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istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay«Ln 
Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık 
Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve Çalışma usul
leri hakkındaki kanun teklifi ile kamu iktisadi 
teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Genel Kurulun 1.6.19)62 tarihli 96 
neı Birleşiminde uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 
kanun teklifini görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Komisyona havale edilmesine dair Anaya
sa Komisyonu tezkeresi okundu, kabul olundu. 

Manisa Milletvekili Muammer Ertemin, De
mirci, Gördes, Salihli ve havalisinde vukubulan 
seylâp ve yaptığı tahribat hakkında gündem dışı 
demecine bilgi edinildi. 

Bursa Milletvekili ibrahim ökteru, Hatay 
(Milletvekili Sekip inal ve Ankara Milletvekili 
Muhlis Ete'nin, Bakanlıklar kuruluşu hakkında 
Kanunun değiştirilmesine ve, 

'Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarıları kabul 
olundu. * 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve S^ 
arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardjm Bakanlı
ğına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkında ' kanun 
teklifi, Sağlık Bakanı bu Birleşimde hazır bu
lunmadığı, 

h — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdare
leri teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı da 
Komisyondan gelmediği için gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara
sında bulunan 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 nci maddelerin-

1 deki tasarı ve tekliflerin görüşülmesi evvelce alı
nan karar gereğince geri bırakıldı. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının birinci görüşülmesi 
bitirildi. 

istanbul 'Teknik Üniversitesine bağlı bir tek
nik okul açılmasına dair 6374 s-ayılı Kanuna hir 
madde eklenmesine, 

Ahvali şahsiye ile ilgili beliğe örneklerinin pa
rasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin uy
gun bulunmasına, 

Ereğli Şirketinden alınan liman, demiryolu ve 
madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının iş
letilmesi ve Havzadaki deniz işlerinin inhisar al
tına alınması hakkındaki 3241 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarıları ilgili bakanlar bu Birleşim
de hazır bulunmadıklarından gelecek ıBirleşi/ne 
bırakıldı. 

271, 274, 292, 294,300, 301, 304, 306, 308, 
310, 313, 322, 325, 326, 328, 342 sıra sayılı so
rular, soru sahiplerinin, 

268, 282, 293, 298, 303, 307, 312, 314, 315, 
318, 320, 321, 329, 331, 335, 336, 337, 339,343 
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sıra sayılı somlar da ilgili bakanların hazır bu
lunmamaları dolayısiyle gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Amasya Milletvekili Mustafa Kemal Karatr-
ın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çıka
rılan bir genelge ile motorlu ziraatin yapılmasına 
engel olup olmadığına dair Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından, 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıç <ğ-
lu'nun, hangi illerde, kaç vatandaşın servet be
yanına tâbi tutulduğuna dair Başbakandan, 

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 27 Ma
yıs 1960 ihtilâlini mütaakıp Ulaştırma Bakanlı
ğına bağlı daire ve müesseselerden kaç memur ve 
işçinin görevinden uzaklaştırılmış olduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından, 

Sivas Milletvekili Tahsin Tüi'kay'm, Sivas'
ın, Suşehri ilçesinde, halkın kaymakam aleyhin
de yaptığı gösteri yürüyüşünü mütaaıkıp cere
yan eden hâdiselerin sebeplerine dair içişleri 
Balkanından, 

Sivas Milletvekili Taih&in Türkay'm, İstan
bul ili şehir ve köylerinde inşa ettirilen ilko
kul binalarının istenilen zamanda ve evsafta 
yapılıp yapılmadığına dair- Bayındırlık ve Millî 
Eğitim Bakanlarından, 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, T e, 
kirdağ Namıkkemal Lisesi Resim ve Sanat Ta
rihi öğretmeninin hastanaye neden sevk edildi
ğine ve sevk edenler hakkında bir işlem yapı
lıp yapılmadığına dair Millî Eğitini ve İçişleri 
Bakanlarından, 

Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe'-
nin, Antalya Devlet Hastanesinde, hasta bir va
tandaşın ölümü ile neticelenen dövme olayına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından, 

Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Er
zurum'da kurulmuş bulunan Atatürk Üniversi
tesinin inşaat durumunun ne halde olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından, 

Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, kâr 
gayesiyle çıplak resimlere geniş,yer veren neş
riyattan müstehcen olarak ka'bul edilip hakla
rında tahkikat yapılan gazete ve dergi bulu
nup bulunmadığına dair Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanından, 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın, zirai 
plasmanın artırılması ve T. C. Ziraat Banka
sının Tarım Bakanlığına bağlanması hususun

da ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından, 

Corum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Ço
rum Lisesine felsefe öğretmeni tâyini hususu
nun mevzuata uygun olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından, 

Ordu Milletvekili Ata Bodurun, 27 Mayıs 
19(30 İnkılâbını takiben toplattırılmış bulunan 
silâhlardan tabancaların da iadesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanından, 

Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, kö
mür fiyatlarına zam yapılması sebebine ve bu 
zammın iktisadi ve ticari alanda sebe'bolacağı 
pahalılık ve fiyat yükselmesinin önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve Ti
caret Bakanlarından, 

Mardin Milletvekili Şevki Aysan'ın, 6 Mayıs 
1962 Pazar günü Mardin'de vukubulan olay
ların cereyan şekline ve olaya sebe'bolanlâr hak
kında ne gibi bir işlem yapıldığına dair İçiş
leri Bakanından, 

Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'm, Zon
guldak Kömür Havzasının Ereğli ve Armutçuk 
Kömür İşletmeleri olarak hangi iktisadi, ticari 
ve idari sebeplerle ikiye ayrıldığına ve Mayıs 
1902 ayında no sebeple tekrar birleştirilmesine 
karar verildiğine dair Sanayi Bakanından, 

Diyarbakır Milletvekili Eecai İskenderoğ-
lu'nun, Anayasa, hükümlerine g;örc bir suç sayı
lan sağcı ve ırkçı yayın karşısında, ne gibi bir 
tedbir düşünüldüğüne dair Başbakandan, 

Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, bu öğ
renim yılında, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin bursunun kesilmiş olup olmadığı
na ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün ya
tılısının kaldırılıp kaldırılmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından, 

Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Erbaa'da 
28 . 4 . 1962 tarihinde vukua gelen olaylar 
sırasında Hükümet Tabibinin görevinden istifa 
edip etmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından, 

Konya Milletvekili Rüştü Özal'm, zirai ilaç
lamalardan dolayı can ve mal kaylbı olup olma
dığına dair Tarım Bakanından, 

Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun, 
Doğu bölgesinin ve mahrumiyet mıntakaları-
nın kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan, 
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Gümüşane Milletvekili Nurettin özdemir'in, 
Malatya'nın Hekimhan ilçesi Deveci ve Kara-
fcoz mevkilerinde Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü tarafından demir madeni aranması yapı
lıp yapılmadığına dair Sanayi Bakanından, 

Olan sözlü sorulan, soru sahiplerinin Bir
leşimde ikinci defa hazır bulunmamalarından 
düştü. 

