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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
ölüm cezasına hükümlü Mustafa Dilek'e ait
dosya, Başbakanlık tezkeresi gereğince, geriverildi.
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı ikinci defa oya sunuldu.
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Ba
lıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu'nun, 4 . 1 .
1962 tarihli ve 211. sayılı Türk Silâhlı Kuvvetle
ri îçhizmet Kanununun 43 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi kabul edil
di.
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l )
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarıları gündeme alınıp
görüşüldü, tümü açık oya konuldu.
Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Tokat ve
havalisin^ iktisadi bir hareket kazandırmak, iş
sizliğe mâni ölmâ'k ve hususiyle yer üstü ser
vetlerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokat'da
sınai tesisler kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusu, Başbakan veya adına cevap I

verecek bakan hazır bulunmadığından, gelecek
birleşime bırakıldı.
Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur Ba
ki 'nin, beynelmilel Komünizmin memleketimiz
de yapmayı arzulayacağı yıkıcı faaliyetlere kar
şı ne gibi tedbirler alındığına dair sorusuna
Başbakan adına İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu cevap verdi.
Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunu ile kabul edilen ser
vet beyannamelerinin kaldırılıp kaldırılmaması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu, soru sahibi ikinci defadır
hazır bulunmadığından, düştü.
Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun,
İzmit Akçam Tekniker Okulu Müdür muavin
lerinden biri hakkında, usulsüz diploma tanzi
minden dolayı tahkikat açıldığının doğru olup
olmadığına dair sözlü sorusuna, Millî Eğitim
Bakanı Hilmi İncesulu,
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, 27 Mayıs Devrimini mütaakıp toplanan ruh-
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satnameli silâhların iadesi veya bedellerinin
ödenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sözlü sorusuna da içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu cevap verdiler.
Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'nun,
hangi.illerde kaç vatandaşın servet beyanına
tâbi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
sunun cevaplandırılması, İçişleri Bakanının me
hil istemesi üzerine, 15 gün sonraki birleşime bı
rakıldı/
Millî Savunma Bakanı llhami Sancar, Gire
sun Milletvekili Ethem Kılıçlıoğlu'nuıı, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebeplerle dış
memleketlere gönderilen memur ve hizmetliler
le bunların dönüşlerinde getirdikleri otomobil
lerin sayısına dair ? sorusunuu, bakanlığı ile ilgili

kısımna- cevap verdi. 172, 17i). ve 181 sayılı soru-,
hır aonı sahiplen, 175, 177, 178 ve 180 sayılı so
rular da alâkalı bakanlar hazır bulunmadıkla
rından gelecek birleşime bırakıldı.
Oya konulan 1961 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvelbarde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanunların kabul
edildiği bildirildi.
26 . 1 . 1962 Cuma günü saat 15 te toplanıl-'
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
İstanbul
Rafet Aksoy
Ferruh Bozbeyli
Kâtip
Bolu
Zeki Baltacıoğlu

8özlü sorular
1. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nım,
Motorlu kara taşıtı sahipleri ile yanlarında ça
lışan şoförlere ait,Gelir Vergisinin akar yakıt
yoluyla alınması hususunda - bir tetkik yapılıp
yapılacağına dair sözlü soru önergesi, Maliye
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/189)
2. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara
camın, Aşkale'de oturan Turan Köse'yi dövdük
lerinden dolayı haklarında âmme dâvası açılan
emniyet memurları hakkında her hangi bir işlem
yapılıp yapılmadığına dair sözlü sora önergesi,
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/190)
3. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm,
Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün Beden
Eğitimi Genel Müdürlüğü halinde birleştirilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü sora
önergesi, Başbakanlığa ve Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/192)
4. — Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in,
Siirt iline bağlı ilçe yolları ile Tillo nahiyesi ve

j îialenze köyünün su işinin bu yıl ikmâl edilip
i edilmiyeceğine dair sözlü sora önergesi, Bayın
dı Hık Bakanlığına gönderilmiştir (6/193)
5. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, nıaI kiıın ve malzemeleri getirilmiş bulunan çimen} to fabrikasının Batmari'da kurulmasının düşünü| lüp düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi,
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/194)
Yazılı sorular
1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, Şafaklı aşireti tarafından Kemaliye, Kemalı ve Erzincan'ın tapulu meralarına yapılmak
ta olan tecavüzün önlenmesi için bir tedbir alın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmişI tir. (7/55)
i
2. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, An
kara'da Bakanlık ve bunlara bağlı kurumların
kira ile işgal ettiği binaların sayısına dair yazı
lı sora önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilI mistir. (7/56)

2. — GELE1 KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — Ankara Üniversitesi Rektörlük kadrola
rı ile Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek
Okulu kuruluş kadroları kanunu tasarısı (1/102)
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına)
2. — 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasa-

rısı (1/103)
yonlarına)

(Millî Savunma ve Bütçe komis
Teklifler

3. — İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz ile
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun, 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele-
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rinin kaldırılması hakkında kanun teklifi,
(2/1Ö9) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına)
4. — Kırklareli Milletvekili Alâaddin Eriş
ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Dahiliye memur
ları Kanununa ek kanun teklifi (2/110) (tçişleri ve Bütçe komisyonlarına) •
5. — Konya Milletvekili Faruk »Sükan ve 2
arkadaşının, Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları
ile diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı
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Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanım teklifi (2/111) (Bütçe Komisyo
nuna)
Tezkereler
(î. — Adana Milletvekili Ahmet TopaloğhTnun Yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/158) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona)

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başlcanvekili Refet Aksoy (Ordu)
KÂTİPLER : Perruh Bozbeyoğlu (İstanbul), Nurettin Ok (Çankırı)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz -var.
Muhterem arkadaşlar, Riyasetin bir ricası
vardır, onu arz edeceğim :
Bâzı arkadaşlar «Bu yoklama niçin yapılı
yor!» diye Riyasetten soruyorlar : Yoklamayı,
Riyaset nisabın mevcudolup olmadığını kontrol
etmek için yapıyor. Fakat, yoklama maalesef Tü
züğün 195 nci maddesine tam uyularaktan yapı
lamıyor. Tüzüğün 81 nci maddesi mucibince Ba§
kan vaktinde makamına oturuyor. Fakat arka
daşların pek çoğu, ne yazık ki, vaktinde gelip yer

lerini almadıklarından ekseriyeti hasıl olmuş gör
mediğinden sırf ıbunu teinin etmek gayesiyle'Baş
kanlık bu yoklamayı yapıyor.
(Başkanlık Divanı, Parti Grup Başkanlıkları
na yazdığı tezkerede, ıbu hususu belirtmiş rica
larda ıbulunmuştu. Yine de buna riayet edilmedi
ği için, maalesef yoklama ile boşuna vakit geçil
miş ölüyoruz. Dikkat buyurulursa, 20 dakikadan
iberi yoklama yapmaktayız.
Bu itibarla, Heyeti Aliyenizden ehemmiyetle
rica ediyoruz. Fuzuli yoklama yapılmasına sebe
biyet vermiyel im. İçtüzüğün 195 nci maddesini,
ibir k<şre daha okumanızı ayrıca rica edeceğim.

