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1. — GECEN TUTANAK ÖZBTt 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 12 . 6 . 1960 tarih ve .! sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında değişildik 
yapılmasına dair olan-kanun teklifini görüşmek 
üzere, Adalet ve içişleri komisyonlarından seci 
lecek beşer üyeden mürekkep bir G-eçici Komis
yon kurulması kabul edildi. 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri taah
hüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına 
yetki verilmesi, 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 

ve Eğitim Kanununun geçici 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve 

60 404 000 liralık Hazine borç ve alacağının 
mahsubu hakkındaki kanun tasarıları görüşüldü 
ve kabul olundu. 

24 Mayıs 1961 Çarşamba, günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
Kâzım Orbay 

Kâtip 
Rifat Çini 

Kâtip 
Oktay Ekşi 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. —• Millî İstihbarat teşkilâtı kanunu tasa

rısı (1/138) (Millî Savunma ve İçişleri komis

yonlarına ve Maliye Komisyonu ile- Kurucu Mec
lis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyeler
den mürekkep Karma Komisyona) 

»>•<< 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 

KATİPLER : Oktay Ekşiı Alev Coşkun 

BAŞKAN ~~ Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi 
kanunu tasarısının 4 ncü maddesi hakkında Mil
lî Birlik Komitesi Ba§kanhğı tezkeresi ile Tem
silciler Meclisi Seçim. Kanunu Komisyonu rapo
ru (5/9) (1) 

(1) 36 ya 2. Ek S, Sayıh basmayazı tutanağın 
sommdaâ-tr. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu 
Üyeleri Seçimi Kanununun dördüncü maddesi 
hakkında Millî Birlik Komitesi»Başkanlığı tezke
resi ve Temsilciler Meclisi Seçim Komisyonu tez
keresi gelmiştir. .Rapor bastırılarak saym üye
lere dağıtılmıştır. Ancak dağıtımı tarihinden 
itibaren 48 saat geçmemiş bulunuyor. Bu itibar
la komisyon raporunun bugün tercihan günde
me almmasmı ve görüşülmesini yüksek oylanın-

% 
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edenler... 

Tâ 24.5 
Etmiyenler.., za sunuyorum. Kabul 

Kabul edilmiştir. 
Komisyonun raporunu okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 
1. — «Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seci

mi kanunu tasarısı» hakkındaki Millî Birlik Ko
mitesi Başkanlığının -32 . 5 . 1961 tarih ve 129 
sayılı yazısı komisyonumuzca incelenmiştir. 

2. — Tasarının 4 ncü maddesinde, seçimin 
başlangıç, tarihi, (31 'Mart) yerine (30 Mart) 
olarak değiştirilmiştir. Komisyonumuz bu deği
şikliği uygun mütalâa etmektedir. 

Üstün saygılarımızla arz ederiz. 

(BAŞKAN — Rapor hakkında söz 
yok. Maddeyi bu değişiklikle okuyoruz. 

istıven 

Seçimin başlangıcı ve günü 
Madde 4. — Cumhurivet Senatosu üvelerinin 
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üçte biri iki yılda ıbir yapılacak seçimle yenile
nir. 

Yenilenecek olan Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin seçiminde ikinci yılın 30 Mart günü seçi
min başlangıç tarihidir. 'Haziran ayının ilk Pa
zar günü oy verilir. 

Cumhuriyet Senatosunda istifa ve ölüm gibi 
sebeplerle boşalan yerler için, ara seçimi yapıl
maz. Ancak, üçte bir yenileme sırasında bu açık
lar da doldurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
suretle tasarı son şeklini almış ve kanunlaşmış 
bulunuyor. Memleket için hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. (Sürekli alkışlar) 

5. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — £7 Mayısta Ami - Kabir'de yapılacak tö
rene iştirak etmek üzere adçekmek suretiyle 14 
üye seçilmesi. 

BAŞKAN — 27 Mayısta Anıt - ıKabir'de yapı
lacak olacak törene Teırisilciler Meclisinin 15 
iiyesi katılacaktır. (Bunlar töreni mütaakıp 19 
Mayıs Stadyomunda yapılacak merasime katıla
caklar ve şeref tribününde yer alacaklardır. 

Binaenaleyh bunların seçimi için ad çekile
cektir. Şimdi ad çekiyoruz. 