Yazih sorular 
1. — Urfa Milletvekili Kemal Badıllı'mn, 

Urfa Devlet Hastanesinde 28 . 4 . 1962 tarihin-

Tasan 
1. — Pratisyen Hekimlik kanunu tasarısı 

01/243) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe ko
misyonlarına) 

Teklifler 
2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 

Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkın
da' kanun teklifi (2/278) (Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna ek 2773 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve 4926 sayılı Kanuna dair kanun teklifi 
(2/279) (Millî Eğitim ve Bütçe komisyonla
rına) 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilâtı ve vazi
feleri hakkındaki 2287 sayılı Kanuna bâzı mad
delerin eklenmesi ve mezkûr kanuna ek 4113 sa-

27 . 6 . 1962 Çarşamba günü saait 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 
Befet Aksoy Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

de vukua gelen olaya dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/144) 

yılı Kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi (2/280) (Millî Eği
tini ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — İçel Milletvekili Yaihya Dermancı ve 
Mazlıar Arıkan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu, M. Rifat özaydın'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun tek
lifi (2/281) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi 
Ahmet Naci Arı ve altı arkadaşının, Maden Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi (2/282) ('Sanayi, Ada
let, İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Tezkere 
7. — Tekel G-enel Müdürlüğünün 1959 Bütçe 

yılı Kesinhesabına ait uygunluk 'bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/333) (Sayıştay Komisyonuna) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B l R Î N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Muslih Oörentaş (Van), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efen
dim. 

(Muğla milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç; mem
leket tütünlerine arız olan mavi küf hastalığının 
Samsun hölgesine de sirayet ettiğine dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ilyas Kılıç bey, ne hakkında 
görüşeceksiniz ? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Mavi küf has
talığı hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS KILIÇ (/Samsun) — Muhterem ar

kadaşlar, gündem dışı söz alarak sizlerin zama
nını işgal etmek istemezdim. Fakat arz edece
ğim hususun zaman kaybına tahammülü olma
dığı için böyle hareket etmek mecburiyetinde 
kaldım. 

Arkadaşlar, sizlere millî servetin yok olmak 
tehlikesiyle köylünün mücadele etmek duru
munda kaldığı şu kritik günlerde ilgili mües
seselerin nasıl kırtasiyecilik ile işi uzattığını 
izah edeceğim. Millî bütçenin büyük bir kıs
mını, hepiniz biliyorsunuz ki, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı temin eder. Bunun da en büyük kıs
mı hiç şüphe yok ki, tütünden temin edilir. 

Sayın arkadaşlar, Samsun demek geniş mâ
nada tütün demektir. Şimdi, iki gündür Sam
sun'dan gerek köylü vatandaşlardan ve gerekse 
Tütün Ekicileri Birliğinden aldığımız telefon, 
mektup ve telgrafların birleştiği bir nokta var: 
Maalesef tütün mildiyosu (mavi küf hastalığı) 

o bölgeye de sirayet etmiştir. Hal ve hakikat 
bu iken bunun önlenmesi için alınan tedbirler 
hiç de tatmin edkd değil. Çünkü hastalığın ön
lenmesi için köylüye üç türlü yardım gerek
mektedir. 

1. Ziraat Vekâleti malzemeyi temin edecek 
(ilâç ve araç) 

2. Banka köylüye bu malzemeyi almak için 
kredi temin edecek. 

3. Çiftçinin aldığı malzemeyi, işletmesi için 
keza banka çiftçiye işletme (çevirme kredisi) 
verecek. Şimdi Ziraat Vekâleti vaadini tutmuş 
ve malzemeyi Zirai Donatım Kurumuna (getir
miştir. İkinci ve üçüncü maddedeki işleri temin 
edecek banka henüz şubelerine köylüye ilâç ve 
alet alması için verilmesi gereken krediyi te
diye hususunda katî emir göndermemiştir. Hâ
len yazışma hâlinde imişler. Şubelerden bilgi 
gelecek ve o bilgiye göre kredi verilecek. İste
nen bilgi gelecek fakat bu arada millî servet 
gidiyor. Acaba bu bilgi ne zaman gelecek? Bu
nu ilgililerden öğrenmek istiyoruz? 

Dünden beri yaptığımız temaslardan he
nüz bir müspet netice alamadık. Sayın Bakan 
•arkadaşlardan bu hayati mesele ile ikilenme
lerini ve işi kırtasiye ile değil bu gibi işlerin 
telefon ve diğer temaslarla halledilmesi ge
rektiğini teşkilâtlarına öğretsinler. Memle
ketin geleceği ile ilgili birinci derecede bir 
işle karşı karşıyayız. Bu işlerde kırtasiyeci-

- 131 



M. Meclisi B : 107 27 . 6.1962 O : 1 
ligi bırakalım. Bakınız size Samsun Tütün 
Ekiciler 'Birliği Başkanı Mustafa Sezcr'in 
bir telini okuyacağım; ve böylece bu gibi du
rumda çiftçi ne diyor ilgililer ne yapıyor öğre
neceksiniz. 

(Tütün mildiyosu (mavi küf) mücadelesi 
için kredi ile satılmak üzere . Zirai Donatım 
Kurumuna ilâç ve alet gelmiş ise de, kredi 
ile muamele yapılmıyor. Hâdisenin zaman kay
bına müsaadesi olmadığı malûmunuzdur. Kre
dinin hangi fon ve mahalden verilecekse seri 
emir bekliyoruz.) 

Tütün Ekiciler Birliği 
Başkanı 
Samsun 

Mustafa Sezer 

Bu tel Ziraat Vekâletinden gönderilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, ekicinin sıkıntısını 

böylece izah ve arz ettikten sonra gelelim 
ilgililerin böyle bir hastalık karşısı nda'ki 
yürekler acısı tutumuna : 

Ziraat Bankasının bütün ekicileri çok üzen 
20 . 4 . 1962 tarihli bir genelgesi vardır. Bu 
genelgeye göre Ziraat Vekâleti köylüye kre
di verilemiyeceğini anlamış ve bunu son kıs
mının açıklanması için yazdığı mukabil yazı
ya banka 1 . '6 . 1962 gün ve 105/968/118 
sayılı bir yazıdan ise kısaca ve özet olarak 
'biz banka olarak tarlasına hastalık giren 
çiftçiye kredi veremeyiz, zira paramızı alama
mak tehlikesi, vardır. O halde ne olacak çift
çinin malı emeği dolayısiyle millî servet 
he;ba olacak fakat iş bununla da kalmıyacak, 
çünkü köylü kredisiz olduğu için hastalığı 
yerinde imha edemiyeceği için hastalık yanın
daki tarlaya geçecek onun da sahibi aynı 
düşünce ile kredi alaımyacağı için onun ya
nımdakine hastalığı sirayet ettirecek. Bu iş 
böylece devam ederse neticede fi)ütün tarlalar 
ve malhsul yok olacak. Çiftçinin bankası sayı
lan Ziraat Bankası bu işe seyirci mi kala
cak? Hayır arkadaşlar biz bu vazifeyi böyle 
kabul etmiyoruz. Bu bir millî dâvadır ben, 
bugünlerde Ziraat Bankasından ilgili ve yet
kili bir heyetin. Samsun'dan köylünün yanın
da' bulunmasını çok arzu ederdim. Her hal
de bu heyete Ticaret ve Ziraat Vekâleti de 
•katılmalı idi. İllâ her hâdise olan yere Mec
lis Tahkik Komisyonu mu gönderilmelidir? 