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER
1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
2/21) (8. Sayısı: 6)
BAŞKAN — tkinci maruzatımız, ıgeçen birle-
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simde-1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
müzakeresi bitmiş açık oya arz olunmuştu. Reye
226 arkadaş iştirak etmiş, bunun 207 si kabul,
2 si ret, 4 ü çekinser oy vermiş, 13 ü de iptal edil
mişti. İptalin sebebi şu idi; oya konmadan evvel
Riyaset şu suretle arz etmişti : Oy için üç kâğıt
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etmiş, reylerini kullanmışlardır. -Şimdi iltöıaU
eden bu arkadaşların adediyle nisap hâsıl olu
yor.»

kullanılır. Beyaz kalbulü, kırmızı reddi, yeşil çckinseri gösterir. Bâzı arkadaşlar, daha önce de ıt
tılaınıza arz edildiği halde, üzerlerinde basılı kâ
ğıtları bulunmadığından dolayı, arkadaşlarının
rey puslasmı alarak, arkadaşlarının isimlerini
silip kendi isimlerini yazmış bulunuyorlardı. Bu
Riyasetçe muteber sayılmıyor. Eğer ki, arkadaşın
üzerinde rey puslası yok idiyse bir kâğıda ismini
yazmak suretiyle reyini kullanacağını Riyasete
lütfedip bildirmesi evvelce rica olunmuştu. Buna
riayet edilmediğinden 13 milletvekilinin rey pus
lası iptal edilmişti.
Beylerin neticesi ıttılaınıza arz olunurken bu
rada şu suretle ifade edilmişti : «Rey toplama
. muamelesi bitmiştir. Burada tasnif yapılırken ko
misyonlarda Ibulunan arkadaşlar da oya iltihak

Tüzüğün 137 nci maddesi şöyle diyor .«Reyler toplanınca reis muamelenin bittiğini
söyler. Bundan sonra rey verilmez.» Halbuki bu
arkadaşlar tasnif devam ederken burada reyle
rini kullandılar. Gerek Ibu reylerin ve gerekse
isimlerini arkadaşının oy puslasına yazanların
reylerinin muteber sayılması için keyfiyeti tasvi
binize arz ediyorum. Riyasetin (bu şekildeki hare
ketini tasvip buyuranlar... Tasvip etmiyenle*,..
Tasvibedilmiştir. ( «Bir defaya mahsus olmak
üzere» sesleri..) Bir defaya mahsus olmak 've-tekrar reye koymamak için..

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR VE

diyle Tokat'ta sınai tesisler mevzuunda Hükü
met olarak ne düşünüldüğünün Sayın .Başba
kanca" sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim.
Tokat Milletvekili
Ali Dizman

BAŞKAN — ıSorulara geçiyorum.
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Tokat
ve havalisine iktisadi bir hareket kazandırmak,
işsizliğe mâni olmak ve hususiyle yerüstü servet
lerini kıymetlendirmek maksadiyle Tokafta sınai
tesisler kurulması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Başbakandan sorusuna Sanayi Bakanı Fethi
Çelikbaşhn sözlü aevabı (6/153)
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada.
Başbakan veya namına cevap verecek Sânayi Ba
kanı, ıburada. Takriri okutuyorum..

,

21.. 12 . 1961
• Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Tokat'ta bir taraftan yeraltı ve yerüstü
servetlerinden mebzul miktarda bulunur ve
bunlar istifade edilemez bir halde ya durur
veya çürürken, diğer taraftan da bilhassa Re
şadiye kazası ve bilûmum topraksız sayılabi
lecek köyler ve şehir halkı geçim aczi içinde
ya iş aramaya gider veya işsiz olarak durmak
mecburiyetinde kalırlar Bu durum karsısında :
a) Gerek havaliye iktisadi bir hareket ka
zandırmak ve gerekse işsizliğe mâni olmak,
b). Hususiyle yerüstü- servetlerini kıymet
lendirmek,
c) Memleket iktisadiyatına imkânı nisbetinde ve en kârlı bir şekilde bu havalininde iş
tirakini sağlamak ve yardım etmesi maksa

