim şebekesi, 
17. Konya - Karaman Y. gerilim şebekesi, 
18. Manisa Y. gerilim şebekesi, 
19. Maraş Y. gerilim şebekesi, 
20. Rize Y. gerilim şebekesi, 
21. Sakarya Y. gerilim şebekesi, 
22. Trabzon Y. gerilim şebekesi, 
23. Uşak Y. gerilim şebekesi, 
24. Tunceli - Merkez elektrik tesisi, 
25. Sandıklı II nci kısım yapı işleri, 
26. Erzurum îlıca kaplıcaları, 
27. Kozaklı (Hamamorta) îlıca, 
28. Mezbaha tesisleri (15 aded), 
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T. C. 

İmar ve iskân Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 17 - 2/219 

Konu : Sakarya Millet
vekili Ekrem Alican'm 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 5 . 1962 tarih 7 - 111/2031 - 9288 

sayılı emirleriniz : 
Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. farbikasyo-

nunun kuru usule çevrilmesi ile İller Bankasının 
1962 yılı yatırım programına dâhil çeşitli proje
ler hakkında, yazılı olarak cevaplandırılması is
teğiyle, Sakarya Milletvekili Ekrem Alican ta
rafından Başkanlıklarına tevdi edilmiş bulunan 
soru önergesinde talebedilen malûmat, ilişikte 
takdim, edilen listelerde ayrı ayrı tertiplenmek 
suretiyle arz edilmiştir. 

Muhiddin Güven 
tmar ve İskân Bakanı 

1. Ankara Çimento Sanayii T, A. Ş. Fabrikasyonunun kuru usule çevrilmesi : 

6 300 000 T. L . 
a) Proje tutan, : (2 050 000 DM. karşılığı) 4 612 500 T.L. Dış ödeme 

1 687 500 T. L. » > 

b) îhale edilmiş olup olmadığı, 

e) îhale edilmişse ihale tarihi ve 
hangi yılda ikmal olunacağı, 
1962 yılında yapılmış sarfiyat 
miktarı 

d) İhale edilmemişse sebebi ve 
muhtemel ihale tarihi 

e) Emanet suretiyle inşa edile
cek projelerde, inşaata baş
lanmış olup olmadığı, başlan
mış ise tarihi ve sarfiyat i u.ık • 
tan, 

6 300 000 T. L. 

B. Almanya'da Mumboldt Firmasına ihale edilmiştir. 

îhale tarihi 28.3.1962, ikmal tarihi 1963 Mart sonudur. 1962 
yılında dış mubayaanın akreditifi açılmıştır. 
% 30 u peşin ödenmiştir. 

îhale edilmiştir. 

Humboldt Firmasının göndereceği projelere göre başlanacaktır. 
Halen projeler gelmemiştir. 
Tevsii mahiyette bir tesis olduğundan mevcut fabrika mahallin
de, mafcina ve teçhizattan başka, iç ödeme olarak ancak 200 000 
T. L. lık bir ilâve sarfiyat yapılacaktır. 

2. Erzurum » Hasankale enerji nakil hattı proje tutarı : 3 177 597 T.L. 
3. Tortum kasabası irtibat hattı proje tutarı : 869 237 T.L. 
Her iki yerin projeleri 1955 ve 1956 yıllarında tasdik edilmiş 'bulunduğundan, tatbik kabili

yetlerini kay'betmiş ve yeni esaslara göre tanzimi icabetmiştir. Bunlardan Tortum'un bankamız
daki istikraz kabiliyeti 55 000, Hasankale'ninkı de 730 000 liradır. Her iki belediyenin borçlan-
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ma kabiliyetleri olmaması hasebiyle bu işler için Maliye Bakanlığınca ıbankamıza verilmiş bulu
nan 30 milyon liralık hibeden bunlara sırasiyle lüzumlu 814 237 Ve 2 447 597 liralık yardım
ların yapılması cihetine gidilmiştir. 

30 milyon liralık hibenin kullanış tarzı hususunda alâkalı mercilerle katî anlaşmaya varıl
madığı için mevzuubahis Tortum ve Hasankale ^elektrik tesislerinin ihaleleri bugüne kadar ya
pılamamıştır. Fakat gerekli ihaleler bir ay zarfında yapılacaktır. 