îşte arkadaşlar sırası gelmiş iken şurasını ela 
söylemeden gitmiyeceğim. Bu memlekette 1946 
dan beri tütün ekicilerinden kesilen % ,r> 

% 4 ve % 2 lerden terekkübeden ve Bütçe mü
zakereleri esnasında Tekel Bakanı Sayın 
Şevket Buladoğlu'nun ağzından öğrendiğimi
ze göre bugün bu para 100 milyon liranın üs
tüne çıkmıştır. Bu para ile bir müessese ku
rulmuş olsa idi çiftçi bu buhranlı günlerden 
Ziraat Bankası şubelerinin kapılarında boş 
yere dolaşmıyacaktı. O halde Sayın Tekel Ba
kanından çiftçiye, bu paralarla .kurulacağı 
vadedilen müeseseseye ait kanunu bir an ev
vel Meclise getirip kanunlaştırmasını rica ede
riz. 

Sayın arkadaşlarım, kıymetli zamanınızı al
dığımdan ötürü özür diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım, hürmetlerimle. 

BALKAN - - Gündeme geçiyoruz. 

.".'. —- Erzurum Milletvekili Ertuğrui Ak-
eu'ya izin verilmesi hakkında. Başkanlık Divanı 
tezkeresi (3/332) 

BAŞKAN - - Başkanlık tezkeresini okuyo-
yovuz : 

Genel Kurula 
Erzurum Milletvekili Ertuğrui Akçaîıın, 

mazeretine binaen 2 . 7 . 1962 tarihinden iti
baren 20 gün izinli sayılması Başkanlık Diva
nının 22 . 6 . 1962 tarihli toplantısında, karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirnıen 
BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Ka

bul -buyuranlar... Kabul et m iyen ler... Kabul 
olunmuştur. 

3. — Anayasanın 102 nci maddesi gereğince 
yeni Hükümetin kurulduğuna dair Cumhur 
başkemlujı tezkeresi ve Bakanlar Kurulu listesi 
(3/334) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumlhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Ku
mlu listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen 
zevat atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş ol
duğunu arz ederim. Cumhurhaşkanı 

Oemal Gürsel 
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M, 
Başbakan 
.Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
Maliye Bakanı 
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 
Ticaret Bakanı 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Çalışma Bakanı 
Sanayi Balkanı 
Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 
İmar ve İskân Bakanı 

Meclisi B : 107 27.6 
: İsmet İnönü 

Ekrem Alican 
Hasan Dinçer 
Turhan Feyzioğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raif Aybar 
Necmi ökteıı 
Abdüihak Kemal Yörük 
lllhami Sancar 
SaJhir Kurutluoğlu 
Feridun Cemal Erkin 
Ferid Melen 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
llyas Seçkin 
Muhlis Ete 

Yusuf Azizoğlıı 
Orhan öztrak 
Mehmet İzm on 
Rifat Öçten 
Bülent Ecevit 
Fetlhi Çelikbaş 

Uel'âl Karasapau 
Fahrettin Kerim Gök av 

1962 0 :1 
Milletvekili (Malatya) 

Milletvekili (Sakarya) 
Milletvekili (Afyon Kar&'hisar) 
Milletvekili (Kayresi1) 
C. Senatosu Üyesi (Ankara) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (Çorum) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (İstanbul) 
O. Senatosu Üyesi 
Eski Dışişleri Bakanı 
Eski Van Milletvekili 
Milletvekili (Manisa) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (Ankara) 

Milletvekili (Diyarbakır) 
Milletvekili (Tekirdağ) 
O. Senatosu Üyesi (Giresun) 
O. Senatosu Üyesi (Sivas) 
Milletvekili (Ankara) 
Milletvekili (Burdur) . 

0. Senatosu Üyesi (Afyon) 
Milletvekili (İstanbul) 

'BAŞKAN — Sayın Başbakan, Hükümet 
Programını ne vakit okuyacaksınız1? 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) 
— önümüzdeki Pazartesi günü Büyük Mec
lise Hükümetin Programım arz edecek du
rumda olacağız. Hürmetlerimle arz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Anayasanın 103 ncü maddesi 
mucibince Hükümetin Programının Pazartesi 
»ünü yani 2 Temmuz 1962 günü okunacağı 

öğrenilmiştir. Bu itibarla Hükümet yeni te
şekkül ettiği için gündemimizde bir şey gö
rüşmeye imkân yok. Program okunacak, iti
mat reyi alınacak ondan sonra bizim günde
mimizde mevcudolan maddelere geçeceğiz. 
(«Gündem ne olacak?» sesleri1) Efendim bu 
hale göre gündem işlemez. 

2 •. 7 . 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
Aydın - Muğla yolu inşaatmm ne zaman bitiri
leceğine ve Çine çayının bağlanması işinin ne 
durumda olduğuna dair yazılı soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüfün yazılı ce
vabı (7/64) 

9 Şubat 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Bayındırlık Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delâletinize saygılarımla arz ederim. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

Ocak ayının son haftasında yağan yağmurlar 
dolayı'siyle Çine çayı taşkına sebebolmuş, bu 
yüzden Aydın - Muğla yolu kapanmış ve Aydın 
ve Söke ovalarını su basmıştır» Gazete haber
lerinden yolun günlerce kapandığı ve ovalarda 
büyük zarar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum 
karşısında : 

1. Aydm - Muğla yolunun istimlâk işleriy
le birçok sınai imalât işlerinin de ikmal edil
miş olduğu göz önünde bulundurularak proje 
safahatı nedir ve inşaatı ne zaman bitecektir? 

2. Çine çayının 'bağlanması çalışmaları ne 
safhadadır? İnşaata ne zaman geçilecektir? Ve 
inşaat ne zaman bitecektir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 20.6.1962 

Hususi Kalem 
Sayı : 250 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1169 - 4965 sayı ve 14.2.1962 tarihli yazını

zın eki bulunan ve Aydın - Muğla yolu inşaatı
nın ne zaman bitirileceğine ve Çine çayının bağ
lanması işinin ne durumda olduğuna dair Ay
dın Milletvekili Mettımet Yavaş tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine cevabımız aşağıda 
arz olunmuştur. 

Konunun 5 yıllık yatırım plânını da alâka
dar etmesi ve plân içindeki mevkiini tâyin ba
kımından yapılan çalışmalar neticesine intiza-
ren, diğer taraftan soruya verilecek cevabın 

tam olabilmesi için soru sahibi Sayın Mehmet 
Yavaş ile temas imkânlarının aranmış olması 
dolayısiyle cevapta gecikilmiş olunduğunu üzün
tü ile bildiririm. 