Necip (Bilge, 
Halil özmen, 
Cevdet öeboloğlıı, 

BAŞKAN — Efendim, lütfen burada hazır 
bulunan üyeler işaret versinler. 

îsmet İnönü, 
Mehmet Ali Kumbasar, 
MEHMET ALÎ KUMBASAR — Efendim, 

benim bir teklifim var; ıHüseyin Onur arkada
şımızı kur'asız olarak heyete dâhil edelim. (Mu
vafık sesleri) 

BAiŞKAN — Kura sonunda isabet etmediği 
takdirde ayrıca bu hususu oylarınıza arz ederim. 

Adnan Başer, 
Ahmet Köseoğlu, 
Fakih özfakih, 

Bahir Ersoy, 
Ahmet Akar, 
İlhan Esen, 
Bedrettin Tuneel, . 

BAŞKAN — İlhan Esen ve Bedrettin Tun
eel arkadaşımız izinlidirler. Yerlerine kura sıra-
siyle diğer arkadaşlarımızın,isimlerini tesbit edi
yoruz. 

Fethi Elgün, 
Emin Soysal, 
Ömer Sami Coşar, 
Şevki Aysan, 

BAŞKAN — 14 arkadaşımızı seçmiş bulunu
yoruz. 15 nci olarak iKumfoasar arkadaşımızın 
teklifi veçhile Hüseyin Onur'un heyete katılma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
yenler... (Kabul edilmiştir. 

Bu seçimden ayrı olarak 150 Temsilciler Mec
lisi üyesi gerek, Anıt - Kabir'de, gerekse 10 Ma
yıs Stadyomunda kendilerine ayrılmış bulunan 
yerleri alacaklardır. 

Gündemde görüşülecek başka ,madde olmadır 
ğından yarın saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20. 

^ • ^ 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'
in, Özalp'ta nezarete alınanlara dair Başbakan 
Cemal Gürsel'in yazılı cevabı (7/34) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasının teminini say
gılarımla rica ederim. 

25 . 4 . 1961 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Sait Erdinç. 

Soru : 
Özalp 'da yapılan bir ihbar üzerine nezarete 

alınan kişilerin mağdur edilmemeleri için ola
yın hemen tahkik edilmesi, sanıkların hâkim 
huzuruna çıkarılması yoluna gidilmiş midir? 

Olayın bir iftira olduğu kanaatine varıl
mış ise, tahliyelerinin sağlanması için gereken 
muamelenin yapılması derhal temin edilmiş mi
dir? 

T. O. 
Başbakanlık 22 . 5 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 871/1601 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü : 

27 . 4 . 1961 tarihli ve 7 - 34/520 . 60880 sayılı 
yazılan karşılığıdır. 

Özalp'da nezarete alınanlara dair Temsilci
ler Meclisi Üyesi Sait Erdinç tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'in 
25 . 4 . 1961 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Özalp'ta vâki ihbar üzerine, 4 . 4 . 1961 ta
rihinde ilgilinin evinde yapılan araştırma ne
ticesinde bâzı vesaik elde edilmiş ve 21 nci 
Jandarma Tugayı Askerî Adlî Hâkimliğince 
tahkikata başlanarak 19 kişi nezaret altına alın
mıştır. 

Bilâhara evinde vesaik bulunan şahıs as
kerî nezarethanede tutuklu bırakılarak diğer 
şahıslar, haklarındaki tahkikat evrakı ile bir
likte Özalp Cumhuriyet Savcılğma tevdi olu
nup tevkif edilmişlerdir. 

Mezkûr makamlarca dosyalar incelenmekte 
olup hâdisenin bir tertibolması ihtimaline bi
naen muhbir de tevkif edilmiştir. 