4. İsparta - Burdur enerji nâkil hattı proje tutarı : 1 620 000 T.L. 
E. İ E. İdaresi tarafından, yapılmış olan plânlamada Burdur ve Keçiborlu birbirinden 

müstakil olarak mütalâa edilmiş ve İsparta - Burdur hava hattı 66 kw., İsparta - Keçiborlu 
ise 33 kw. olarak tertiplenmiştir. 

İsparta - Burdur güzergâhının dağlık olması ve Keçiborlu'nun da ileride bu sisteme bağlı ola
cağı göz önüne alınarak bu güzergâhın 66 kw. lık Kuleönü - Baladız - Burdur ve Baladız - Ke
çiborlu olarak değiştirilmesi bankamızca daha uygun görülmüş 16 .2 .1962 tarihinde E. I. E. 
idaresi ile temas edilerek evvelce yapılan plânlamanın tadili cihetine gidilmiştir. 

Projenin bu esas dâhilinde hazırlanabilmesi için, Kuleönü - Baladız güzergâhı müşterek ol
duğundan 3 .3 .1962 tarihinde Burdur ve Keçiborlu belediyelerinin aralarında Gölbaşı elektrik 
birliğini kurmaları temin edilmiştir. 

Kuleönü - Burdur 66 kw. lık 39 kilometre uzunluğundaki hava hattının arazi çalışmaları ban
kamızca tekemmül ettirilmiş olup, gerekli keşif tanzim edilmekte ve 'bu hattın bu ay içinde 
ihaleye çıkarılması için çalışılmaktadır. 

5. Erzurum - Merkez içmesuyu tesisleri - proje bedeli : 2 400 000 T. L. 
Erzurum şehrinin 30 sene sonraki ihtiyacını karşılıyacak içmesuyu projesi civardaki memba-

ların ihtiyaca yetişmemeleri sebebiyle kısmen Devlet Su işlerinin ovada açtırdığı kuyulardan alı
nacak suya göre tanzim edilecek olup, ovada açılan kuyuların fidanlık, askerî birlik, belediye, üni
versite, çiftlik, ve köylere tefrik edilmiş olmaları dolayısiyle bu kuyuların 'bir işletme altında bir
leştirilmesi için ma'hallinde vilâyet ve D. S. I. temsilcilerinin iştirakiyle 14 . 12 . 1961 tarihinde 
yapılan toplantıyı mütaakıp ancak 4 aded kuyunun şehir içmesuyu işine ta'hsisi sağlanmış ve 
açılması icabeden mütaa'kıp kuyular içinde Kân köyü ile Şıh köyü arasındaki ovalık saha Yeraltı 
suları hakkındaki Kanun 'gereğince hu işe 16 . 1 . 1962 tarihinde tahsis edilmiştir. Bilâhara pro
je müteahhidi tarafından hazırlanan müstakbel proje esaslarını haiz rapor imar ve iskân Ba
kanlığına 12 . 4 . 1962 tarihinde yollanmıştır. Proje şehrin acil su ihtiyacını ve müstakbel su 
ihtiyacını karşılamak gayesiyle iki kademeli yaptırılmaktadır. Birinci 'kademe proje esaslarına 
dâhil 6 aded kuyunun ihalesine teşebbüs edilmiş olup, Bayramertesi mahallinde Bakanlık temsilci
leri ile birlikte yapılacak tetkikatı mütaakıp acil ve müstakbel proje esasları tes'bit edilecek, buna 
göre evvelâ şehrin 15 yıl sonraki ihtiyacını karşılamak üzere motopomp istasyonları, terfi 'hattı, 
depo kısımları teşkil edilecek birinci kademenin projelendirilmesi ile birlikte bu yıl içinde derin 
kuyulara paralel olarak inşaatları ihaleye çıkarılacak programın ta'hakküku temin edilecektir. Bu 
arada her hangi bir gecikmeye yer vermemek üzere içmesuyu ihtiyacını karşılıyacak 6 aded derin 
kuyunun açtırılması için bu işle alâkalı firmalardan teklif istenmiş bulunmaktadır. 