CEVAPLARİ

BAŞKAN —• Soruyu Başbakan adma Sanayi
Bakanı Fethi Çelikbaş cevaplandıracaktır.
Buyurun Sanayi Bakanı.
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar Tokat Mil
letvekili Sayın Ali Dizman'ın, Tokat ilinde sınai
teşebbüslerin kurulup kurülmıyacağj hakkın
daki sualine Başbakan .adına cevabımızı arz
ediyoruz :
Hükümetinizin sanayi politikasını^ .resmî
sektörler itibariyle yapılacak tetkikler sonun
da, yeni yatırımlar yapmak lâzımgelen sek
törlerde kuruluş yerlerini, tamamen iktisadi öl
çüler içerisinde kalmak suretiyle, tesbit etmek
keyifyeti teşkil eder. Bu zaviyeden iller itiba
riyle bir yatırım yapma meselesi değil, fakat
rantabilite esasları dikkate alınmak suretiyle
kuruluş yerleri tesbiti meselesi ele «ılınmakta
dır. •• .
•'• ' 'T
Sanayi politikamız bu istikamette devam
ederken, umumi yatırımlarımız bütün illerde,
kendi ölçüleri içerisinde dağılmakta ve bu ya-
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tırımlar bu illerde muayyen ölçüler içinde bir
hareket tqvlidetimektedir.
Bu Zaviyeden işi ele aldığımızda Hükümeti
nizin umumi politikası, Türkiye'de mevcudolan işsizliği zaman ile, geniş ölçüde bertaraf et
mek, yeni iş sahaları açmak için yatırımlara
hız vermek şeklinde ifade edilebilir. Bu ya
tırım politikamızı tahakku ettirmeye çalışır
ken, Hükümet Progarmmda ifade edildiği veç
hile malî istikrarımızı zedelememek esastır.
Şimdi, bu umumi meseleyi böylece vaz'ettik
ten sonra, 1962 yılında arkadaşımızın sorduğu
Veçhile her hangi bir sınai teşebbüsü Tokat
ipnde kurmak maalesef mümkün olmıyacaktır.
Jjİbette bu demek değildir ki, diğer yatırımlar
dan Tokat ili nasibini almıyaeaktır. Bayın
dırlık yatırımları, Millî Eğitim yatırımları, Tairçm yatırımları gibi sınai teşebbüs dışında
kalan yatirımları bütün illerde kendi ihtiyaç
ları nisbetinde tahakkuk ettirmek yolunda bu
lunduğumuz için, smai sektörler itibariyle ya
tırım politikamızda rantabilite hesapları menfi
netice verdiği takdirde illerde sınai tesisler kur
mak politikasını benimsiyen bir istikamette de
ğiliz. Huzurunuzdan ayrılırken şunu da ifade
edeyim ki,- işsizlik Türkiye'mizde maalesef ne şıı
ne de bu vilâyetlerin münferit meselesi olmak
tan çıkmıştır. Nüfusumuz süratle •artmaktadır
ve memleketimizde gizli bir işsizlik hükmüfermadır. işte bu sebepledir ki, Hükümetin umumi
politikası mümkün olduğu kadar fazla yatırtm
yapmak suretiyle iş sahaları açmak ve müstak
bel yatırımlarda daha süratli netice alabilmek
için rantabilite hesaplarına bağlı kalmayı esas
ittihaz etmekti. Vakıa rantabilite hesapları gayrjmüsaidolan; yatırımlar yapmanın memleketimi
zin ileriki; yıllardaki imkânlarına göre de isa
betli ojmıyacağv aşikârdır ve bu sebeple Tokat
ilinde her hangi bir sınai tesis kurmak imkânı
yoktur, ancak bayındırlık, millî eğitim ve ta
rım sahasına yapacağımız yatırımlarla, her il
cice olduğu ğ|bi, Tokat ilinde de işsizlikle müca
dele ©den bir politikaya sahip çıkabileceğiz.
.. Şunu da ifade edeyim ki, Tokat ilinde geniş
ölçüde pancar ziraati yapılmakta ve il hudut
ları içindeki bir fabrika, dolayısiyle başka ille
re göre de müsait bir manzara arz edebilecek
imkâna malik bulunmaktadır. Bu pancar ziraatinin yapılabilmesi halinde civarında bir b.nşka fabrikanın, kendi bünyesi içinde bir şekor
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fabrikasının bulunması da bu bölşeyi
ayrıca
hayvancılığın inkişafına imkân y^ren bir saha
ya sahip kılacaktır. Mâruzâta, bundan ibaret
tir.
BAŞKAN — Soru sahibi.
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Pek muhterem ar
kadaşlar, sualimi sorduğum zaman ben de müd
riktim 'ki, vatanımızın birçok yerleri gibi To
kat ili de, Allah vergisi tabiî imkânlarla, insan
gücü ve topyekûn kaynaklarla çok zengin bu
lunduğu halde, bunu kullanamaz durumundan
ötürü geniş bir (işsizlik içindedir. Bugün işsizli
ğin, sair sebeplerle de çok fazla artmış olması
dolayısiyle, bilhassa arazisi bulunmıyan mahal
lerdeki sadece amelelikle geçinen sınıfların iş
sizliği artık bir açlık tokluk meselesi haline gel
miş bulunmaktadır, işte bizim birinci plânda
öne sürdüğümüz dâva budur. .
Şimdi Vekil Bey buyurdular ki, «O vilâyet
dâhilinde bir şeker fabrikası bulunmuş olması
itibariyle diğer vilâyetlere nazaran daha geniş
bir imkâna sahiptir.» .
Şeker fabrikasının vilâyet dahilindeki fay
dasını inkâr etmiyoruz, hakikaten büyük fay
dası var. Ancak bu çok mahdut bir zümreye
aittir. Bunun dışında olup
yalnız işçilikle
geçinen sınıf için bir tek kişiyi çalıştıracak
başka bir müessese yoktur. Bunun neticesi ola
rak da bugün topraksız işçi ve amele sınıfına
münhasır olmak üzere tam olarak açlıkla kar
şı karşıyadır. Hükümet daimî surette plân, ran
tabilite, rasyonalizasyon, iktisadi kaideler ve
fikirleri önümüze sürmekle vakit geçirmekte
dir. Ben şurada Sayın Vekilin (bütün bunlardan
ne demek istediğini hâlâ katî olarak anlıyamadım. Zira Türkiye'de her alanda plân vardır
ve bu öteden (beri her branşta tetkik ettirilmiş.
güzel sonuçlar alınmıştır. Fakat, bunların tat
bikat sahasına inti'kalindeki müşkilâttır ki, bu
güne ıkadar derde deva olmamıştır.
Şimdi, Hükümetçe birçok plânlar yaptırıl
makta ve Devlet Plânlama Teşkilâtının bu hu
sustaki raporları gelmekte ve okumaktayız.
Fakat, hâlâ anlamadım ki. Hükümetin, yol, ba
raj, liman gibi ana tesisler dışındaki faaliyet
leri sadece numune mi olacak ve bunlar, sadece
özel sektöre mi bırakılacak? Böyle olacaksa bu,
bu alandaki faaliyetin yakın bir tarihte olmıyacağına alâmettir. Zira, ıbizde özel sektörün
smai sahada ilerliyebilmcsini temin edecek bir
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kapasiteye jerişmediği malumdur. Devlet bunu
nasıl yapacaktır? Eğer, Devlet pacaksa bunun ;
ana hatları nedir? Bunu bilemediğimiz içindir- \
ki, plânlı devreye geçitte, bu j)lân lâfına emni- \
yet ve itimatla bakmaktan âciziz.
Tokat'ın i ikinci bir hususiyeti şudur: 15 - 20
sene evvel Tokat'ta bir fabrikanın yaptırılma
sı kararlaştırılmış, âletleri de getirilmiş idi. ;
2 - 3 ay bu âletler Tokat'ta (bekledikten sonra
bunlar, 'halkın şaşkın nazarları arasında, kal- [
dırılıp başka bir vilâyete götürüldü ve orada
kuruldu. O gün buığün halk; bu giden fabrika

26.1.1962

0:1

nın yerene başka bir fabrikanın -kurulıııası ÜŞJİİdi içinde bulunmaktadır. Kurulmadı^ kürtiîiSfaymea da itiraf etmek mecburiyetindeyim, hü
kümetlere karşı güven sarsılmaktadır. îşte gereik işsizliğe ımâni olmanın, gerekse İİalfcni pjsikolojik durumunu nazarı dikkate. alarak bir
an evvel burada böyle bir tesis vücuda getir
menin zaruretini Hükümete ârz etmeyi bir va
zife bildim. Hürtnetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Bir takrir vardır akuyorua.