1. Aydm - Muğla yolu üzerindeki çalışma
lar normal seyrini takibetmekttedir. Bu yol üze
rinde Çine çayı taşkını ile ilgili kısmın projesi 
hazırlanmış ve 41 Km. uzunluğunda bulunan bu 
kısımda yolun yükseltilmesi ve standart hale 
ifrağı için her türlü hazırlıklar ikmal edilmiş
tir. 1962 bütçesi içinde ele alınmasına imkân ol-
mıyan 'bu konu 5 yıllık plâna dâhil edilmiş olup, 
1963 yıllı içinde inşaatına başlanacak ve 1965 
yılında ikmal edilecektir. 

2. Çine çayı üzerinde bugüne kadar plân
lama çalışmaları yapılmış ve TAMS Amerikan 
firması tarafından hazırlanan plânlama rapo
runda bu çay üzerinde bir baraj inşası derpiş 
edilmiştir. Bilâhara yapılan çalışmalarda etüt
lerin derinleştirilmesi zaruri görülmüştür. Ya
pılan ilâve çalışmalar neticesinde Ege "bölgesin
de enerji kifayetsizliğinin mevcut bulunmaması 
ve mezkûr barajın Çine çayı havzasının sadece 
1/3 nü kontrol edebilmesi sebebiyle Çine taşkın
larını önliyemiyeceği hususları tesbit edilmiş, 
bu durumda sadece sulama maksadiyle su iddi
an için 'bu barajın hemen inşaatına geçilmesi
nin uygun olmıyacağı neticesine varılmıştır. 
Bugüne kadar bu baraj ile ilgili çalışmalarda 
ana done toplanması yapılmış olup tanzim edi
len programa göre Çine barajı etütlerinin 1963 
yılında ikmaline çalışılmaktadır. Etütlerin ik
mali ve lüzumlu projelerin tanziminden sonra 
mezkûr barajın inşaatına karar verilebileceği 
cihetle de 5 yıllık programa dâhil edilememiş
tir. 

Keyfiyeti bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt 

,2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
islâhiye ilçesi Yurbaşı - Taşoluk istasyonları ci
varındaki ormanlarda görülen hastalığın önlen
mesi için bir tertibat alınıp alınmadığına dair 
yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı Cavit OraV-
m yazılı cevabı (7/98) 
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16 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanın

dan yazılı olarak cevaplandırmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

Gaziantep vilâyetinin islâhiye kazasından 
Suriye hududu istikametinde (Yartoaşı - Taş
oluk) istasyonları civarındaki ormanlarımızda 
(çamkese böceği) hastalığına benziyen hastalığı 
şahsan müşahede ettim. Bu civardaki ormanla
rımızın en kısa zamanda bu hastalığa tutularak 
harabolacaklan tehlikesi vardır. Bu mmtakada-
ki ormanlarımızın bir an evvel kurtarılmak hu
susunda Sayın Tarım Vekâleti bir tertibat al
mış mıdır? Bir hazırlığı var mıdır? Ve ne za
man ilaçlanarak veyahut yakılarak bu hastalı
ğa son verilecektir. Yazılı olarak Sayın Tarım 
Vekilimizin cevaplandırmasını rica ederim. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 549/45891 

25.6.1962 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
18.4.1962 gün 7-98-1854-8407 sayılı yazıla

rına: 
islâhiye ilçesi Yarbaşı - Taşoluk istasyonları 

civarındaki ormanlarda görülen hastalığın ön
lenmesi için tertibat alınıp alınmadığına dair 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey tarafından 
verilen yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yap
tırılan incelemede : 

Mersin Orman Başmüdürlüğüne bağlı Osma
niye işletmesinin Bahçe ilçesinde (Yarbaşı - Taş
oluk buraya bağlı) 720 hektar ormanlık sahada 
çamkese böceği bulunduğundan evvelce tesbit 
ve raporlarının düzenlenerek Orman Genel Mü
dürlüğüne verilmesi üzerine; bu başmüdürlük 
mmtakasındaki diğer işletmeler ormanlarında 
da görülen zararlı böceklerle savaş için işçi gün
deliklerinden 50 000 ve diğer masraflar için 
7 400 lira ödenek gönderilmiş ve Yarbaşı - Taş
oluk mmtakası da dâhil olmak üzere derhal sa

vaşa girişilmiş, olup havaların ısınması ve do-
llayısiyle çamkese böceklerinin keseleri açılmış 
olduğundan mücadele sonuçlandırılamamıştır. 

önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında sa
vaşa devam olunacağını bilgilerinize arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Oavit O rai 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı iline 1962 bütçe yılında, her Bakanlık 
için ayrı ayrı olmak üzere, yapılacak yatwım-
lara dair yazılı soru önergesi ve Başbakan yar
dımcısı Akif Eyidoğan'ın yazılı cevabı (7/101) 

19 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çankırı Milletvekili 

Nurettin Ok 

1962 Bütçe yılı içinde normal câri Devlet 
hizmetlerinin dışında Çankırı ilinde yapılacak 
Devlet Yatırımlarının her Bakanlık için ayrı 
ayrı olmak üzere müfredatı ile bildirilmesi. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77/942-2030 22 . 6 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 21 . 4 . 1962 tarihli ve 7/101-1898/8716 

sayılı yazıya karşılıktır: 
Çankırı iline 1962 bütçe yılında her Bakan

lık için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak yatı
rımlara dair Çankırı Milletvekili Nurettin Ok 
tarafından Başbakanlığa tevcih edilen yazılı 
soru önergesi cevabının ilişik olarak sunuldu
ğunu arz ederim. 

Akif Eyidoğan 
(Başbakan adına 

Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı 

— 13ö — 
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Çankırı iline 1962 bütçe yılında her Bakanlık için ayn ayrı olmak üzere yapılacak yatırımlara dair 
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok tarafından Başbakanlığa tevcih edilen yazılı soru önergesine ait 

cevaptır. 

. Devlet Bakanlığı 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılında normal Devlet hizmetleri dışında her hangi bir yatırım yapılması bahis konunu 

değildir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1962 bütçe yılında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce Spor - Toto gelirlerinden Çankırı Spor 
Salonu için 1 500 000 ve tribün inşaatı için de 250 000 liralık yatırım yapılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı 

1962 bütçe yılı içerisinde Çankırı iline inşaat için 210 000 liralık yatırım yapılması plânlanmış
tır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
1. îlkokul yapımı için 863 000 
'2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, sosyal hizmetlerin ifası için «545 000 
3. Orta öğretim okulları binalarının ve tesis malzemelerinin tamamlanması ve ona

rımı için • " ' ^^^ f f i s 56 475 

Toplam t 464 475 

Bayındırlık Bakanlığı 

1962 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce Çankırı ilinde yapılacak işler 

Tülü ödenek 
İşin adı ' Km. M. T. L. 