6. Erzincan - Merkez içmesuyu tesisi - proje tutarı : 2 000 000 T. L. 
Erzincan şehrinin 30 yıl sonraki su ihtiyacını karşılıyacak içmesuyu projesinin ihidrolojik rapor 

esasları D. S. I. ce açılan kuyularda geçen asgari mevsimde yapılan pompaj tecrübelerini mütaa
kıp belirmiş olup, ihtiyaç kuyu ve membalardan müştereken karşılanacaktır. Müteahhidi tarafın
dan hazırlanan rapor 19 . 3 . 1962 tarihinde imar ve 'iskân Bakanlığınca tasdik edilmiş olup, pro
jenin bugünlerde müteahhitçe bankaya teslimine intizar edilme'ktedir. Projenin tasdikini mütaakıp 
işin derimi ihalesine tevessül edilecektir. 

7. istanbul -Yalova içmesuyu tesisleri- proje tutarı : 2 000 000'T. L. 
Yalova'nın 30 yıl sonraki su ihtiyacını karşılamak üzere 1961 yılı asgari su mevsiminde yapı-
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lan yeraltı suyu araştırmaları müspet netice velrmiş, alınan numuneler Devlet Su İşleri ve Refik 
Saydam Enstitüsünce içilebilir evsafta bulunmuşise de, belediyece yeraltı suyunun istenmemesi ve 
bugün kasalbaya gelmekte 'olan membanm isale$inde ısrarı ve yeraltı su tetkiklerini yapılan ve 
yapılması muhtemel sahaların imar plânına ithali sebebiyle 1962 yılı başında proje çalışmalarına 
geçilememiş, 1963 yılı asgari mevsiminde Selli Mandıra alüvyonlarında, memba debi rasatlarına pa
ralel olara'k su araştırması yapılması icabetmiştir. Elde mevcut yönetmeliğe göre yeraltı suyu is 
alesi daha iktisadidir. Yalova belediyesinin borçlanma kabiliyeti ise 470 000 olup kuyu işinin 
ihtiyaca göre 'kademeli olarak teşkili mümkünkenilk 10 senelik ihtiyaç için ilk ağızda 1 200 000 T. L. 
yatırılması gerekirken isale için bütün masrafın birden yapılması icabetme'ktedir. (Belediyenin bu 
tutumu dblayısiyle 1962 asgari mevsimi içinde yapılacak yer altı ve memlba etütlerine ıgöre 1963 
yılı başında projenin ikmali ve 1963 yılı içinde inşaatının ihalesine teşebbüs edilebilecektir. 

8. Rize - îyidere içmesuyu tesisleri - proje tutarı 1100 000'T. L. 
lyidere içmesuyu inşaatı 5 . 10 . 1957 tarihinde ihale edilmiştir. Yer tesliminde tesbit edilen 

membalarm köylüler tarafından belediyeye verilmek istenmemesi neticesinde işe başlanılamamış
tır. Bu arada belediye işin tasfiyesini istemiş, bilâhara bu talebinden vazgeçmiştir. 1 . 9 . 1960 
tarih ve 72 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden mezkûr inşaat Bakanlar Kurulunca tehir 
edilmiştir. îşe devam imkânı ancak 1961 yılı sonlarında hâsıl olmuştur. Halen değişen membalar 
dolayısiyle yeniden tatbikat projesi hazırlanmaktadır. î;şe lüzumlu finansmanın kısmı âzami 1962 
yılında sarf edilecek ve inşaatın mühim bir kısmı bu sene tamamlanacaktır. 

Mukavele 6 . 12 . 1961 tarihinde müteahhit Ali Billgi'ye devredilmiştir. 
9. Yozgat - Merkez içmesuyu tesisi - proje tutarı : 5 000 000 T. L. 
Yozgat şehrinin 30 yıl sonraki ihtiyacını karşılıyaeak içmesuyu projesi bankamızca yapılmakta 

olup, 1961 senesi asgari su mevsiminde D. S. î. lerinin Çala'klı'da inşa ettiği yeraltı bendinde 
yapılan pompaj tecrübelerini mütaakıp birinci kademe projesi tanzim ve 2 .'5 . 1962 tarihinde 
îmar ve İskân Bakanlığına tasdik için yollanmıştır. 

Şehrin âcil su ihtiyacını karşılayacak birinci kademe işi projenin tasdiki ile birlikte ihale edilecek 
dse de, belediyenin borçlanma kabiliyeti birinci kademenin inşaatı için lüzumlu 3 330 000 ve elektrik 
kısmı için lüzumlu takriben 500 000 lirayı karşılayamıyacak miktarda olduğundan, 1962 yılı genel 
bütçesine İller Bankasına verilmek üzere konulan 30 milyon liradan bu tesis için de hibe suretiyle yar
dım yapılması mümkün olduğu takdirde iş eksiltmeye çıkarılacaktır. 