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Jdanİsa Milletvekili Süleyman Çağlar
ve iki arkadaşının, Zirai Kazanç Vergisi tatbi
katının tehiri hakkındaki kanun teklifinin ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi (2/106)
Yüksek Başkanlığa
Zirai Kazanç Vergisi tatbikatının tehiri hak
kındaki kanun teklifimizin ehemmiyetine, bina
en- ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
riz.
Manisa
Süleyman Çağlar

tzmir
Ali Naili Erdem

BAŞKAN — 'Soru sahibi burada. SanayJ. Ba
kanı da burada.
Soru önergesini okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına
Aşağıdaki suallerimin Sanayi Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına dev
letlerinizi saygı ile. arz ve rica ederim.
8 Ocak 1962
Diyarbakır Milletvekili
Adanan Aral .

BAŞKAN —- Sora sahibi burada mı? Yok.
Soru sahibi ikinci defa bulun/madığı için soru
düşmüştür.

1. Elektriğin kâfi kuvvette olmamasj yü
zünden bugün Diyarbakır'ın bir kısım mahalle
leri (karanlıktadır. Aydınlatılan yerUrde de
voltajın düşüklüğü sebebiyle ışıklandırma nor
mal değildir. Durum ıstırap vericidir. Çfittikçe artan ihtiyaç karşısında bir,an evvel,tedbir
alınması zaruridir. Bu maksatla bîr zanlanlar
Hazar-Hidro - Elektrik Santralinden Diyarba
kır'a cereyan verilmesi için etüİJer de yapılmış
idi. Kazar Hidro - Elektrik Santralinden Ma
den kazasına kadar nakil hattı çekilmiş ve Ba
kır Fabrikası ile Maden, şehrinin .elektriği bu
suretle temin edilmiş bulunmaktadır. Bakııvjş1 etmesinin eleiktrik ihtiyacı ;bu şeptilde,; temin
edildikten sonra fabrikanın elektrik santrali
nin faaliyeti tatil edilmiştir. Gerek Balar İşlet
mesinin muattal santralinin istihsal, edeeeği
elektrik, gerek: Hazar Santralinin, ihtiyaçtan

3. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Diyarbakır'ın elektrik ihtiyacının karşılan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı
(6/175)

fazla olan elektriği Maden'den IMyjLrbakır'a;çe
kilecek Mr nalkil hatftı ile bugün Diyüarbakır'm elektrik ihtiyacının (karşılanmasının müm
kün olup olmadığı hususunda ne düşünülmek
tedir ?
"J