Köprü yapımı 
Ankara - Çankırı yolunda : 
Tuzdere köprüsü 
İnandık köprüsü 
Ballıca köprüsü 
Çankırı - Kastamonu yolunda: 
İnköy köprüsü 
Musaköy köprüsü 
Tosya - İlgaz yolunda : 
Eceoğlu köprüsü 
Derinöz 
Köprü onarımı : 
Kızılırmak - Çankırı yolunda: 
Hüseyinli köprüsü 
Yol bakımı : 
Devlet yolu 283 
il yolu '62 

15 
20 
20 

15 
15 

15 
16 

— 

350 000 

150 000 

40 000 

000 000 

'Ankara'da (*) 

Yekûn 740 000 

(*) îşin mühim kısmı listede kaytth ilde bulunduğundan ödeneği gösterilmemiştir. 
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Bayındırlık Bakanlığı 

Çankırı ili 1962 yılı il ve köy yolları çalışma programı 

İşin adı 

Çalışılacak 
Umum tülü Çalışılacak tûl 

Km. Km. 1er Km. 

îl yolu onarımı : 
îsmetpaşa - Ovacık 
il yolu bakımı : 
Şabanözü - Çubuk 
Orta - Çerkeş 
îsmetpaşa - Ovacık 
Ilt. Dümenli - Saray 
Korgun - Kurşunlu 
Eskipazar - Mengen 
Çankırı - Yapraklı 
Sülüklü - Kızılırmak 
Sungurlu Hd. 

Tesisler : 
Makina onarımı : 
Köy yolu onarımı : 
Yüklü - Sarıkaya 
Çankırı - Ovacık - Taytak 

Köy yolu bakımı : 
Yapraklı - Yüklü - Babsa 
Yapraklı - Yüklü - Sarıkaya 
Kurşunlu - Bayramören 

60 14-40 26 

ödenek 
T.L. 

300 000 

YekCm 

Yekûn 

Yekûn 

25 
68 
60 
6 

38 
25 
32 

49 

303 
Yeni tesis 

24 
50 

74 

8 
35 
20 

63 

1-9 
0-28 
0 - 1 4 
0 - 6 
8-22 
1-4 
0 -32 

12 - 47 

inşaatı 

14-24 
0 - 2 0 

0 - 5 
-

0 - 2 0 

8 
28 
14 

6 
12 
3 

32 

35 

138 

10 
20 

30 

5 
14 
20 

39 
Genel yekûn 

13 600 
47 600 
23 800 
10 200 
20 400 
5 100 

54 400 

'59 500 

234 60ü 
150 000 
42 940 

60 000 
35 000 

85 000 

2 200 
5 700 
8 100 

16 000 
828 540 

NOT : 828 540 liranın 705 900 lirası Bakanlık yardımından, 122 640 lirası da özel idare bütçesin
den karşılanacaktır. - ' •'»• - ? " *~ * - * ""' CJ * - " * *" • m " * • * • *-•& 
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Çankırı Vilâyeti içinde 1962 yılındaki DSl çalışmaları 

İşin adı 

Münferit ve müteferrik su işleri : 
Kurşunlu - Mandı deresi ıslahı ikmali 
Taşkın ve rusubat kontrolü : 
încirlikaya derivasyonu 
Islahı : 
îşletme ve bakım : 
Eldiven kazası Karadere ıslahı 
Yeraltı suyu : 
Orta - Orta • 
Kurşunlu - Dumanlı 
Kurşunlu - Taşkaracalar 
içme suyu • 
I - DSÎ eliyle : 

b) Kasabalar 
Çankırı - Orta - Kalfat 
Çankırı - Orta - Merkez 

c) Münferit köyler 
Çankırı - Yapraklı - Kullar 

d) Islah ve ikmâl 
Çankırı - Merkez - Karadayı ve 
Kuyuhalilince 

Keşfi 

50 000 

650 000 

20 000 

20 000 
20 000 
20 000 

1962 de sarf 
edilecek 

50 

150 

20 

20 
20 
20 

Düşünceler 

Yeni işler 

Devam eden işler 

idame ve onarım 

idame ve onarım 
içme suyu sondajı 
içme suyu sondajı 

605 000 
350 000 

63 000 

75 000 

50 
50 

63 

50 

Yeni işler 
Yeni işler 

Yeni işler 

TopUm 3 417 000 493 

Yapı işleri 

Çankırı ilinde 1962 yılında yapılacak işler 

işin adı Dairesi 
1962 yılı 
tahsisatı Durumu 

Eskipazar Jandarma Birlik bi- içişleri Bakanlığı 
naşı inşaatı (Jandarma Genel K.) 

Kurşunlu Sağlık Merkezi su isa-
lesi işi 

7 aded (şehirde) ilkokul inşaatı 
18 aded (köyde) ilkokul inşaatı 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakan
lığı 

Yeni iştir. Eksiltmeye çıkar>la-
30 000 cak. 

Yeni iştir. Eksiltmeye çıkarıla-
67 000 eak. 

Yeni iştir. Eksiltmeye çıkarıla-
863 000 eak. 

V 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1962 yılı bütçesinde Çankırı Devlet Hastanesi onarımı içi.ı 
29 908 lira ödenek tahsis edilmiştir. Mezkûr ile sağlık tesisleri idame masrafları dışında ayrıca bir 
yatırım yapılmıyacaktır. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

1962 yılında bütçenin 774 ve 792 faslından Tekel Çankırı Tuzlasında yapılacak işler 

işin adı 

1. Çift lojman, bekçi ve süvari koğuşu inşası 
2. Dekovil hattı 
3. 1961 yılında sipariş edilen dizel elektrojen grupuna ilâveten mağara içi ve dışı 

yaptırılacak elektrik tesisati 
4. Perforatris (Elektrikli lâğım delme) makinaları 

Keşif bedeli 
Lira K. 

50 000 00 
6 000 00 

35 000 00 
33 000 00 

124 000 00 

Tarım Bakanlığı 
Toprak su yatırım hizmetleri : 

ilçesi Köyü Projenin mahiyeti 

İlgaz 
İlgaz 
Şabanözü 

Bucura (Y. Bahçeler) 
Bucura (Köy önü) 
Çapar 

Akedük 
Adadük 
Havuz 

Keşif bedeli 
Lira K. 

3 200 61 
4 668 25 

20 097 28 

27 966 14 

Ormancılık yatırımları : 
Çankırı, Çerkeş orman fidanlıklariyle İlgaz işletmesinde yapılacak yatırım ve cari masraflar 

Fidanlık giderleri tertibinden 
İlgaz Orman işletmesi dâhilinde 
600 hektarlık imar ve ağaçlandır
ma için 

100 000 Lira 

100 000 

200 000 

Çanikırı ve İlgaz Orman işletmeleri tarafından yapılacak yatırımlara ait müfredat listesi. 
1. Çankırı Orman işletmesi tarafından yapılacak yatırımlar : 

Müsellim çift lojmanlı muhafaza evi 
Müsellim tavla samanlık binası 
Saray Çift lojmanlı muhafaza evi 
Beştut - Kayaharman kulübe hattı 15 Km. 
Kayaharman yangın kulübesi 
Müsellim ve Saray köyü Muh. evlerine 
ihata duvarı inşası 
Yeniden inşa edilecek 7 km. lik yol. 
Bakım görecek yollar 80 km. 
Bina ve telefon hattı tamiri 

a) 

b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

g) 