10. Muğla - Fethiye şehir elektrik şebekesi - Proje tutarı : 950 000 T. L„ 
18 . 4 . 1962 de ihale edilmiştir. Yer tesliminden 5 ay sonra ikmal olunacaktır. 1962 yılı içinde 

sarfiyat yapılmamıştır. 
11. Siirt merkez Türbin grupu - Proje tutarı: 1 500 000 T. L. 
Bankamızca yaptırılıp 1957 yılında açılmış bulunan Siirt Hidro - Elektrik Santrali şehrin elektrik 

ihtiyacı ile kasabanın içme suyunu temin maksadiyle inşa olunmuştur. 
Aradan geçen zaman zarfında; saniyede 30 litre suyu 550 metre irtifaa basan pompalarda bant 

kapaklarında ve santralde mevcut iki aded 685 er beygirlik türbinlerde bâzı mühim bakımların yapıl
ması icabetmiş ve dolayısiyle artan enerji ihtiyacı karşısında santrale üçüncü türbin grupunun vaz'ı 
da zaruri olmuştur. 

Bütün bu işlerin mahalli ve santrale konaca üçüncü türbinin biraz daha büyük takatte olabilmesi 
imkânları aranmış ve imalâtçı firmalarla yapılan temaslar neticesinde 200 beygir fazla takat verebi
lecek 885 beygirlik türbin işi için teklif celbedilmiştir. 

Yukarıda açıklanan işler için lüzumlu 102 bin dolarlık malzemenin Almanya'dan ithali maksadiyle 
gerekli işlem yapılmıştır. Birkaç gün zarfında Maliye Bakanlığından lüzumlu dövizin tahsisi istene
cektir. 

12. Denizli - Bekilli, Çal, türbin grupu Proje tutarı : 602 000 T. L. 
Bekilli,1 Çal Hidro - Elektrik Santralinin ikinci türbinle takviyesi işi 1956 yılında ele alınmıştır. 

İtalyanlarla yapılan 1 000 000 dolarlık Eredi Aklaşmasına dâhildir. Yapılan mukaveleye göre % 10 
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peşinat Maliye Bakanlığınca 'bugüne kadar transfer olmadığından trübin grupu getirilememiştir. Kre
dinin yürümiyeceği anlaşıldığından mukavelenin feshi cihetine gidilmiş ve peşin bedelle santrale bir 
yerine iki türbin grupu konması için harekete geçilmiştir. Bu hususta imalâtçı firma ile yapılan 
temasları mütaakıp lüzumlu 30 230 dolarlık dövizin tahsisi için Maliye Bakanlığına müracaatta bu
lunulmuştur. Müspet cevap alındığında derhal Almanya'da bağlandığımız MAÎER Fabrikasına ak
reditif açılacaktır. 

Proje tutarı Açıklama 

13. Bursa 
Y. G. Şebekesi 9 143 000 

14 Erzurum 
Y. G. Şebekesi 

15. Eskişehir 
Y. G. Şebekesi 

16. Kayseri 
Y. G. Şebekesi 

17. Konya 
Y. G. Şebekesi 

18. Konya - Karaman 
Y. G. Şebekesi 

19. Manisa 
Y. G. Şebekesi 

20. Maraş. 
Y. G. Şebekesi 

21. Rize 
Y. G. Şebekesi 

22. Sakarya 
Y. G. Şebekesi 

23. Trabzon 
Y. G. Şebekesi 

24. Uşak 
Y. G. Şebekesi 

25. Tuneeli - Merkez 
Elektrik tesisi 

4 079 000 

3 492 000 

4 172 000 

7 837 000 

3 561 000 

4 855 000 

4 164 000 

2 967 000 

8 848 000 

5 479 000 

2 192 000 

312 000 

DLF. Kredisine dâhildir. Lüzumlu malzemesi dışarıdan' getirtile
ceğinden, gerekli ilânlar dâhilde ve hariçte yapılmış ve muhte
lif teklifler alınmıştır, ihaleye giren firmaların adedi 76 dır. 
1 milyon dolar değerindeki muhtelif nevi elektrik malzemesinin 
seçiminde ucuzluk ve kalite ön plânda tutulduğundan 11.4.1962 
tarihinden beri mukayeseler üzerinde hummalı şekilde çalışılmak
tadır. 3 ay opsiyonlu olan tekliflerin mukayesesi nihayete ermek 
üzeredir. Ve bu ay zarfında ihaleleri yapılmış olacaklar. Gel»* 
cek olan malzeme ile 1962 yılı iş ve plasman programımız gere
ğince 12 şehrin orta gerilim şebekeleri yapılacaktır. 