Aydın
Reşat özarda
BAŞKAN — Bu 'kanun henüz gündemimize
girmemiştir. (Bu itibarla bir muamele yapılma
sına imkân yoktur. Gündeme alındığı takdirde
o vakit işlem yapılacaktır
BAŞKAN — îkinci suale .geçiyoruz. ^
2. — Samsun .Milletvekili Osman Şahinoğlu'>ıun, Yüksek Adalet Divanı eski Başkanı ile
Başsavcısının muhafazası için polis tahsis edi
lip edilmediğine dair Adalet ve İçişleri Bakan
larından sözlü soru önergesi (6/172)
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2. Bu 'hususta yapılmış etütler var mıdır,
varsa halen bulunduğu safha nedir?
•3. Yukarda arz olunan hal dışında Diyar
bakır'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi husu
sunda Bakanlığın düşündüğü başka Ibir ışey var
mıdır?
BAŞKAN — Sanayi Bakanı.
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ
(Burdur) — Diyarbakır Milletvekili Sayın Ad
nan Aral'ın sorulanda cevabımı arz ediyorum.
• 1. Diyarbakır şehrindeki elektrik enerjisi
nin kifayetsizliği göz önünde tutularak Hazar
Hidro - E l e k t r i k Santralı ve Maden Termik
Santralından Diyarbakır şehrine enerji verilme
si Sanayi Bakanlığınca yerinde görülmüş ve bu
maksatla Mad6nl ile Diyarbakır arasında 66 ki
lovattık bir enerji nakil hattının inşa ve tesi
sine karar verilecek tatbikatına geçilmiştir. Di
yarbakır'daki mevcut şehir santralının yanında
bir indirici t r a n s i t roıot ör mer'kezi kurulmak
suretiyle enerjinin işehir .şebekesine intikali sağ
lanmış olacaktır.
2. 66 Jrilovoltluk mezkûr enerji nakil hat
tının etüt ve projeleri ikmal olunmuş ve direk
imalâtının mühim bir kısmı tamamlanmış bulun
maktadır. Hattın inşasına Etibank tarafından
başlanacaktır. ;
Diyarbakır'da kurulacak indirici transfor
matör merkezinin de etüdleri ikmal edilmiş ve
malzemeli İtalyan kredisinden siparişe bağlan
mıştır. Malzemenin bu yıl içerisinde yurda gel
mesi beklenmekte ve hat ve transformatör mer
kezi tesislerinin dairesindeki tetkikler ve kayıt
lara göre 1963 yılı sonlarında ikmal edilerek
hizmete; açılabileceği ümidedilmektedir. 3. Diyarbakır'a çekilecek enerji nakil hattı
ile şehir elektrik ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Ancak JDiyarbakır'ın gerekse 'bu sisteme dâhil
bulunan diğer istihlâk merkezlerinin günden gü
ne artmakta olan enerji ihtiyaçlarını ilerideki
yıllarda karşılıyabilmek için hidrolik veya ter
mik yeni enerji tesislerinin etüdleri de yapılma
ya' başlanmıştir. İşletme gibi çeşitli konuları
daha rasyonel bir yönde yürütebilmek için Sa
nayi Bakanlığında hazırlanmış Imlunan Türkiye
Şlefetrik Kurumu tesisi pek yakında muhterem
heyetinizin tasvibine sunulacaktır.
Maruzatım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Adnan Aral.
ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem
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arkadaşlar, Vekil Beyin soruma verdiği müspet
cevaptan dolayı kendilerine teşekkür ederim,
demek ki, bize düşen iş, 1963 yılını beklemek
tir. Hürmetlerimle. (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Dör
düncü soruya geçiyorum.
4. — Giresun Milletvekili Etkeni Ktlıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif
sebeplerle dtğ memleketlere gönderilen memur ve
hizmetlilerle bunların dönüşlerinde
getirdikleri
otomobillerin sayısına dair Millî Savunma, Ta
rım, Dışişleri, Maliye Bakanlarından
sorusuna
Maliye Bakanı Şefik înan'ın sözlü cevabı (6/176)
BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Maliye Ve
kili? Burada. Diğer veffeMor yoktur, Maliye Ve
kilinin izahatını kâfi görüyor musunuz?
ETHEM KILIÇOĞLU (.Giresun) — Dinliyelim efendim.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların ilgili bakanlar tarafın
dan sözlü olarak cevaplandınlmasma delâletle-"
rini saygı ile rica ederim.
8. Ocak 1962
Giresun
Ethem Kılıçoğlu
1. Millî Savunma, Tarım, Hariciye ve Mali
ye Vekâleti memurlarından ve mensuplarından
27 Mayıs 1960 tarihinden bugüne kadar şu veya
bu maksatla dış memleketlere gönderilenlerin
sayıları nedir?
2. Bu vekâletlere mensup memur ve vazife
lilerin gittikleri dış memleketlerden dönüşlerin
de getirdikleri otomobil sayısı nedir ?
3. Getirilen bu otomobillere ne kadar döviz
ödenmiştir, ne kadar Gümrük Resini alınmıştır?
4. Mezkûr vekâlet mensuplarından otomo
bil getirenlerin tekrar dış memleketlere gidişle
rinde tekrar otomobil getirip getirmediği, aynı
şahsın üç, dört defa otomobil getirip getirme
diği?
5. Otomobil getiren bu kimselerin bunları
satıp satmadığı, satmışlar ise alış ve satış fiyat
ları arasındaki farkın tahminî miktarının ne ol
duğu?
BAŞKAN — Buyuran Maliye Bakanı.
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Giresun Milletvekili Sayın Ethem Kı-
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lıçoğlu tarafından verilen sözlü soru önergesine
cevabımı arz ediyorum.
1. 27 Mayıs 1960 tarihinden 10 . 1 . 1962
tarihine kadar, Bakanlığım memur ve mensup
larından İ48 kişi, çeşitli uluslararası toplantı ve
müzakerelere iştirak, teftiş, tahkik, devamlı va
zife ve ihtisaslarının artırılması gibi sebeplerle
dış memleketlere gönderilmiştir.
2. 148 kişiden 42 si, gittikleri dış memle
ketlerden dönüşlerinde otomobil getirmişlerdir.
3. Getirilen bu otomobiller için, ilgililerin
beyanlarına nazaran, tasarruflarından şahsan ve
ceman 40 984 dolar ödemişlerdir. Bu otomobiller
için ne miktar Gümrük Resmi ödendiği, Güm
rük ve Tekel Bakanlığınca tesbit edilecek bir
keyfiyettir.
4. Mezkûr devre zarfında, Bakanlığın, men
suplarından mükerrer otomobil getiren kimse
yoktur.
5. 18 . 9 . 1959 tarihinde, K/1234 sayılı
Kararla bedelsiz ithal yoliyle yurda getirilen
otomobiller ağırlıklarına ve modellerine göre de
ğişen nisbetlerden prime tâbi tutulmuş ve
19 . 9 . 1959 tarihinde, Türk Parası Kıymetini
Koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaalik
48 sayılı tebliğ ile primi ödenen "otomobillerin
satışı serbest bırakılmıştır. 6 . 6 . 1961 tarih ve
5/1280 sayılı Kararla, otomobillerden alman
prim, kıymet esasına göre değiştirilmiş olmakla
beraber satış serbestisi devam'edegelmiştir.
Satışı serbest ve tamamen özel mülkiyet esas
larına tâbi bulunan mezkûr otomobillerin, sahip
leri tarafından satılıp satılmadığı, satılmışlarsa kaça satıldıkları, ancak bir vergi tahkiki ha
linde soruşturulabilir. Bu halde dahi, vergi
mahremiyeti dolayısiyle, velevki yüksek Meclis
huzurunda bile olsa, açıklanması terviç oluna
maz.
•
,
Bu bakımdan sorunun bu maddesinin cevap
landırılmasına imkân görülememiştir.
Diğer taraftan, bilcümle bedelsiz otomobil
ithal talepleri Bakanlığımca incelenmekte olup,
soruya dâhihMillî Savunma, Tarım ve Dışişleri
memur ve mensuplarından otomobil getirmiş
olanların tesbiti için, adı geçen Bakanlıklardan
istenilen malûmat henüz gelmemiş bulunduğun
dan, bu Bakanlıklar mensupları için cevap arz
edilememiştir.
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok
muhterem arkadaşlarım, sözlü soruıfl dört Ve-