Binalar 

Telefon 
Yangın kule ve kulübe 
Arsa ve arazi 
(Muhtelif 
Orman bakım masrafları 

Tesisat tamiratı 

Yeh 

40 000 
13 000 
40 000 
11 250 
2 500 
5 000 
7 500 

42 000 
20 000 
8 000 

ûn 189 250 
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2. İlgaz Orman işletmesi tarafından yapılacak yatırımlar .-

a) 

b) 

c) 
e) 
f) 

S) 

(Binalar 

Telefon 

iSu tesisatı 
Elektrik tesisatı 
Orman bakım masrafları 

'Tesisat tamiratı 

40 000 
40 000 
1.2 000 
3 000 

33 000 
1 300 
6 000 

132 000 
15 000 
15 800 

Göynük Çukuru muhafaza evi 
Ovacık Bölge Şef. Hizmet evi 
Ovacık tavla samanlık binası 
Agaköy - Saraycık 6 km. telefon hattı 
Ismetpaşa - Ovacık 55 km. telefon hattı. 
Dereköy Müh. evi isale hattı 
İlgaz - tnköy arası elektrik hattı 
Yeniden inşa edilecek 22 km. yol 
Tamir ve bakım görecek 51,5 m. yol. 
Bina ve telefon hattı tamiri 

Yekûn 208 100 

İki işletme tarafından yapılacak yatırım yekûnu 487 3150 liradır. 
Çankırı şehrini sel tehdidi altında tutan Tatlısu lıavza'sı; Hastane, Yortan, Ha'beşindere, Yağlıca 

ve Akdere talî havzalarında toprak muhafazası ve mera ıslahı tedbirleri alınmak suretiyle sel âfetine 
karşı gelinmekte ve aynı zamanda orman tesis ve imarı çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu maksatla 1962 Orman katma bütçesinin 787/40 ve 50 nci maddelerinden 500 000 liralık yatırını 
tahsisatı ayrılmış ve 1962 iş plânı gereğince faai'yete geçilmiş bulunulmaktadır. 

Ayrıca karşılık yardım paralarından Çankırı'da Toprak Muhafazası ve Mera Islâhı Tatbikat Grup 
Müdürlüğünde orman erozyon çalışmaları için bir ve İlgaz Orman tşletmesinde Genel Ormancılık 
çalışmaları bakımından da bir olmalk üzere yüzer kişilik (Ormancılık Yaz Eğitim Kampı) kurulması 
programa alınmıştır. İki Yaz Eğitim Kampının genel masrafı takriben 600 000 lira tutacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Çankırı ilinde 19612 yılı içinde yapılacak yatırımlar listesi 
PTT Genel Müdürlüğü : 
1962 yılı yatırımları tamamen devam etmekte oJan işlere yöneltilmiş olduğundan cari yıl bütçe ve 

iş programına Çankırı ili için her hangi bir ödenek vaz'edilmemiştir. 
Ancak, bu yıl içinde repartisyon plânına uygun olarak devrelerden çıkarılacak 25 lik bir santral 

Ş'abanözü merkezine tahsis edilecektir. 
Ayrıca, 1962 yılı bütçesinin masraf bölümünden ekle mevcut malzeme ile Ovacuk merkezi şebekeye 

bağlanacaktır. 
TCDD Genel Müdürlüğü : 

Yatırını beyanı Tutarı T. L. 

(Ildızım - Sumucak) Km. 131-160 arasında 29 Km. yolun yenilenmesi. (1 M. tülü 
46 303 Kg. ağırlıkta yeni raylarla ve 12 M. lik çerçevede 20 aded travers konulmak su
retiyle) , 
(Çankırı Apsarı) Km. 105 te demiryolunun tahkimi 
Km. 91+899 (Grermece - Acıçay.) 
Km. 116+640 (Çankırı - Apsarı) 
Km. 241+839 (Ismetpaşa - Ortaköy) 
de mevcut köprü debuşelerinin attırılması 
Çankırı Depo alanındaki suların akıtılması için Km. 101+$00 de hat altına 2 X 0,ı50 
büz ferşi 

11 136 000 
30 292 

58 008 

10 600 

Toplam 11 234 900 
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Çalışma (Bakanlığı 

ıtşçi Sigortaları Kurumunca Çankırı'da otel olarak yaptırılması düşünülüp sonr 
çevrilen bina inşaatının 940 000 liralık kısmı tamamlanmıştır. 

934 000 lira keşif bedelli ikmal inşaatı da mütaahhide ihale edilmiş olup, 1962 yılı 
tamamlanmasına çalışılacaktır. 

1962 bütçe yılında, Çankırı ilinde bundan başka her hangi bir yatırım yapılması 
miştir. 

îmar ve îskân Bakanlığı 
Çankırı ili dâhilinde 1962 yılında devam edecek veya yeniden ele alınacak işler v 

Hizmetin ikimin tarafından 
ifa edileceği Hizmetin mahiyeti 

«* İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita işleri 
» » 

Su projesi işleri 
Su tesisi işleri 
Enerji tesisi işleri 

» » 
» » 
» » 

Mesken G-enel Müdürlüğü Heyelana mâruz kalan mınta-
kalarda kendi evini yapana yar
dım sistemi ile beher aileye 
5 000 olarak yapılacak yardım
lar. 

Hizmetin nerelerde ifa 

İlçe 

Çankırı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
'» 
» 

edileceği 

- Merkez 
- Yapraklı 
- Merkez 

» 
» 

- Çerkeş 
- Kurşunlu 
- Şabanözü 

- Merkez 
» 
» 

Köy 

— 
— 
— 
— 
—: 

— 
— 

Sarakaya 
Kayacık 
Hacılar 

İh 

5 
ı6 

10 



M. Meclisi B : 107 
4. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 

Devlet Demiryolları Sivas Fabrikasından bir 
grup âmiri ile bir isçinin Erzurum'a ne zaman 
ve ne sebeple nakledildiklerine dair yazılı soru 
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'ın 
yazılı cevabı (7/104) 

25 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma 
Vekili tarafından cevaplandırılmasına delâlet 
'buyurmanızı arz ve istirham ederim. 

Derin saygılarımla. 
Cevat önder 

Erzurum Milletvekili 

Sora : 
TÖDDY. Sivas Fabrikası Grup Âmiri Mus

tafa Aslan'ın ve dökümhanede işçi İsmail Dön-
ınezkol'un, Erzurum'a nakilleri, ne zaman, ne 
sebeple yapılmıştır1? Mezkûr şahısların tahsil 
ve iş bilgileri, idareye karşı durumları, ahlâkî 
vaziyetleri nasıldır? Sivas'a iade olunmaları dü
şünülmekte midir?. 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 20 . 6 . 1962 

Şubesi: özel Kalem Müdürlüğü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Kayıt No. : 565-1 

özet : TCDD. Sivas Fabri
kası Grup Âmiri Mustafa 
Aslan ile îşçi ismail Bön-
ımezkol'un nakilleri hk. 

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 7/104 Dosya 1956-9002 sayı ve 28 . 4 . 1962 
tarihli yazıları. 