Elektrik tesisinin projesi eskidir. 'Şebeke yeniden yapılacağına 
göre hali hazır duruma ve istikbale matuf proje yeniden hazır
lanmaktadır. Şebeke isalesi 1962 yılındaki işlerimiz sırasına gö
re 15 . 8 .1962 tarihinde yapılacaktır. 
DLF. Kredisine dâhildi. Lüzumlu malzemesi dışarıdan getirtile
ceğinden, gerekli ilânlar dâhilde ve hariçte yapılmış ve muhte
lif teklifler alınmıştır. İhaleye giren firmaların adedi 76 dır. 
1 milyon dilâr leğerindeki muhtelif nev'i elektrik malzemesinin 
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26. Sandıklı II nci 
kısım yapı işleri 832 243 

27. Erzurum 
Hıca kaplıcaları 1 819 548 

28. Kozaklı (Hamam-
orta) Ilıca 1 000 000 

29. Mezbaha tesisleri 
(15 aded) 
Afyon - Merkez 
Hususi tip 1 060 000 

Mersin - Merkez 
III mcü tip 510 000 

Afyon - Sultandağ* 140 000 

Adıyaman - Merkez 180 000 
Bolu - Düzce 120 000 

Çanakkale - Bolayır 95 000 
Çankırı - Merkez 210 000 
Giresun - Merkez 120 000 

B : 96 1 . 6 . 1962 O : 1 
Açıklama 

seçiminde ucuzluk ve kalite ön plânda tutulduğundan 11.4.1962 
tarihinden beri mukayeseler üzerinde hummalı şekilde çalşılmak-
tadır. 3 ay opsiyonİu olan tekliflerin mukayesesi nihayete ermek 
üzeredir. Ve bu ay zarfında ihaleleri yapılmış olacaktır. Gele
cek olan malzeme ile 1962 yılı iş ve plasman programımız gere
ğince 12 şehrin orta gerilim şebekeleri yapılacaktır. 

Belediyenin borçlanma kabiliyeti müsait olmadığından 1962 
yılı genel bütçesine konulan 30 milyon liralık hibe yardımından 
istifade etmesi gerekmektedir. Bahis konusu 30 milyon liranın 
ne suretle tevzi edileceği hususunda alâkalı merciler henüz kati 
bir karara varmamış oldukları için ihale yapılamamıştır. 

Belediyenin yalnız başına borçlanma kabiliyeti tesisin keşif be
delini karşılıyacak miktarda değildir. Diğer taraftan 1962 yılı 
genel bütçesine konulan 30 milyon liralık hibe yardımından da 
bu tesis için teklif yapılması mümkün olamamıştır. 
Halen tesisin realize edilebilmesi için özel idare ile belediyenin 
ortaklaşa borçlanması imkânları araştırılmakta ve bu mevzuda 
belediye ile Özel idare müzakere halinde bulunmaktadırlar. Bir 
anlaşmaya varılabildiği ve mezkûr müesseselerin borçlandırıl
maları mümkün olduğu takdirde tesis eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Lüzumlu fon tahsisi temin edilince tesis eksiltmeye çıkarıla
caktır. 

Belediyeyle borçlandırma muameleleri hususunda temasa geçil
miştir. Lüzumlu formalitelerin ikmalini mütaakıp, eksiltmeleri 
yapılarak programda derpiş edilen miktarda iş yapılması 1962 
yılı içinde temin edilecektir. 
Belediyenin borçlanma kabiliyeti müsait olmadığından 1962 
yılı genel bütçesine konulan 30 milyon liralık hibe yardımından 
istifade, etmesi gerekmektedir. Bahis konusu 30 milyon liranın 
ne suretle tevzi edileceği hususunda alâkalı merciler henüz katî 
bir karara varmamış oldukları için ihale yapılamamıştır. 

