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ret Bakanı Ahmet Oğuz'un yazılı cevabı 
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2. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü-
ner'in, îyidere Belediyesi içme suyu işinin 
hangi tarihte ihale edildiğine ve halen ne 
durumda olduğuna dair soru önergesi ve 
îmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'm yazılı cevabı (7/384) 39:40 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ilinde bir adliye bi
nası inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdüi-
hak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/392) 40: 



1. ~ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 5, 
G ve 7 nci turlarda da gerekli çoğunluk sağla
namadığından, 4 . 11 . 1963 Pazartesi günü sa
at 15 de toplanılması kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşad'm, 

Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/755) 

2. — İzmir Milletvekili Nihat Kürçat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini talı-

dideden tedbirlerin müstenidatının ne oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, İçişleri \ e Ma
liye Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/756) 

Yazılı soru 
1. — Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, gün

lük civcivlerin (tavuk veya horoz olarak) ayı
rımının nasıl yapıldığını öğrenmek ve tat
bik etmek üzere bir çalışma olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/393) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri iaşe kanunu ta
sarısı (1/569) (İçişleri, Millî Savunma ve Plân 
Komisyonlarına) 

Teklif 

2. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
1963 yılında sinop vilâyetinin Ayancık ve Er-
felek kazalarında vukua gelen Sel felâketi 
mağdurları hakkında kanun teklifi (2/604) (İç
işleri, Maliye, Tarım, Ticaret ve Plân komisyon
larına) 

Raporlar 
3. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 

sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı : 522) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı : 532) 
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B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz var, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ 

1. ~ Başkan seçimi 

BAŞKAN — Başkan seçimi için turlara de
vam edeceğiz. 8 nci tura devam ediyoruz. Mühür
lü kâğıtlar dağıtılmaktadır. 

Üç kişilik tasnif heyeti seçiyoruz. 
Kemal Karan (Amasya), (Burada sesleri) 
Saim Kaygan (İzmir), (Burada sesleri) 
Ahmet Fırat (Malatya), (Burada sesleri) 
Bul üç arkadaş Başkan seçimi sonuna kadar 

tasnif heyetinde kalacaklardır. Salondan aynl-
mamaları rica olunur. 

Seçime Siirt'ten başlıyacağız. 
(Siirt Milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Başkan seçimi için oy kullan

mamış arkadaşlanmız varsa, lütfen oylanın kul
lansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif sonucu gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 8 nci tur için yapı

lan secime (313) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adlan yazılı olanlar hizalannda gösterilen 
oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Amasya İzmir 
M. Kemal Karan Saim Kaygan 

Üye 
Malatya 

Ahmet (Fırat 

Fuad Sirmen 
Boş 
Emin Paksüt 
ıSeliım Sarper 
Saadet Evren 
Mekki Keskin 
Muhtelif 

147 
109 
17 
9 
7 
3 

21 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edileme
diği için tur tekrarlanacaktır. («Bir saat son
raya bırakalım», sesleri) 

Bir saat sonraya bırakılırsa ne fayda hâsıl 
olacaktır? («Bırakalım, bırakalım», sesleri) 

Bir önerge verirseniz bırakalım. («Geliyor», 
sesleri) 

Bir önerlge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık seçimdıyie ilgili olarak temaslara 

imkân verilmeSk üzere, oturumun bir saat tehi
rini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Bir önerge daha var onu oku-

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN 
tuyoruım. 

Sayın Başkanlığa 
Celseye bir saat ara verilmesini arz ve tek

lif ederim. 

Aydın 
Orhan Apaydın 

— 33 — 
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BAŞKAN — Celseye bir saat ara verilmesi 

hakkındaki önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4.11.1963 0 : 2 
Saat 16,40 da toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma saati: 15,40 

Î K I N C Î OTURUM 
Açılma saati: 16,40 

BAŞKAN — Başkanveküi Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN Birleşime devam ediyoruz. 9 nen 
tura başlıyacağız. İki mühürlü kâğıtları tevzi 
ediyoruz. Eski tasnif heyeti gene aynı görevi
ni yapacaktır. Rize'den bağlıyacağız. 

(Rize milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti lütfen yerini al
sın. Sayın Kaygan, Sayın Karan, Sayın Fırat; 
tasnifi yapmak üzere lütfen teşrif ediniz. 