Sivas TCDD. Fabrikası Grup Âmiri Mustafa 
Aslan ile işçi ismail Dönmezkol'ün nakillerine 
dair Erzurum Milletvekili Cevat önder'in ya
zılı sora önergesi cevabıdır. 

Mustafa Aslan ve ismail Dönmezkol'ün, va
zifelerini ihmal ederek iş dışı faaliyetlerde bu
lundukları, etrafına zararlı ve şahsi menfaat
lerini vazifelerine tercih eder hale geldikleri 
görülmüş, intibahi bir düşünce ile Eylül 1961 
tarihinde Erzurum'a nakilleri yapılmıştır. ' 

Bugün için her ikisinin de, idare zararını 
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mucip bir hali bulunmadığı ve iş bilgileri nor
mal olduğu cihetle tekrar eski iş yeri bölgesine 
nakilleri hususu, ihtiyaç ve münhal vukuunda 
nazarı itibara alınacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Cahit Akyâr 

5. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli sivil personelin eş ve 
çocuklarının da askerî hastahanelerde tedavi 
edilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
îlhami Sancar'ın yazılı cevabı (7/136) 

28 . 5 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlğına 

Aşağıaki konunun Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

211 sayılı Silâhlı Kuvvetler iç Hizmet Ka
nununun tatbikinden bu yana, isilâhlı kuvvet
lerde görevli sivil memurların aile ve çocukla
rının, hastalıkları halinde muayene ve tedavi 
maksadiyle askerî hastanelere kabul edilmekte 
midirler? Bu memurların eş ve çocukları, as
kerî hastanelerde tedavi görmüyorlarsa su
bay ve assubayların eş ve çocukları gibi bun
ların da hastanelerde tedavi edilebilmeleri dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 407-62 
Konu : Yazılı soru cevabı Hk. 

21 Haziran 1962 

Millet Meclisi Başkanlğına 
ilgi : 31 . 5 . 1962 tarih ve Kanunlar Md. 

7/136-2313-10694 sayılı yazınız. 
Muş Milletvekili Sait Mutlu tarafından Baş

kanlığınıza verilen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhamı Sancar 

Millî Savunma Bakanı 
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Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun yazılı sorusuna 

cevap 
211 sayılı îçhizmet Kanununun 116 ncı mad

desinin (e) fıkrası sivil personel için (hastalık 
ve ölüm hallerinde bütün sivil personel hakkında 
tâbi oldukları özel kanunlar hükümleri tatbik olu
nur.) demekte ancak sivil personelin yalnız ken
dilerinin icabında askerî tabipler tarafından mu
ayene ve tedavi edilebileceğini, askerî hastanele
re yatırılabileceğini bu takdirde tedavileri için 
gerekli ilâç ve iaşe malzeme bedelleri hususi ka
nunlarına göre temin edilmeyen hallerde Millî Sa
vunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komu
tanlığı bütçesinden ödenebileceğini ifade etmek
tedir. 

Bu duruma göre Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil personelin yalnız, kendileri, kendi hu
susi kanunlarından faydalanmaları mümkün ol-
mıyan hallerde, sağlık hususlarında adı geçen ka
nunun hükümlerinden faydalanmakta ve bugüne 
kadar olan tatbikat Sayıştay Başkanlığının bu 
husustaki protokolü muvacehesinde yapılmakta
dır. 

Sivil personelin aile ve çocuklarının hastalık
ları hallerinde askerî hastanelerde bakılmalarına 
halen, ne kanuni bakımdan ve ne de bütçe bakı
mından imkân mevcut değildir. Esasen 4598 sa
yılı Kanuna göre memur olanların aile efradı di
ğer bakanlıklarda da sağlık muayenelerinden fay
dalanmamaktadırlar. 

6". — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, son Gerici seçimlerde muhtelif siyasi 
partilerden adaylığını koyan yargıç ve savcıla
rın tekrar bu görevlere alınamıyocakları hu
susunda bir prensip kararı bulunup bulunmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, ve Adalet Bakanı 
Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevabı (7/137) 

28 . 5 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıda yazılı hususatm Sayın Adliye Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

1. Son umumi seçimlerde muhtelif siyasi par
tilerden adaylığını koyan hâkim ve müddeiumu
milerin tekrar bu mesleklere almmıyacaklarına 
dair Adliye Vekâletince alınmış bir prensip ka
rarı bulunup bulunmadığı? 

2. Seçimlerde siyasi partilerden adaylığını 
koyup da kazanamıyanlardan mesleklerine dön-
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mek için müracaat edenler bulunup bulunmadığı, 
müracaat varsa adedinin neden ibaret bulunduğu 
ve müracaat edenler hakkında ne muamele ifa 
olunduğu, müracaatı reddedilen olup olmadığı, 
varsa ret esbabı mucibesi? 

3. Siyasi partilerden adaylığını koyanlardan 
kaç kişinin tekrar mesleke alındığı bunların han
gi siyasi partilerden adaylıklarını koymuş olduk
ları, kimlerin nerelere tâyin edildikleri, şahıs ve 
mahal itibari ile isimlerinin ne olduğu? 

4. Seçimlerden sonra, evvelce milletvekili 
olup da bu defa seçilemiyenlerden hâkim ve müd
deiumumiliğe müracaat edenler olup olmadığı, 
müracaat ve tâyin varsa siyasi partilerden ol
dukları, kimlerin nerelere tâyin edildikleri? 

Samsun Milletvekili 
Osman Şahinoğlu 

T. C. 
Adliye Vekâleti 25 . 6 . 1962 

Zatişleri Umum Müdürlüğü 
Sayı : 23312 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ilgi : 31 . 5 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/137, 2318 - 10786 sayılı 
yazılarına : 

Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun 
28 . 5 . 1962 tarihli yazılı sorusuna karşılık olan 
yazımız ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sahir Kurutluoğİu 

Adalet Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Z. î. G, Müdürlüğü 
özü : Samsun Milletveki
li Osman Şahinoğlu'nun 

yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun 

28 . 5 . 1962 tarihli yazılı sorusuna karşılıktır : 
1. Hâkimlik veya savcılık sınıfından muhte

lif sebeplerle ayrılanların, yeniden mesleke dön
mek istedikleri takdirde mesleke alınıp almmıya-
cakları ve alınmaları halinde dâhil olacakları sı
nıf ve derecelerin tesbiti hususunda karar ittiha
zı, Hâkimler Kanununun 71 nci maddesinin son 
fıkrası gereğince Ayırma Meclislerine ait bulun-
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duğu Gİhetle, bu mevzuda Bakanlığımızca her 
hangi bir prensip kararı alınması bahis konusu 
olamaz. 

2. a) Son seçimlerde siyasi partilerden 
adaylığını koyupta kazanamıyanlardan meslek
lerine dönmek için müracaat eden hâkim, savcı 
ve yardımcılarının isimleri ilişik (1) sayılı cet
velde, 

b) Bunlardan, ayrıca Meclislerince mesleke 
kabullerine karar verilenler ekli (2) sayılı cetvel
de, 

c) Müracaat edenlerden alınmamasına karar 
verilenin ismiyle Ayırma Meclisinin bu hususta
ki mucip sebepleri bağlı (3) sayılı cetvelde, 

Gösterilmiştir. 