> » » » » 
Belediyeyle borçlandırma muameleleri hususunda temasa geçil
miştir. Lüzumlu formalitelerin ikmalini mütaakıp, eksiltmeleri 
yapılarak programda derpiş edilen miktarda iş yapılması 1962 
yılı içinde temin edilecektir. 
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îzmir - Kınık 86 261 Belediyenin borçlanma kabiliyeti müsait olmadığından 1962 
yılı genel bütçesine konulan 30 milyon liralık hibe yardımından 
istifade etmesi gerekmektedir. Bahis konusu 30 milyon liranın 
ne suretle tevzi edileceği hususunda alâkalı merciler henüz katî 
bir karara varmamış oldukları için ihale yapılamamıştır. 

Konya - Kula 81 000 > » » » > 
Erzurum - Tortum 62 684 » » » » », 
Artvin - Borçka 76 032 > » » > » 
îzmir - Selçuk 68 000 Belediyeyle borçlandırmıa muameleleri hususunda temasa geçil

miştir. Lüzumlu formalitelerin ikmalini mütaakıp, eksiltmeleri 
yapılarak programda derpiş edilen miktarda iş yapılması 1962 
yılı içinde temin edilecektir. 

Zonguldak - Amasra 76 023 » » » » » 
Malatya - Hekimhan 115 000 Lüzumlu fon tahsisi temin edilince 'tesis eksiltmeye çıkarıla

caktır. 

5. — Hatay Milletvekili Sekip tnal'ın, çay 
paketleme iğinin Trabzon'a nakli hv^usunda bir 
karar olup olmadığına ve yaş çay yaprağı fiya
tının artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Grümrük ve Tekel Ba
kanı Şevket Buladoğlu'nun yazılı cevabı (7/114) 

2.5.1962 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sayın Vekilin son Karadeniz seyahatinde 

yaptığı konuşmalar dolayısiyle, aşağıdaki hu
susların Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. Saygılarımla. 

Hatay Milletvekili 
Sekip İnal 

1. Çay paketleme işinin Trabzon'a nakle
dilmesi hususunda her hangi bir karar var mı
dır? Varsa mahiyeti ve şümulü nedir, ne zaman 
tatbik olunacaktır? 

2. Rize böjgesinde yaş çay yaprağı fiya-
tır.tn artırılması için Vekâlet ne düşünmekte
dir, bu hususta bir hazırlık var mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 25.5.1962 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 

3100 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) : 
İlgi : 10. 5 .1962 tarih ve 7/114-2057-9388 

sayılı yazınız. 
Çay paketleme işinin Trabzon'a nakli hu

susunda bir karar olup olmadığına ve yaş çay 
yaprağı fiyatının artırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Hatay Milletvekili Sekip 
inal'in yazılı soru önergesine ait cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Buladoğlu 

Çay paketleme işinin Trabzon'a nakli husu
funda bir karar olup olmadığına ve yaş çay 
yaprağı fiyatının artırılmasının * düşünülüp dü
şünülmediğine dair Hatay Milletvekili Sekip 
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husustaki raporunu (proje öncesi tasavvur) ha
linde 29.12.1961 tarihinde Başbakanlığa bağlı 
Devlet Plânlama Teşkilâtına arz etmiştir. 

Verilen izahattan anlaşılacağı üzere, Trab
zon'a nakledilecek çay pakatlemesi diye bir mev
zu bulunmamaktadır. İstanbul'dan gayrı çay böl
gesinde kurulması icabeden 2 nci ambalajlama 
atelyesinin yerini tâyin hususunda Devlet Plân
lama Dairesi işi etrafiyle tetkik ettikten sonra 
bir karara varacaktır. 

Devlet Plânlama Dairesince verilecek karar
dan sonra ikinci çay ambalajlama atelyesinin 
inşasına derhal başlanacaktır. 

2. Rize ve havalisinde yetişen yaş çay yap
raklarının fiyatı, 4223 sayılı Çay İnhisarı Ka
nununun 8 nci maddesine tevfikan, Tarım Ba
kanlığı ile müştereken hazırlanmış bulunan Ta
limatnamenin 10 ncu maddesine göre her sene 
Rize'de toplanan bir heyet marifetiyle, tesbit 
olunmaktadır. 

Bu heyet, mahallî ziraat odasının seçeceği 
çay müstahsillerinden 2, ticaret odasının seçece
ği 1, Tarım Bakanlığından 1, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığından 1: Tekel Genel Müdürlüğünden 
2 temsilci olmak üzere 7 kişiden teşekkül eder. 