Oy kullanmıyan arkadaşımız kaldı mı? 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif sonucu gelmiştir. O'kutujyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 9 ncu tur için ya

pılan seçime (271) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Amasya izmir 
M. Kemal Karan Saim Kaygan 

Üye 
Malatya 

Ahmet Fırat 

Fuat Sirmen 
B:o§ 
ıMulıtelif 

124 
02 
155 

BAŞKAN — Nisap temin edilemediği içen 
tura devam edilecektir. 

10 ncu tura devam ediyoruz. 

Üç mühürlü kâğıtlar tevzi edilecektir. 
Oyların toplanmasına Niğde'den bağlıyaca

ğız. 
(Niğde Milletvekillerinden 

lar toplandı.) 
bağlanarak oy-

BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaşımız 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif 
Heyeti lütfen yerini alsın. 

10 ncu turun tasnif neticeleri gelmiştir. Oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 10 ncu tur için 

yapılan seçime (241) zat katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı olanlar hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz ıolunur. 
Üye Üye 

Amasya izmir 
M. Kemal Karan Saim Kaygan 

Üye 
Malatya 

Ahmet Fırat 

Fuat Sirmen 
Boş 
Muhtelif 

124 

38 

BAŞİKAN — Aranılan nisap temin, edileme
diği için 11 noi tura devam edeceğiz. Mühürlü 
kâğıtlar, tevzi edilecektir. -11 nci tur için da
ğıttığımız kâğıtlara başkan, adayının ismini ya
zınız. istanbul'dan başlıyoruz. 

— 36 — 



M. Meclisi B : 3 
(lîstanbul milletvekillerinden başlanarak 

oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oy kullanmayan arkadaşları-

mız oylarını lütfen kullansınlar. 
Tasnif Heyeti lütfen yerine. 
Oy kullanmiyül arkadaşlarımız oylarını lüt

fen kullansınlar. 
(Başkanlık seçimi için oy kullanmıyan arka

daşımız var mı? Oylama işlemi bitmiştir? 
11 ci tur sonuçlan gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 11 nci tur için ya

pılan seçime (241) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Amasya izmir 
M. Kemal Karan Saim Kaygan 

Üye 
Malatya 

Ahımet Fırat 

Fuad «Sinmen 
Boş 
Muhtelif 

161 
80 
10 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlık seçiminde bu ana 

kadar netice alınamamıştır. Oturumun 5 .11 . 
1963 günü saat 15 « talikini arz ve teklif ede
riz. 

Sakarya Kayseri 
Yuısuif Uluısoy Mehunet Göker 

(«Devam devam» sesleri, «Saat 10,00 da ol
sun» sesleri, gürültüler) 

MEHMET GOKER (Kayseri) — önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri adıyor efendim. Tura de
vam ediyoruz. (Gürültüler) 

Efendim, iki mühürlü kâğıtları dağıtılmak
tadır. 

Dağıtılmış kâğıtlara aday isimlerinin ya
zılmasını rica ederiz. 

4 . 11 . 1963 0 : 2 
(Kars) seçim bölgesinden isimlerin okunma

sına başlıyoruz : 
i (Kars miHetivekillerinden başlanarak oylar 

toplandı) 

BAŞKAN — Başkan seçimine oylarını kul
lanmıyan arkadaşlarımız oylannı atsınlar. 

Meclis Başkanı seçimine oy kullanmamış 
arkadaşımız var mil . Oylama işlemi bitmiş
tir. 

12 nci turun tasnif neticeleri gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı 12 nci tur için ya

pılan seçime (:25ı3) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda adları yazılı olanlar hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

Amasya izmir 
M. Kemal Karan Saim Kaygan 

Üye 
Maüatya 

Ahmet Fırat 

Fuad Sirmen 
Boş 
Muhtelif 

171 
76 
-6 

BAŞKAN —• İstenilen nisap temin edileme
diği için tura devam ediıyoruz.. Bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Başkan seçiminin 5 Kasım 1963 

günü saat 10 a bırakılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Mardin İstanbul 
Şevki Aysan urban Eyüboğlu 

BAŞKAN — Yarın saat 10,00 da toplanma
yı istiyen önetfgeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5 Kasım 1%3 Salı günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,45 

>••• « M » 
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5. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tunöeli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Tunceli ili Nazimiye ilçesi Ziraat Bankası binası 
inşaatına ne zaman başlanacağına dair Başba
kandan soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Oğuz'un yazılı cevabı (7/374) 

Millet Meclisi (Başkanlığınla 
Aşağıdaki corumun Sayın Barbakan 1>a<-

ralfından yazılı olarak cevapAandırılmıa&ına de-
let buyurulmaısını saıygılaranla rüöa ederim. 