2. — ̂ Temsilciler Meclisi Üyesi Abdurrahman 
Altuğ'un; pancar müstahsıllarının 1960 yılında 
şeker fabrikalarına teslim ettiği pancar bedeli
nin <ne zaman ödeneceğine dair yazılı sorusuna 
Sanayi Bakanı îhsan Soy ak 'm, yazılı cevabı 
.(7/38) 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların yazılı olarak Sanayi 

Bakanlığınca cevaplandırılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kırklareli Temsilcisi 
Abdurrahman Altuğ 

Pancar müstahsilinin 1960 yılında şeker fab
rikalarına teslim ettiği pancar bedelini alama
ması sebebiyle, Uşak Temsilcisi Ali Rıza Ak-
b.yıkoğlu'nun, 19 . 1 . 1961 tarihli önergesine 
Sanayi Bakanlığının 23 . 1 . 1961 tarihli Otu
rumda verdiği cevapta : 

Türkiye pancar müstahsilinin 1960 yılmda 
646 milyon liralık pancar teslim ettiği, bu
nun ancak % 31 ine tekabül eden 198 milyon 
lirasının teslim yılında ödenmiş olup bakiye 
448 milyon lirasının umumi alacağa nispetle 
% 40 mm 1961 yılı ilk üç ayında ve mütebaki 
% 29 unun da mütaakıp ikinci üç ay içinde ta
mamen ödeneceği beyan edilmiş idi, 

Hal böyle iken : 
Trakya'da ve bilhassa Kırklareli vilâyetin

de pancar müstahsili 1960 yılında teslim ettiği 
pancar bedelinin, Sayın Bakanlığın yukardaki 
beyanına göre şu anda ;% 70 inden fazlasını al
mış olması gerekir, iken henüz % 50 sini hattâ 
Babaeski, Lüleburgaz ve Pehlivanköy bölgele
rinde % 65 inden fazlasını alamamış durumda
dır. • ; • • . • - v . . . 

Vatandaş şu anda yeni yil.;mahsulâtını iş-
liyebilmek için paraya muhtaçtır; esnaf&, bak-

_ 4 — 
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kala, tüccara borçludur, bu iş erbabı da alaca
ğını tahsil edememenin sıkıntısı ve işsizliği için
dedir. Henüz yeni mahsul idrak edilmemiş 
olması sebebiyle şu anda bir çuval yemeklik 
ekine muhtaeolan vatandaş, parasızlık ve bor
cu sebebiyle bunu teslim edememekte ve aç du
rumdadır. 

Devlet,, vatandaşa olan borcunu henüz tanı 
olarak ödiyemediği halde, çeşitli vergilerin, 
hususiyle son çıkarılan Arazi ve Bina Vergisi
nin uygulanmasına, Türkiye'de kendi il encü
menlerince Mart ayında tahsilat yapılması ka
r a n verilen 6 vilâyetten biri olan Kırklareli 'n de 
bu verginin zamansız ve müsamahasız tatbiki
nin tazyiki altında bunalan vatandaş müzayaka 
halindedir. 

Yukarda arz edilen sebeplerle birlikte, yak
laşmakta olan Kurban Bayramının da doğur
duğu ihtiyaçlar sebebiyle pancar parasının 
rnüstacelen ödenmesi kaçınılmaz bir zaruret ha
line gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple : 
1. a) Kırklareli'nde ayrı ayrı pancar 

bölgesi halinde bulunan, Kırklareli merkez, 
Babaeski, Pehlivanköy, Lüleburgaz ve Alpullıı 
çevresinde pancar müstahsili 1960 yılında şe
ker fabrikasına ne miktarda pancar teslim et
miştir? 

b) Bunun tutarı nedir? Şu anda ne miktarı 
ödenmiştir ve halen müstahsil ne miktarda ala
caklıdır? 

2. Müstahsil vatandaşa Kurban Bayramı
na kadar ödeme yapılabilecek midir ve alaca
ğının tamamı ne zamana kadar ödenecektir. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 22 . 5 . 1961 

Sanayi' Dairesi Reisliği 
Sayı r 4/S-6080 

özü : Pancar bedelleri hk. 

Çok acele ve günlüdür. 
T. C. Temsilciler Meclisi (Başkanlığına 

5 . 5 . 1961 tarihli ve 7-38/5*65-60931 sayılı 
yazınıza karşılıktır. 

Yukarda tarihi ve sayısı kayıtlı yazınızın 
eki Kırklareli Temsilcisi Abdurrathman Altuğ'-
un Yüksek Başkanlığmiza vermiş bulunduğu 
yazılı soru önergesindeki 1960 yılında müstah
sil tarafından Türkiye Şeker Fabrikalarına tes-

».1961 O : 1 
Hm edilen parcarlarla ilgili hususlar tetkik olu
narak neticesi aşağıda arz olunmuştur. 