Yaş, çay yaprağı fiyatını mahallinde tesbit 
edecek olan heyet her sene 30 Nisan'da toplan
makta ve hakiki maliyetler üzerinde gerekli 
tetkikatı yaptıktan sonra yaş çay yaprağının 
müstahsıldan mubayaa fiyatını tesbit etmekte
dir. 

Bu sebeple, yaş çay yaprağı fiyatının artı
rılması bakımından Bakanlığımıza teveccüh eden 
bir vazife bulunmadığı gibi bu hususta her han
gi bir hazırlık da yapılmamıştır. 

Şevket Bulatoğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

M. Meclisi B : î 
înal tarafından verilen yazılı soru önergesine 
cevabımız aşağıda arz edilmiştir .: 

1. Rize ve havalisinde istihsal edilen çay
ların büyük bir kısmı halen döküm halinde İs
tanbul ve Ankara'ya getirilerek buralardaki 
bira fabrikalarına sığıntı şeklinde yerleştiril
miş makinalarla, cüzi bir kısmı da Rize'deki 
Merkez Çay Fabrikası binasında gayrimüsait 
ve küçük Ibir salonda, iptidai bir şekilde el ile 
'kutulanıp ambalâjlanmaktadır. 

Çayın nefaset ve kalitesini muhafaza ede
rek müstehlike intikalini ve artan çay istih
sal ve imalâtı karşısında ilerde yapılması dü
şünülen çay ihracını temin maksadiyle, am
balajlama işini esaslı bir mesele 'olarak ele almış 
bulunan Bakanlığımız bu yılki Bütçe Kanunu 
ile, İstanbul'da bir çay paketleme ve ambalaj
lama atelyesinin kurulmasına tevessül etmiş 
ve gerekli hazırlıklara başlanmıştır. 

Ancak, bu atelye ihtiyacı karşılıyamıyaca-
ğmdan ikinci bir ambalajlama atelyesinin ku
rulması zaruridir. Bu ikinci ambalajlama atel
yesinin çay bölgesinde kurulması düşünül
mektedir. Bu atelyenin 'bölgenin neresinde ku
rulacağı Devlet Plânlama Teşkilâtının kara-
riyle taayyün edecektir. 

Çay paketleme ve ambalajlama atelyeleri-
nin kurulmasında ve kuruluş yerinin tâyininde 
tamamen ilmî, teknik ve iktisadi faktörler na
zara alınmaktadır. 

Nitekim, memleketimize iki defa gelmiş bu
lunan İngiliz Çay Mütehassısı Doktor Ilarler 
Temmuz 1961 tarihli raporunda, Trabzon'da 
bir çay ambalajlama atelyesinin kurulmasını 
tavsiyeye şayan görmüş, Ankara Üniversitesi 
profesörlerinden Sait Tahsin Tekeli'nin Tarım 
Bakanlığınca neşredilen (Rize bölgesinde çay 
yetiştirmenin ve işlemenin meseleleri) adlı ilmî 
raporunda rutubet azlığı, kadın işçi teminin
deki kolaylık gibi tabiî, iktisadi ve sosyal şart
lar bakımından derhal Trabzon'da bir çay am
balajlama atelyesi kurulması fikri ileri sürül
müştür. 

Çay bölgesinde bir ambalajlama atelyesi te
sisini tetkik eden Tekel İdaresinin mütehassıs 
elemanları da yukarda yazılı mütalâa ve tav
siyelere uyarak, kara ve deniz yolları, liman 
tesisleri gibi şartların da müsaadesine binaen 
Trabzon'da bir ambalajlama atelyesi kurulma
sının lüzumlu olacağı neticesine varmış ve bu 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, İş
çi Sigortalan Kurumunun Antalya'da ne zaman 
teşkilât kurulduğuna ve Sağlık Sigortasını tatbi-
ka başladığına dair yazılı soru önergesi ve Çalış
ma Bakanı Bülent Ecevifin yazılı cevabı (7/126) 

4 . 5 . 1962 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu say
gı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 
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M. Meclisi B : 96 
1. işçi Sigortaları Kurumu Antalya'da ne 

zaman teşkilât kurmuş ne zaman Sağlık Sigorta
sı tatbika başlamıştır? 