3. a) Son seçimlere katılacaklardan bahsi-
le istifa edenlerden yeniden mesleke kabullerine 
karar verilmiş ve tâyin edilmiş bulunanların isim-
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leri ve tâyin yerleri ekli (4) sayılı listede açık
lanmıştır. 

b) Adaylık talepleri, seçim kurullarına ya
pılmakta olduğundan, bu maksatla istifa edenlerin 
hangi siyasi partiden adaylıklarını koydukları hu
susunda Bakanlığımızda her hangi bir kayıt mev
cut değildir. 

4. a) Evvelce milletvekili olup da bu defa 
seçilemiyenlerden tâyinlerini isteyenlerle bunlar
dan tâyinleri yapılanların isimleri ve tâyin yerle
ri ilişik (5) ve (6) sayılı listelerde, 

b) Bunlardan, henüz tâyini yapılamamış 
olanlarla gerekli müsbit evrakı ibraz etmemelerin
den dolayı haklarındaki muamele ikmâl edileme
miş bulunanların isimleri de bağlı (7) ve (8) sa
yılı cetvellerde gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sahir Kurutluoğlu 

Adalet Bakanı 

(1) Sayılı cetvel 

Son seçimlerde siyasi partilerden adaylığını koyup da kazanamıyanlardan mesleklerine dönmek 
için mtirueaat eden hâkim, savcı ve yardımcıları 

Adı ve soyadı 

Müfit Saka 
Turan Soğancıoğlu 
Osman Bahadır 
Selâhattin Uğur 
Yunus Kavak 

Eski memuriyeti Mesleke alınSma tarihi 

Sürmene eski Ceza Hâkimi 
Yıldızeli eski Hâkimi 
Akçaabat eski C. Savcısı 
Ankara eski C. Savcı Yardımcısı 
Oğuzeli eski C. Savcı Yardımcısı 

8 . 2 
28 . 9 
8 . 2 

18 . 10 
18 . 10 

alınmamıştır. 

1962 
1961 
1962 
1961 
1961 

(2) Sayılı cetvel 

Seçimlere iştirak ederek seçilemiyen milletvekili adaylarından tekrar hâkimliğe tâyinini istiyen 
•e mesleke alınmalarına karar verilenler 

Adı ve soyadı 

Müfit Saka 
Turan Soğancıoğlu 
Osman Bahadır 
Selâhattin Uğur 

Eski memuriyeti 

Sürmene eski Ceza Hâkimi 
Yıldızeli eski Hâkimi 
Akşa&baft eski C. Savcısı 
Ankara esM ö. Savcı Yardımcısı 

Mesleke alınma tarihi 

8 . 2 . 19&2 
28 . 9 . 1961 
8 . 2 . 1962 

18 . 10 . 1961 
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(3) Sşyûı cetvel 

Seçimlere igtirak ederek seçilemiyen milletvekili adaylarından tekrar hâkimliğe tâyijûni istiyen 
ve fakat mesleke almmamusma karar verilenler 

Adı ve soyadı Eski memuriyeti 
Mesleke alın

ma tarihi 

Yunna Kavak (*) OğuaeH eski C. Savcı Yardımeısı 18.10.1961 

İtirazının 
reddi tarihi 

28.10.196g 

(*) Adı geçenin incelenen sicil durumuna göre, hizmetinden istifade edileceğine kanaat geti
rilemediğinden mesleke alınamıyacağına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

(4) Sayılı cetvel 

Seçimlere iştirak ederek seçilemiyen milletvekili adaylarından tekrar hâkimliğe tâyinini istiyen 
ve mesleke alınmalarına karar verilip tâyini yapılanlar 

Adı ve soyadı 

Müfit Saka 

Turan Soğancıollu 
Osman Bahadır 
Selâhattin Uğur 

Eski memuriyeti 

Sürmene eski Ceza Hâkimi 

Yıldızeli eski Hâkimi 
Akçaabat eski C. Savcısı 
Ankara eski C. Savcı Yardımcısı 

Tâyin edildiği yer 

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi 
üyeliğine 
İskilip Hukuk Hâkimliğine 
Sorgun C. Savcılığına 
Ankara Sulh Hâkimliğine 

(5) Sayılı cetvel 

Evvelce milletvekili olup da son seçimlerde seçilemiyenlerden tâyinlerini istiyeniere ait 
cetvel 

Adı ve soyadı Eski memuriyeti 

ibrahim Us 
Halim Kermoğlu 
Süleyman özsever 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Avni Yurdabayrak 
Sahabettin Kitapçı 
Kâmil Boran 
Edip Emin İmer 
Mehmet Mahmutoğlu 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 

Oltu eski Hâkim Yardımcısı 
Gümüşane eski C. Savcı Yar. 
Tarsus eski Asliye Hukuk Hâkimi 
Eğridir eski C. Savcı Yardımcısı 
Akşehir eski Sulh Hâkimi 
Tunceli eski Hukuk Hâkimi 
Tokat eski Ceza Hâkimi 
İstanbul eski Hâkimi 
Hafik eski Sorgu Hâkimi 
Bor eski Ceza Hâkimi ) 
Kaman eski Hâkimi ) 

Mesleke alınmamalarına karar 
verilmiştir. 
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(6) Sayih cetvel 

Meöleke alınmalarına karar verilen eski milletvekillerinden tâyini yapılanlar 

Adı ve soyadı Eski memı^riyeti Tâyin edildiği yer 

İbrahim Us 
Halim Kermoğlu 
Süleyman özsever 
İsmail Güven 

Vedat Mengi 

Oltu eski Hâkim Yardımcısı 
Gümüşane eski C. Savcı Yar. 
Tarsus eski Asliye Hukuk Hâkimi 
Eğridir eski C. Savcı Yardımcısı 

Akşehir eski Sulh Hâkimi 

((7) Sayılı cetvel 

Ankara C. Savcı Yardımcılığına 
Buldan C. Savcı Yardımcılığına 
Sürmene Ceza Hâkimliğine 
Konya Ağır Ceza Mahkemesi 
üyeliğine 
Ankara Hâkimliğine 

Mesleke alınmasına karar verilip de henüz tâyini yapılamıyan eski milletvekillerine ait 
liste 

Adı ve soyadı Eski memuriyeti 

Avni Yurdabayrak 
Sahabettin Kitapçı 
Kâmil Boran 
Edip Emin îmer 

Tunceli eski Hukuk Hâkimi 
Tokat eski Ceza Hâkimi 
İstanbul eski Hâkimi 
Hafik eski Sorgu Hâkimi 

(8) Sayılı cetvel 

Mesleke alınmaları için müracaat edip de henüz gerekli müsbit evrakı ikmal etmiyen milletvekil
lerine ait listedir 

Adı ve soyadı Eski memuriyeti Müracaat tarihi 

Hulusi Bozbeyoğlu Keskin eski C. Savcısı 12 . 8 . 1960 
Kemal özçoban Keşan eski Ceza Hâkimi 18 . 2 . 1962 