Bakanlığımıza, 1960 yılı pancar bedelleri
nin tediyesine mütaallik talepler vâki olmakta 
ve gereğinin yapılabilmesi için bu müracaatler, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. ne intikal et
tirilmektedir. 

Mezkûr şirket, temadi eden müracaatler ne
ticesinde, 1960 yılı içinde tesellüm edilen pan
car bedellerinin tediyesini, ödeme imkânlarını 
göz önünde tutarak bir programa bağlamış ve 
bu hususu alâkalı valiliklere tamim etmiş bu
lunmaktadır. 

Bir sureti ilişik olarak sunulan tamimin tet
kikinden de anlaşılacağı 'veçhile; pancar bedel
lerinin tesellüm edildiği yıl içinde ödenmemesi 
hususunun, 1954 yılından itibaren başlamış olup 
tedricî bir şekilde bugüne kadar artarak devam 
ettiği, bu artışın pancar ekim sahalarının geniş
letilmesi, 4 Ağustos 1958. stabilizasyon kararla
rına rağmen pancar bedellerinin basiretsiz bir 
şekilde yükseltilmesi ve zararına şeker ihracı
nın teşviki gibi eski iktidarın yanlış politika
sından ileri geldiği, şirketin her yıl, bir yıl ev
velinden devreden bakiyelerle beraber o yılın 
pancar bedellerini de ödemek zorunda kaldığı, 
1960 yılı içerisinde parcar ekicilerine fiilen 
ödenen miktar geçen senelere nazaran artış 
göstermekle beraber yekûn olarak ödenecek 
miktarın yüksekliği dolayısiyle 1961 yılına 
T. L. 467 000 000 gibi büyük bir borç kabıyesi 
devrettiği, bu borcun % '50 sinin Mart 1961 ayı 
sonuna kadar, diğer % 50 sinin ise Haziran 1961 
ayı sonuna kadar ödenmiş bulunacağı, bu su
retle bulunduğumuz yıl içinde pancar ekicile
rine, 1961 yılı pancar bedellerinin % 40 ı olan 
T. L. 150 000 000 ile birlikte ceman T. L. 
617 000 000 ödeneceği anlaşılmaktadır. 

13 . 5 . 1961 tarihine kadar bu miktarın % 
73,98 ne tekabül eden 492 287 000 lira çiftçiye 
ödenmiş bulunmaktadır. 

1960 yılında müstahsil tarafından Kırklareli 
Merkez, Pehlivanköy, Lüleburgaz ve Alpullıı 
Merkez (İBabaeski mmtakası dâöıil) teslim edi
len pancar miktarı 257 544 tondur. 

Adı geçen bölgelerden tesellüm edilmiş bu
lunan mevzuııbahis miktar pancarın bedeli T. 
L. 40 225 506 olup, 8 . 5 . 1961 tarihine kadar 
bu miktarın T. L. 24 466 690 sı ödenmiş bulun
maktadır. 
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Mezkûr tarih itibariyle Şeker Şirketinin bu 

bölgelere bakiye borcu ise T. L. 15 768 815 dır. 

Söz konusu borcun % 50 nin Kurban 'Bay
ramına kadar ödeneceği, geri kalan borcun 
Haziran 1961 ayı sonuna kadar ödenmesine 
gayret edileceği 'hususunu saygı ile itti lalarına 
arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
t. Soyak 

Ankara; 28 . 2 . 1961 
3/6382 

1960 yılı .pancar mateuiü 'bedelinin- bir an ev-. 
rel tediyesi hususunda vilâyetlere vuku'bulan çift
çi ınüracaatleri dolayi'siyle birçok valiliklerden 

Görüldüğü gibi her ne kadar yüzde itibariyle 
ertesi seneye devreden pancar bedelleri yüksek bir 
nisfoet gösteriyorsa da 1960 yılında fiilen ödenen 
miktar 1959 yılına nazaran T. h. 170 800 000 
gibi bir artış göstermektedir. 

