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SÖZLÜ SORULAR VE

2. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in,
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Akademisind0 meydana gelen olaylara dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu. (6/78)
BAŞKAN — Sayın Bakan yoklar. Soru er
telenmiştir efendim.
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Beşten son
ra sözlü soruları görüşmüyorduk.
BAŞKAN — Efendim, bugün birleşik top
lantı olduğu için Yüce Meclisin kararına göre
vakti böldük. O itibarla devam ediyoruz.
3. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne scafhada olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/107)
BAŞKAN — Sayın İbrahim öztürk?... Yok.
Sayın İmar ve isMn Bakanı buradalar. Soru
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
İzmir'e bağlı Seferhisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın sözlü cevabı
(6/30)
TALÂT ORHON (izmir) — Sayın Başka
nım dördüncü sırada bulunan sözlü soruma ce
vap verecek Sayın Bayındırlık Bakanı burada
lar. Sorumun cevaplandırılmasını rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Evet, henüz geldiler efendim.
Soruyu okutuyorum.
24 . 11 . 1969
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorumun, Bayındırlık Baka
nı tarafından Millet Meclisinde cevaplandırıl
ması için gereken işlemin yapılmasını saygı ile
rica ederim.
izmir Milletvekili
Talât Orhon
izmir ilinin Seferhisar ilçesini Doğanbey kö
yüne bağhyan yol, 1962 yılında Devlet Karayol

CEVAPLARI

(Devam)

larına alınmış, etüt ve projesi yapılmış, güzer
gâh tesbit olunarak kazıkları dahi çakılmıştı.
İzmir ilinin en güzel plajlarından gteç«n ve
ilerde Çeşme - Kuşadası arasını kıyıdan bağla
mak turistik hedefi için mükemmel bir başlan
gıç teşkil edebilecek olan Seferhisar - Doğanbey
karayolu (ki 16 Km. dir) 1967 yılında Karayol
ları Genel Müdürlüğünce emanet usulüyle ya
pılmasına karar verildiği halde el sürülmemiş
olarak durmaktadır.
Yol, karayollarına alındığı için 8 vıldır ona
rım da görmemiş, özelikle kış aylarında köy
lülerin ilçeye gelip gitmeleri de âdeta imkânsızlaşmıştır.
Bu yolun ne zaman yapılacağı, yapılmıyacak ise esaslı bir onarım düşünülüp düşünülme
diği hakkında Sayın Bayındırlık Bakanlığınca
bilgi verilmesini rica ederim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, izmir iline ait Seferhisar - Doğan
bey karayalunun ne zaman yapılacağına dair
izmir Milletvekili Sayın Talât Orhon tarafın
dan verilen sözlü soru önergesine cevaplarımı
arz ediyorum.
16 kilometre uzunluktaki Seferhisar - Do
ğanbey yolu, toprak yol olup normal yaz bakı
mı yapılmaktadır. Söz konusu yol, turistik
önemi de haiz olması nedeniyle, yapılan etüt
ler sonunda ikinci Beş Yıllık Plân içinde yapıl
ması gereken yollar kapsamına alınmıştır. Yo
lun on kilometrelik kısmının projeleri hazırlan
mış, altı kilometrelik kısmı da bölgesince etüdedllmdşti. Yüksek Plânlama Kurulunun turis
tik gelişme politikası esasları hakkındaki 19
Temmuz 1969 tarih ve 57 sayılı raporunun
onanması hakkındaki 25 . 7 . 1969 gün ve
6/12 209 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gere
ğince Çanakkale - Balıkesir di sınırının deniz
den başladığı nokta ile Antalya - İçel il sını
rının denizden başladığı nokta arasındaki sahil
şeridinin üç kilometrelik derinlikteki kısmı,
turistik gelişme bölgesi olarak kabul edilmiştir.

— 259 —