'Tunceli Milletvekili 
Fethi 'Ülkü 

1. 8 Şu'bat 1968 gün ve 11329 sayılı Bes
imi Gazete ile 'yayınlanan fi/ffi2$ sayılı Karar
name ile tesnit edilmiş 'bulunan 19163 yılı fkai-
kınma programının 150 nci sayfasında T. C. 
Ziraat Bankası 'tar.afind.an yapılacak 'hizmet 
•binaları meyanında Tunceli iline 'bağlı Nazi
miye ilçesinde de 'bir 'bina yapılacağı kayıtlı
dır. 

Gerçekten, İhalen Nazimiye'de Ziraat 'Ban
kası Ajansını 'barındıran Ibiinıa, duvarları ay
rılmış, toprak damı ıçiökmeik üzere bulunan içi
ne girilmesi tehlikeli ıgörülen iki wîalı bir ev
den; ibarettir. (Bankanın maddi mânevi varlığı 
ıburıada nrıihalfaza v,e temsil edilmektedir. Ma
hallindeki müşahademi, tedbir 'alınmasına m<e-
daır olur ümidiyle telle 'bizzat duyurmuş hu-
luaitnıalktayım. 

Program, son derece önemli bir ihtiyaca, 
cevap verecek hükmü ifade 'etmiş liken ve ibu 
proıgraımın uylgulama esaslarına ait, yürürlü
ğe konmuş kararın 1 nci maddeısinde «proigm-
mm 'gerçekleştirilmesi İçin programlıda kendi-
] erin e görev verilen kamu kuruluşları ıgerekli 
çalışmialan' tam zamanında yapacaklar..» diye 
kesin emir vaj* ifeetn .bankaca Nazimiye hizmet 
hinası için 'her naniği (bir 'faaliyet i^östeırilme-
miş, 'iş ihaleye çıkarılmamış, inşaata geçilme
miştir. 

Bu durumu. Hükümet, Doğu'ya öncelik ve
ren plân ve program 'fikrine vatandaşın 'bes
lediği güvenle !ka(bili telif (görmekte midiir? 

2. Programı aksatan veya tamamen yeri
ne 'getirmiyenlere karşı ne »gibi tedbir düşü-
nülme!ktedir? 

3. İ k i m iti'bariyle iş mensimi pek daı-
olan Nazimiye'de Ziraat (Bankası (binası inşaa
tına ne zaman 'başlanacaktır? 

T. a 
Ticaret ©alkanlığı 28 . 10 . 1963 

îç Ticaret Genel Md. 
Banka ve Kredi 

Sayı : 4 
Eki : 18136 

Millet 'Meclisi 'Başkanlığına 
'Tunceli iMilletvekili 'Fethi Ülkü tarafından 

T. C. Ziraat (Bankasınca Nazimiye hizmet hina-
sı ünşaatiiûia n^ aaıman 'başlanacağınla dair veri-< 
lan yazılı siom (önergesine ait cevaıp üMşik 'ola
nak sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Başbakan adıma 

Ahmet Oğuz 
Ticaret Bakanı 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı 3963 yılı prog
ramına istinaden T. € . Ziraat (Bankasının 1963 
yılında toplam olarak 25 milyon lira tutarın
da yatırım yapması kabul edilmiş bulunmaktan
dır. 

Nazimiye ilçesinde inşa ettirilecek banka 
hizmet binası da, bu yatırım plânı içerisinde 
'bulunup, proje hazırlıklarına diğer binalar ile 
birlikte Mart 1963 ayında başlanılmıştır. Ça
lışmalar sırasında teknik elemanların inşaat 
mahallerini de ıgörmeleri ve tetkik etmeleri lü
zumlu bulunduğundan, proje ve ihale evrakı- • 
nın tanzimi, Doğu bölgesinde iklim şartları
nın 'müsaadesizliği dolayısiyle gecikmiş ve an
cak Ağustos ayında ikmali mümkün olabilmiş
tir. 