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kâleti ilgilendiriyor. Geçen toplantıda Sayın
Millî Müdafaa Vekilimiz, bu toplantıda da Sa
yın Maliye Vekilimiz kendi Vekâletlerini ilgi
lendiren hususların cevaplarını verdiler. Fakat
benim sorumu yüksek huzurlarınıza getiriş se
bebim ve bu dört Vekâleti seçmiş olmamın bir
mânası olmak lâzımgelir. Şimdi şu kadarını
ele almak mecburiyetindeyim ki; Sayın Veki
limiz diyorlar ki; diğer Vekâletlerden sorulan
şeylerin cevapları gelmemiştir. Böyle diyorlar.
Şu halde hazırlanmamışlardır.
ikincisi; «Satışın kaça yapıldığı hususunu
bilemiyorum. Vergi mahremiyetini ilgilendirir.
Bunun da ayrıca tahkik edilmesi gerekir. Fa
kat, Büyük Meclis huzurunda da olsa bunu
söylemek doğru olmaz.» diyorlar. Vergi mah
remiyetine halelngelirmiş. .
Bendeniz, diğer 2 Bakanımız da burada so
ruma cevap verdikten sonra huzurunuza gele
cek ve kimin kaç defa Avrupa'ya gittiğini ve
kimlerin kaç defa otomobil getirdiklerini ve
bunları kaça sattıklarını birer birer delilleriyle
yüksek huzurunuzda açıklıvacağım. Ve Devlet
memurlarının - Memurin Kanununda mâni hal
olmasına rağmen - nasıl ticaret yaptıklarını ve
avm Bakanlık camiası içinde nasıl Avrupa'ya
gidip, hem gezip tozduklarını ve hem de bu Türkive'de sizlerin, bizlerin bir ömür boyunca bir
tekerleğini dahi kazanamadığımız
arabaları
kimlerin nasıl ve ne kadar eretirdikîerini açıklıyacağım, hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, su halde di^er iki
Vekilin de yani Tarım ve Dışişleri Vekillerinin
de sorunuza cevap vermesini istiyorsunuz.
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Evet
efendim.
B \ S K A N — Şu halde sorunuz gündemde
kalacaktır.
5. — Mardin Milletvekili
S en fi Gûnestan'ın, Güney, Doğu ve Kuzey illerini
birbirine
bağlıyacak olan karayolunun noksan kısımları
nın Kapılmasının düşünülüp
düşünülmediâine
ve Dicle nehri üzerindeki
Hasankeyf köprüsü
nün ikmal edilip edilmediğine
dair sorusuna
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüfün sözlü ce
vabı (6/177)
BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Bıvmdırlık Bakanı?.. Burada, önergeyi okutuyorum
efendim.
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Nafıa Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim.
8 Ocak .19(52
Mardin Milletvekili
Seyfi Güneştan
1. Ticari, iktisadi ve askerî bakımdan memleketşümûl önemi haiz Cenup't a Suriye hududu
üzerinde bulunan Nusaybin ilçesinden başlıyarak Şimal istikametine.doğru Midyat - Bat ıan Siird - Bitlis - Erzurum ve Kars ili ile Şimal vi
lâyetlerine kadar imtidat eden ve ikmali, bir
zaruret halini alan Cenup, Şark ve Şimal illerini
birbirine bağlıyacak olan standart kara yolunun
noksan kısımlarının Bayındırlık Bakanlığınca
ele alınıp yapılması düşünülmekte midir? Ba
kanlığın böyle bir düşünce ve programı varsa
ne zaman tatbik mevkiine konacaktır?
2. Cenup, Şark ve Şimal vilâyetlerimizi
'birbirine bağlıyacak olan bu yolun, güzergâhını
teşkil eden ve 1957 yılında bir milyon elli dört
bin lira ile ihalesi yapılan Dicle Nehri üzerin
deki Hasankeyf köprüsünün inşaatının ikmal
edilip edilmediği, ikmal edilmemiş ise sebebiyle
bu inşaatın mukavelesine göre ne zaman ikrn^J
edileceği 1
BAŞKAN —- Bayındırlık Bakanı.
BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, sayın soru
sahibi Güneştan arkadaşıma, Türkiye'de Bayın
dırlık Bakanlığının asli görevlerinden olan yol
meseleleri üzerinde Yüksek Huzurunuzda yenibaştan arzı malûmat etmek fırsatını bendenize
verdikleri için teşekkür ederim. Bir başka soru
vesilesiyle arz ettiğim gibi, bu soruda da mevzuubahsolan yollar, Mardin il yolları ile Devlet
yollarına ait bulunmaktadır.
Arkadaşımın mevzuubahsettiği yollarda; bâzı
mühim eksiklikler vardır. Arkadaşım, bunların
Bayındırlık Bakanlığınca ıslahının -düşünülüp
düşünülmediğini soruyorlar.
Muhterem arkadaşlarım,
karayollarımızıu
durumunu bir kere daha tesbit etmekte fayda
var. Evvelâ, sorunun kısa cevabı «Düşünü
lüyor, düşünülmektedir» şeklindedir. Ancak,
nasıl ele alınması lâzım geldiğini ve ne zaman
ele alınacağım anlatabilmek i cin kaı-âyolların-
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da, Devlet yoliyle il yolunun ayrımım müsa
adenizle bir kere daha hatırlatmak isterim.
Karayollarının, bu günkü kuruluşunu 5539
sayılı Kanun tâyin ediyor. Bu kanun Şubat
1950 de çıkmış ve Karayolları Genel Müdür
lüğü kurulmuştur. Aslında yollar üzerindeki
çalışmalara dış yardımlar suretiyle başlanıldı.
Tarihinde hep bildiğiniz gibi 1947 yılıdır.
1947 yılında Türkiye'ye gelmiş olan bir
Amerikan yol uzman heyetinin başında Ameri
kan Yollar Umum Müdür Muavini Mister Hfiltz bulunuyordu. Türkiye'nin yol durumunu
tesbit ettikten sonra verdiği, raporda Türkiye
için yalnız Devlet yolu olarak 35 bin Km. lik
bir yol şebekesi inşaatının tamiamlanmasını za
ruri görmüştür. Osmanlı İmparatorluğundan
kalma, Cumhuriyetin ilânından sonra ve 1950
den bu tara Ta Karayolları Umum Müdürlüğün
ce yapılan yollar dâhil olmak üzere Hiitz'in
başkanlığındaki heyetin 1947 raporundaki 35
bin kilometrelik Devlet yolu ağına mukabil,
hâlen Türkiye'de Devlet yolu olarak mevcudolan yol uzunluğu 23 bin kilometredir. Yani
12 bin kilometiTİllik yolumuz eksiktik'. Arka
daşımın sorusunda, uıevzuuba.his ettiği il yol
larına gelince; yani il yolu olarak, bir ilin
ilçelerle olan irtibatı ve ilçelerin birbiriyle ir
tibatı veya, bunların Devlet yollarıyla olan ir
tibatını sağlıyan yol manzumesinin. Türkiye'de
ki bugünkü durumuna gelince, 34 bin kilo
metre olması 'lazımsa da, yine birçok arkadaş
larımın mahallî ihtiyaçlardan tesbiıt ettikleri
üzere, bugün Tünkiiye'de il yolu olarak ka
bul edeb'ileeeğimiz geçit veren yol uzunluğu
16 bin kilometreden ibarettir.
Demek ki, il
yolu manzumesinde 18 bin kilometrelik bir ek
sikliğimiz vardır. Ası'! vatandaş kütlesini il
gilendiren köy yolu durumuna gelince; Tür
kiye'nin bngünkü genişliğin o Ye nüfusuna göre,
nı'edeni veçhesi tamamlanmış yol 150 bin kilo
metredir. Asgari ihtiyacımız 56 Ibin kilomet
redir ve geçit veren köy yolları T9 bıin kilo
metreden ibarettir.
Şimdi bu gerçekleri, Türk milletinin ka
deri üzerine 'eğilen Yüksek Meclis olarak bir
kere daha tesbit ettikten sonra,- arkadaşımı
zın sorusuna geliyorum.
Nusaybin - Midyat yollu il yoludur,
dir.
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Midyat - Batman yolu il yoludur. 85 Km.
dir. 30 Km. si asfalt, 34 Km. si stabilize ve
21 Km, si de sıkıştırılmış toprak durumun
dadır. Bu da il yoludur.
Batman - Kurtalan - Siirt ayrımı 71 Km.
dir. İl yoludur. 7 Km. si asfalt, 64 Km. »ı
stabilizedir. Devlet Karayolları Umum Müdür
lüğü tarafından bakım altındadır.
Siirt - Bitlis yolu Devlet yoludur. Tulü
80 Km. dir. Siirt kısmında virajlar ve yol
genliışliği bakımlından standart noksanlığı ba
his mevzuudur. Bunun ıslahı için 1959 keşif
lerine göre 21 milyon lira lâzımdır.