1960 yılı içerisinde pancar ekicilerine fiilen 
ödenen miktar geçen yıllara nazaran artış göster
mekle beraber yekûn ödenecek miktarın yüksek
liği dolayısiyle ertesi yıla büyük bir borç baki
yesi bırakmış bulunmaktadır. Bu ibüyük borç, bu
günkü Hükümetin hatası olmayıp eski iktidarın 
yanlış karar ve hareketlerin neticesinde doğmuş
tur. Bu yıl için T. L. 467 000 000 gibi bir pan
car bedeli borcu ile karşı karşıya gelen Hüküme
timiz çiftçinin içinde bulunduğu güç durumu bü
yük bir isabetle tesbit etmiş ve bu güçlüğü en ya
kın zamanda tasfiye etmek içtin tedbirler almış 
bulunmaktadır. 

Sayın Sanayi Bakanının Temsilciler Meclisin
de sözlü soruya verdiği cevapta olduğu gibi öde
necek .bakiyenin % 50, yani T. L. 230 000 000 u 
1961 Mart ayı sonuna kadar, diğer % 50 bakiye
si ise Haziran ayı sonuna kadar ödenmek, üzere 
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bu hususta aldığımız yazılar üzerine konunun 
izahını faideli ve zaruri görmekteyiz. 

Pancar bedellerinin aynı yıl içinde ödenmeme
si 1954 yılından itibaren başlamış olup tedrici 
bir şekilde bugüne kadar artarak devam etmiştir. 
Bu artış pancar ekim safhalarının genişletilmesi, 
4 Ağustos 1958 stabilizasyon kararlarına rağmen 
pancar bedellerinin basiretsiz bir şekilde yüksel
tilmesi ve zararına şeker ihracının teşviki gibi 
yanlış politik sebeplerle meydana gelmiştir. Bu
nun neticesi olarak yılı içerisinde pancar bedel
lerinin ödenmesi imkânları da azalmış bulunmak
tadır. Bu imkânlar yıldan yıla azalarak 1959 yı-
dından itibaren 1ıad safhaya girmiştir. 

1959 yılı içimle, 1958 yılı pancar bedellerinin 
% 53 üne tekabül eden : 

tedbir alınmıştır. Bundan maada 1961 yılı ekimi 
pancar bedellerinin % 401 olan TJL . 150000000 u 
da yıl sonuna kadar ödenmiş bulunacaktır. Bu 
suretle, bu yıl içinde pancar ekicilerine yekûn 
olarak T. h. 617 000 000 ödenmiş olacaktır ki, bu 
da pancar ekicilerinin her hangi bir endişeye ka-
pılmamaları ica.bettiğini' göstermektedir. 

Bu bakımdan makamınıza vukuu muhtemel 
müracaatların yukardaki izahatımız veçhile kar
şılanması ve ödemelerdeki ufak tefek gecikmele
rin: her hangi bir anlaşmazlığa meydan vermeme
si için en yakın alâkalarımızı esirgemiyeceğiriiıze 
inanarak şimdiden teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Derin Saygılarımızla 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

S. — Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Ulu-
soy'un, Niğde'nin Aksaray ilçesindeki (Ervah) 
mezarlığından geçirilmesi kararlaştırılan su ka
nalı istikametine düsen tarihî mezarların bozul
madan başka bir yere naklinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, sorusuna Bayındırlık Bakam 

; Mukbil Gökdoğan'm yazılı cevabı (7/41) 

T. L. 156 000 000 a ilâveten 1959 yılı pancar bedellerinin % 38 i olan 
T. L. 208 000 000 ödenmiş olup o yıl içinde ödenmiş olan yekûn pancar bedeli, 
T. L. 364 000 000 a baliğ olmaktadır. 

i960 yılında ise, 1959 yılı pancar bedellerinin % 62 sine tekabül eden, 

T. L. 3816 000 000 a ilâveten 1960 yılı pancar bedellerinin % 30 u olan, 
T. L. 198 800 000 ödenmiş olup aynı yıl içinde pancar ekicilerine ödenen yekûn, pancar bedeli 
T. L. 534 800 000 a baliğ olmuştur. 