Projelerin ikmal edilip, ihaleye çıkarılacağı 
Ağustos ayında, Devlet Plânlama Teşkilâtın
da yapılan «1964 yılı yatırım programının 
tesbiti mevzuundaki ön toplantı» da .1964 yılın
da yatırımlar için limit tahdidinin 'bahis ko
nusu olacağı ve T. O. Ziraat Bankası için bu 
miktarın âzami 1,6 milyon lira bulunacağı itfâ  
de edilmiştir. Plânlama Teşkilâtının bu tutu
mu karşısında 'bankaca*, inşaat mevsimi çok kı
sa olan Doğu - Anadolu bölgesinde yıl sonuna 
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kadar tamamlanamıyacak ve mütaakp senede 
tahsissatı verilmiyecek olan 'bir yapıya bağ
lamanın mahzur] a n (göz önüne alınarak, diğer
leri meyanında Nazimiye hizmet binam inşaatı 
da ihaleye konulmamıştır. 

Devlet Plânlama1 Teşkilâtının bu görüşü, 15 
Ekim 1963 gün ve 11531 sayılı Resmî Gaızete-
de neşredilen 1964 yılı programında teyidedir 
miş ve T. C. Ziraat Bankasının, sadece Genel 
Müdürlük binası inşaatına devam edebilmesi 
için 1,5 milyon liralık bir tahsiat, 'bankanın 
yatırım programına alınmıştır. Bankanın 1963 
yık içinde başlandığı ve 1964 ile 1965 yılında 
ikmal edeceği 36 hizmet binası için 1964 yı
lında bir tahsisat tefrik edilmemiş ve bu in
şaatların haliyle bırakılması neticesi ortaya 
çıkmış buhmmaktdaır. #• 

Bu durum karşısında, banka proje maliyeti 
400 000 lira bulunan ve 200 000 lirası. 1963 
200 000 lirası da 1964 yılında sarf edilecek 
olan Na'zimiye hizmet binasına ait projeyi, in
şaata 1964 yılında devam edilemiyeceği için iha
leye çıkartmamayı uygun mütalâa etmiştir. 

2. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
lyidere Belediyesi içme suyu isinin hangi ta
rihte ihale edildiğine ve halen ne durumda 
olduğuna dair soru önergesi ve tmar ve İskân 
Bakam Fahrettin Kerim Gökay'ın yazılı cevabı 
(7/384) 

10 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İmar ve İskân Bakan

lığınca yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda gereğinin ifasını saygılarımla arz ede
rim. 

Rize Milletvekili 
Arif Hikmet Güner 

1. lyidere Belediyesi içme suyu işi hangi 
tarihte ihale edilmiştir? 

2. Bugüne kadar ikmal edilememesinin se
bepleri nelerdir? 

3. İş halen ne durumdadır? 
. • .> 4.. Ne zaman bitirilecektir1? 

4 . 11. 1963 0 : 2 
T. C. 

imar <ve iskân Vekâleti 31 . 10 . 1968 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1573 

özü : Rize Milletvekili Arilf Hik
met Güner'in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 10 . 1963 tarih ve 7/384-

7122/40252 sayılı yazıya karşılıktır. 
Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner tara

fından verilen yazılı soru önergesi cevaplan
dırılarak ilişikte sunulduğumu arz ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
,Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 

lyidere (Rize) Belediyesi İçme suyu tesisatı 
hakkında Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü

ner'in yazılı sorusuna cevaptır 

Soru 1 : lyidere Belediyesi içme suyu işi han
gi tarihte ihale edilmiştir? 

Cevap 1 : lyidere Belediyesi içme suyu in
şaatı 5 • 10 . 1957 tarihinde mütaahhit Stilianos 
Fındıkoğlu'na ihale edilmiş bilâhara 5 .12 .1961 
tarihli mukavele ile de mütaahhit Ali Bilgin'e 
devredilmiştir. 

Soru 2 : Bugüne kadar ikmal edilmemesi
nin sebepleri nelerdir? 