2. Sağlık hizmetleri hangi hastanede ne gi
bi şartlarla yürütülmüş, bugüne kadar ne kadar 
para ödenmiştir? 

3. Antalya'da bir hastane yapılması için ar
sa alınmış mıdır? 

Hangi sene alınmıştır?. 
4. Verilen icar ve masraflarla bir hastane 

idamesi mümkün görülmekte midir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1280 

28 . 5 . 1962 

T. B. M. Meclisi Başkanlığı 
Şehir 

îlgi : 22 . 5 . 1962 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğünün 7 - 126 - 2092/9551 sayılı yazıları : 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, İşçi Si
gortaları Kurumu Antalya'da ne zaman teşkilât 
kurmuş ve ne zaman Sağlık Sigortası tatbikma 
başlandığına dair 4 . 5 . 1962 tarihli yazılı sual 
takririnin cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla. 
Bülent Ecevit 

Çalışma Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv'ün 
4 . 5 . 1962 tarihli yazılı soru önergesine verile
cek cevap : 

Yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

1. işçi Sigortaları Kurumu, Antalya'da 
2 . 4 . 1956 tarihinde bir şube açmıştır. 

5502 sayılı Kanunla kurulan Hastalık ve Ana
lık Sigortası Antalya vilâyetinde 1 . 12 .1957 ta
rihinden itibaren tatbik edilmeye başlanmıştır. 

2. Antalya'da işçi Sigortalan Kurumuna ait 
tedavi hizmetlerinden ayakta yapılan tedaviler, 

1 . 6 . 1962 O : 1 
Kurumun bu yerde kurulmuş bulunan yataksız 
dispanserinde, yatırılarak yapılan tedaviler ise, 
Kurumun anlaşma akdetmiş olduğu şifa yur
dunda icra edilmektedir. 

Kurum ile şifa yurdu arasında yapılajı anlaş
maya göre : 

— Şifâ yurduna yatırılan hastalar için, bü
yük tahliller, ilâç ve film masrafları haricolmak 
üzere günde 20 lira ödenmektedir. 

— Ameliyatlar, şifa yurdunda, Kurum dis
panserinin oparatörü tarafından yapılmakta, sa
dece ameliyathane ve asistan masrafı olarak şi
fa yurduna, küçük ameliyatlarda 50, orta ame
liyatlarda 120, büyük ameliyatlarda da 150 lira 
ücret ödenmektedir. 

Kurumca Antalya'da ödenen hastane masraf
ları aşağıda gösterilmiştir : 

1957 (1 aylık) 3 512 
1958 95 339,50 
1959 , 159 886 
1960 166 037 
1961 | 159 525 
19o2 (4 aylık) 67 430 
3. işçi Sigortaları Kurumunca, Antalya'da, 

şube binası ve ihtiyaca göre sağlık tesisi ile loj
manlar inşa ettirilmek üzere, belediye ile Vakıf
lar idaresinden 1959 yılında bir arsa satın alın
mıştır. 

4. Antalya vilâyetindeki bütün sigortalı sa
yısı 6 bin civarındadır. Bu sigortalı sayısına gö
re, Antalya'da, Kurumca 25 - 30 yataklı bir sağ
lık tesisi kurulması ic ab edecektir. 

Az yataklı sağlık tesislerinin işletme masraf
ı n ise umumiyetle yüksek olmaktadır. 

Bu itibarla, Antalya'da Kurumca yataklı bir 
sağlık tesisi kurulmuş olsa idi bugünkü tedavi 
masraflarının asgari.birbuçuk misline yükselme
si kuvvetle muhtemeldi. 

Bu durum karşısında, bugünkü tedavi mas
rafları ile Kurumca Antalya'da bir hastane tesis 
ve idamesi mümkün görülmemektedir. 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Ke
falet Kooperatifleri Birliği Umumi Heyeti Kong
resi Başkanlığının; Türk esnaf ve sanatkârlarının 
dâvalarına karşı gösterilen hassasiyet ve alâka
dan dolayı Millet Meclisine minnet ve şükran 
telgrafı. 

2. — EMÎNSU Genel İdare Kurulunun, bü
yük Türk Milletinin parlak ve huzurlu yarını 
için gerçek temsilcisi olduğuna ve insan hakları 
ve adalet prensiplerine bağlı bulunduğuna inan
dıkları Millet Meclisinin şahsı mânevisine gü
ven duygularını bildiren ve millî iradenin da
ima emrinde olduklarını duyuran telgrafları. 