— .•.".—. 
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Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
îli§ik sorunun Nafıa ve Maarif bakanları 

tarafından (yazılı) olarak cevaplandırılmasına 
yüksek delâletinizi saygı ile arz eylerim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Hüseyin Ulusoy 

Temsilciler Meclisi Üyesi (Hüseyin Ulusoy) 
un Niğde îline bağlı Aksaray ilçesindeki tarihî 
(Ervah) mezarlığından geçirilmesi kararlaştırı
lan su kanalı istikametine düşen tarihî mezar
ların, bozulmadan başka bir yere*hakli, muha
fazası tedbirlerinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair Nafıa ve Maarif vekillerinden (yazılı) 
sorusudur : 

1. Niğde iline bağlı Aksaray ilçesindeki ta
rihî (Ervah) mezarlığı içinden geçirilmesi ka
rarlaştırılan su kanalı istikametine tarihe ışık 
tutacak pek >çok mezarlar isabet metmektedir. 

Bu mezarların bozulmadan başka bir yere 
nakli ve orada idamesi tedbirlerinin düşünülüp 
düşünülmediğinin Nafıa ve Maarif vekilleri ta
rafından (yazılı) olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Hüseyin Ulusoy 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 22 . 5 .1961 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 
Hususi 

100.6/597 
öz : S. Hüseyin Ulusoy'un yazı
lı soru önergesi Hk. 

' Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 614 - 60976/7 - 41 sayılı yazıları K : 
Temsilciler Meclisi Üyesi Sayın Hüseyin Ulu

soy tarafından, Niğde - Aksaray sol sahil sula
ması inşaatı dolayısiyle ana kanal güzeryâhma 
isabet eden Ervah Mezarlığı içerisindeki mezar
ların, bozulmadan başka bir yere nakli ve ora
da idaemsi tedbirlerinin düşünülüp düşünülme
diği yolunda vâki yazılı sorusu aşağıda cevap
landırılmıştır : 

5.1961 0 : 1 
I .1. iş hakkında bilgi : 
I Aksaray sol sahil sulaması 2 630 hektar 

arazinin sulanması ınaksadiyle 3 978 000 liraya 
I ihale edilmiştir. Bu sulama şebekesinin 14.5 Km. 
I tulünde olan ana kanalı, başka hiçbir imkân 
I olmadığı cihetle, bizzarur, bahis konusu mezar-
I hk içerisinden geçmektedir. Mezarlık, kanalın 

.1 + 750 ve 2 + 950 Km. leri arasında 1 200 m. 
tul boyunca yer almaktadır. 

I 2. İnşaata takaddüm eden durum : 
I Güzergâhı mezarlığa isabet eden ana kana-
I lııı inşası için 25 m. lik bir şeridin istimlâkine 

zaruret hâsıl olmuş ve bu şerit içerisinde ka
lan mezarların, sahipleri veya belediyece kal-

I dırılması hususu, 4 . 5 . 1 9 6 1 günü kaymakamlı-
I ğa «acele» kaydiyle ve durumun, belediye ho-
I parlörü ile ilân edilmesi isteği ile bildirilmiştir. 
i Bunun üzerine bir kısım mezarın, sahipleri ta-
I rafından güzergâh haricine nakledildiği ve fa-
I kat, diğer bir kısmının nakledilnıediği müşahe-
I de olunmuştur. Bilâhara işbu mezarların nakli 
I için lüzumlu masrafların DSÎ Umum Müdürlü-
I günce karşılanacağı hususunun Aksaray Bele-
I diye Reisliğine duyurulması hususu, ilgili Böl-
J ge Müdürlüğünden istenmiştir. 
I o. Bugünkü durum : 
1 Bizim tetkiklerimize göre, güzergâh boyun-
I ca tarihe ışık tutacak mahiyette mezar burun-
J mamaktadır. Ancak, güzergâh haricinde ve tak

riben Km. 2 + 350 de, kanal güzergâhına 40 m. 
j mesafede harap bir türbe vardır. Bu türbe, in

şaatımız dolayısiyle her hangi bir suretle zarara 
mâruz değildir. Güzergâh üstüne rastlıyaıı her 

I türlü mezarın belediyece nakli ve bundan dola
yı doğacak ödemelerin DSÎ Umum Müdürlüğü 
tarafından karşılanması kararlaştırılmış olup 
bu ameliyenin hitamına kadar mezarlık kısmı
na isabet eden inşaata başlanılmıyacağı ve in
şaat esnasında, durumun ciddiyetiyle mütenasip 
şekilde hareket edileceği keza kararlaştırılmış
tır. 

Durum bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Bayındırlık Bakanı 

I Prof. Dr. Mukbil Gtökdoğan 
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