Bitlis - Erzurum - Kars yolu Devlet 'kont
rolü altındadır ve burada kar mücadelesi ya
pılmaktadır. Bu durumda il olarak il yolla
nma Mardan gerekli ödeneği bu güne kadar
ayırma imkânını bulamamıştır.
1962 yılı içinde Yüksek Meclisin tasvibine,
tasdikine sunulacak olan bütçenin, karayollarm taalluk eden (kısmında ile tefrik edilen
ödemeklerden bu imkânın sağlanması mümkün
görülm>emektedir. O halde Devlet yolu olarak
arz etmiş olduğum yol kısımları üzerinde ba
kım ve ikmale devam edilecektir.
İdler, ellerindeki imkânlarla makina ola
rak, teknik personel olarak ifrata kalmaksı
zın kendilerine mevdu 'kısımlar üzıerlinde
mümkün olan çalışmaları yapacaklardır. Aslın
da lüzumu münakaşa edilmiyecek olan bu ih
tiyaç üzerinde bir nebze tereddüt etmeden
eğilmek gerektiğine göre bu. yolların il yolu
olarak muhakkak plânlı bir kalkınma içinde
yakın gelecekte dikkat nazarına alınması ge
rekmektedir. Sorumun birinci kısmı bu.
Arkadaşım Sayın Güncştan'ın sorusunun
ikinci kısmı ise; Dicle Nehri üzerinde bir
köprüye taallûk etmektedir. Dicle üzerinde
kurulması gereken ve 1957 Martının 18 nci gü
nü ihale edilmiş olan köprü, soru sahibi ar
kadaşımın bildirdiği gibi, 1 milyon 54 bin ke
şif bedelli olup, 931 bin. liraya ihalesi yapıl
dıktan .sonra, münhasıran mahallî birtakım
isteklere uyularak köprünün Hasankeyf'te ya
pılması kabul edildiğinden, bu bir proje tadi
lini. gerektirmiştir. Ve ihale 1957 de olduğu hal
de inşaata fiilen 1958 Haziranında başlamak
mümkün, olmuştur. Mesele bununla, bitmemiş
tir. Bu suretle gecikerek başlanılmış olan iha
lede bir de talihsizlik olmuş, köprü ayaklarm-
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da apik bir kayaya, raslanmıştır. Bu kayaya
raslaunnş olması sebebiyle, nehir üzerindeki
"köprü ayaklarının yerlerinin' değiştirilmesi ica
bet mistir. Böylece bir zaman kaybına uğranılmıştır. Mütaahhit de, inşaatın uzatımım talebetmiş ve kabul edilmiştir. Halen bu köprünün
beton ayaklarının dökümü tamamlanmıştır.
Tabiiye kısmının inşaatına geçilmiştir. Mesai
sıkı takibedildiği takdirde ki, takibedilecektir, bu köprü, 1962 de bitmiş olacaktır.
Güneştaıı arkadaşıma bu soru vesilesiyle
Yüksek Meclise malûmat verme fırsatını bana
bahşettiği için tekrar yürekten teşekkür ederim.
BAŞKAN — Seyfi Güneştan.
SEY.Fl GÜNEŞTAN (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Bakanın, Dicle üzerinde
inşa edilmekte olan Hasankeyf köprüsünün
1962 senesinde biteceği hakkındaki beyanı bu
bölge halkı için büyük bir müjdedir. Kendile
rine çok teşekkür ederim.
Ancak, Güney - Doğu ve Kuzey illerini bir
birine bağlıyacak olan bu karayolu düşünül
düğünden çok daha ehemmiyet taşımaktadır.
Bu vilâyetleri birbirine bağlamakla kalmıyaeak aynı zamanda, iktisadi, ve ticari bakımdan
birbirine olan münasebetler de kolaylaştırılmış
olacaktır.
Diğer taraftan mühim stratejik vasfını mu
hafaza eden bu yol zengin Batman petrol böl
gesini diğer bölgelere bağlamış olacaktır.
Bu düşüncelerimizin tesiri olarak bendeniz
bu yolu bir il yolu olarak değil, bir Devlet
yolu olarak mütalâa etmekteyim.
Binaenaleyh, karayolları süratli ve muvaf
fakiyetli çalışmalariyle bu işi ele alıp 1962 veya
1963 yıllarındaki yol programına dâhil edil
mek suretiyle yapılmasını bendeniz tekrar Sa
yın Vekilimizden ısrarla rica ediyorum. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Bayındırlık Bakam.
BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, soru sa
hibi arkadaşımın bulmuş olduğu hal tarzı, ha
kikaten bu yolun 1962 de yapılmasına imkân
verseydi, bu görüşe derhal katılır ve yolun in
şaatına başlatırdım. Ancak bir noktanın, Yük
sek Meclisin mesul Bakanı olarak ve itimadı
nıza mazhar bir arkadaşınız olarak ağzımdan
duyulmasında fayda mülâhaza etmekteyim.
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BAŞKAN - Soru sahibi burada mı,' Bura
Şimdi Devlet yolu dediğimiz manzume kn- |
da..
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı seyahatte
•nunlarımızın ışığı altında lâyetegayyer, hiçbir
bulunduğundan soru gelecek birleşime bırakı.lsurette el sürülmez yo? manzumesi değildir'
nı;.ştu'.
Karayolları ağı Türkiye'de ticari gelişme, ikti
sadi gelişme, nüfus,' turistik önem, stratejik
•7. ~r Aydın
Milletvekili
Mustafa
Şükrü
önem bakımından nazarı dikkate al inmiştir.
Koç'un, şahıslara ait arazi içine girmiş olan
Karayollarının yapmış olduğu bu Devlet yolu
lia-Hne arazisinin tercilıan tapu sahiplerine sa
ağı Bayındırlık Bakanlığına gelir, Bayındır
ldın ası hususunda ne düşünüldüğüne dair Ma
lık Bakanlığı Yüksek Fen Heyetince, incelenir,
liye Bakanından sözlü sorusu (6/179)
Bakanın benimsemiş olduğu bu şebeke Ba
BAŞKAN — Soru sahibi burada ıuı? Yo5.
kanlar Kuruluna götürülür ve Bakanlar Ku
Soru
sahibi ikinci defa bulunmadığından soru
rulunun tasdiki ile Devlet yolları içine dâhil
düşmüştü;-.
olur. il yolları ise baştaki merhalelerden ve
tetkiklerden geçtikten sonra Bakanın tasdiki
S. —~ Çankırı Milletvekili Kâzım
Arar'in,
ile olur. Onun için bir yolu il yolundan alıp
bâzı hey ailevin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile
Devlet yoluna bağlamak pek zor bir iş değil
yayımının doğru olup olmadığına dair Basın dir. Asıl mesele Devlet yolu bakını ve yapım
Yay m ve Turizm Bakamından sözlü sorusu
asli vazifesini kanunen yapması icabeden k a 
(6/180)
rayollarının yetişemediği hizmetlere 17. nci mad
deye göre yardım yapacağı konuların, bâzı
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bu
çevrelerin tatmin edilmesi için il yollarının
rada,. Basın - Yayın ve Turizm Bakanı seyahatte
karayollarına ithal edilmesi ile aksatılınamasıbulunduğundan soru gelecek birleşime bırakıl
dır. 'Muhterem arkadaşınım da yardımları, ile
mıştır.
bu mevzu tetkik edilir ve hakikaten teklifleri
9. — Bolu Milletvekili
Turgut
Çulha'mu,
uygun mütalâa edilirse Bayındırlık Bakanlığı
köy entitülerinden mezun olanların say sı ile
mümkün olanı yapar ve bir vesile ile arz etti
bugünkü durumlarına ve bu eğitim müessese
ğim gibi, geri kalmış memleketin çok geri kal
lerinin yeniden açılmasının düşünülüp
düşünü'mış bir bölgesine yardım edilmiş olur.
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü
Tavzihan arz ederim.
sorusu (G/181)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı/ Yo!:..
6. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından suru
Yılanhoğlu'nun,
radyolarımızda telif konuşma
düşmüştür.
ve eserlerin beher dakiîcası için ne kadar ücret
Gündemde görüşülecek başka bir madde bu
ödendiğine ve Ağustos • Eylül 1961 aylan için
lunmadığından 29 . 1 . 1962 Pazartesi günü saat
de, gayrimeşru iktisaplar ile ilgili olarak, İs
15.00 te toplanmak üzere oturuma son veriyo
tanbul Radyosundan
yapılan yayınlara
dair
rum.
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
Kapanma saati : 17,20
rusu (6/178)
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YAZILI

SORU VE

1. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'in,
ihtiyaca kâfi gelmiyen Biga Hükümet
dairesi
için yeni bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik
tnan'm yazılı cevabı (7/50)
17 Ocak 1962
Millet Meclisi Ysksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
Duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Çanakkale Milletvekili
Refet Sezgin
Küçüklüğü, inşa tarzı ve tarihi itibariyle ih
tiyaca sureti katiyede kâfi gelmiyen ve bu sebep
le her yıl Hazineden fazla miktarda bir kısım
daireler için kira ücreti sarfını mucibolan Bnga
kazası Hükümet dairesi için yeni bir bina inşası
düuünülüp düşünülmediği.
T. C.
Maliye Bakanlığı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : 30129 - 270
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CEVABI

rilen yazılı soru önergesi tetkik edilmiş ve ce
vap olarak hazırlanan not iki nüsha olarak su
nulmuştur.
Gereğine müsaadeleri arz olunur.
Maliye Bakanı
Şefik İnan
Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı
soruya ait nottur.
Yazılı soruda; (Küçüklüğü, inşa tarzı ve ta
rihi itibariyle ihtiyaca sureti katiyede kâfi gel
miyen ve bu sebeple her yıl Hazineden fazla mik
tarda bir kısım daireler için kira ücreti sarfını
mucibolan Biga kazası Hükümet dairesi için ye
ni bir bina inşası düşünülüp düşünülmediği) so
rulmaktadır.
Cevap:
Çanakkale iline bağlı Biga ilçesinde 1923
lından evvel inşa edilmiş iki katta 22 odalı
Hükümet konağı mevcut ise de, tarzı inşası
bariyle kullanışsız olduğu gibi ihtiyaca da
fayet etmemektedir.

yı
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iti
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Özü : Refet Sezgin'in yazılı so
rusu H.

Vilâyetten 'alman malûmata göre hariçte ki
ralık binalarda oturan daireler için yılda 10 320
lira kira ödenmektedir.

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 19.1.1962 tarihli ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7/50-879/3663 sayılı yazı.
Biga ilçesi için yeni bir Hükümet konağı ya
pımının düşünülüp düşünülmediğine dair Çal
nakkale Milletvekili Refet Sezgin tarafından ve

Hiç hükümet konağı bulunmıyan ilçe ve bu
caklarımızla, mevcut hükümet konakları kifa
yetsiz, harap ve kullanışsız olan il, ilçe ve bu
caklarımızda ve bu meyanda Biga ilçesinde büt
çelerin vereceği imkânlara göre ve bir program
dâhilinde yeni bina inşa olunacaktır.
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