Cevap 2 : a) Avan projeye göre isfolesi 
derpiş edilen Cevizlik membaları Derepazan 
nahiyesi hududu içerisinde bulunduğundan 
memba ihtilâfı dolayısiyle istimlâk güçlükleri 
doğmuş ve köylüler mütaahhidi proje yapmak 
için memba sahasına sokmamışlardır. Bu yüz
den mütaahhit uzun zaman tatbikat projele
rini hazırlıyamamıştır. Bilâhara mütaahhidin 
yaptığı projeler teknik birtakım sebeplerle 
iade edilmiştir. 

b) Bu arada 1958 kararları ve ondan ev
vel mevcut iktisadi konjoktur sebebiyle ar
tan malzeme ve işçilik rayiçleri muvacehesinde 
taahhüdün ilk ihale şantluriyle icrasına im
kân kalmamış ve mütaahhidi diğer birçok 
müteahhitler gibi fiyat farkı talebinde bu
lunmuştur. İller Bankası İdare Meclisinin, 
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bu konuda aldığı prensip kararı gereğince fi
yat ifokn verilmesi veya işin tasfiyesi şıkla
rından birinin tercihi Belediye Meclisi kara
rına bırakılmış olduğundan durum îyidere Be
lediyesine bildirilmiştir. Ancak Belediye uzun 
zaman müspet bir karar vermemiştir. 

Diğer taraftan mütaahhit memba ihtilâfı 
halledilmeden proje yapmak üzere mahalline 
gitmesine imkân olmadığını iller Bankasına 
bildirmiştir. 

Bütün bu mânilerin izalesinden sonra mü-
taahhitçe Kapıcesa membalarının kalesi esa
sına göre hazırlanıp iller Bankası Trabzon 
Bölge Müdürlüğüne verilen projeler yönet
melik esaslarına aykırı bulunduğundan mü-
taahhide iade edilmiştir. 

e) Bu arada 72 sayılı Kanunun Bakanlar 
Kurıııılna verdiği salâhiyet üzerine 13 . 7 .1961 
tarihine kadar iş tehire uğramış 16 . 8 • 1961 
tarihinde de tekrar inşaatın devamına karar 
verilmiştir. 

d) Bu karar üzerine mütaahhidan 3 ncü 4 
ve 5 nci defa yeniden hazırlıyarak verdiği 
projeler yönetmeliğe »aykırı görüldüğünden 
kendisine iade edilmiştir. 

e) Mahalleleri çok dağınık bulunan 'kasa
banın toplam su ihtiyacı 6.156 Lt/sn dir îsa-
lesi derpiş edilen sular ise hakiki memba 
karakterinde olmayıp yağışlardan ziyadesiyle 
müteessir olun çok sayıda ve çok küçük de-' 
bili .sathi tezahürlerden ibare'tttir. Nitekim bu 
sebeple muhtelif tarihlerde yapılan ölçülerde 
birbirinden çok farklı yanıltıcı değerler elde 
edilmiştir. Ancak iller Bankası Bölge Müdür
lüğünce yapılan bir ölçüye göre isalesi müm
kün membalarm toplam asgari debisi 1.296 
Lt/sn. olarak ölçülmüştür ki, yukarda belirtilen 
•kasaba ihtiyacının beşte biri mertebesindedir. 

Bu durumda detaylı bir etüt ve arattır
ma ile yeni bir projenin hazırlanması zaruri 
görülmüştür. Bunun ise bidayetten itibaren 
mütaahhidin hususi ortağı ve mütauhhit sıfa-
tiyle muhatabolduğumuz, yukarda /açıklandığı 
üzere teknik kabiliyeti olmıyan nıütaahhide 
yaptırılması imkânsız görülerek mukavelesinin 
tasfiyesi cihetine gidilmiştir. 

Soru 3 : iş halen ne durumdadır? 
Cevap 3 : Halen iş mahallinde, gerekli araş

tırma ve etütler iller Bankasınca yapılmak-
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tadır. 1964 senesi içerisinde porjelerin (tamam
lanacağı tahmin edilmektedir. 

Soru 4 : Ne zaman bitirilecektir? 
Cevap 4 : Projelerin ikmalini mütaakıp iha

lesi cihetine gidilecektir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ilinde bir adliye binası 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yb> 
rük'ün yazılı cevabı (7/392) 

22 . 10 . 1963 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Zohiguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilei 

iş hacmi her gün artan ve ayın ayrı bina
larda çok sıkışık bir.halde vazife gören Zon
guldak Mahkeme ve icra dairelerinin tek bi
nada toplanarak bir adliye binası inşası dü
şünülmekte midir ve bu hususta bir çalışma 
mevcut mudur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı. 31.10.1963 

Levazım Müdürlüğü 
Sayı : 7651 

Konu : Zonguldak Adliye binası 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü sözlü 25.10.1963 

tarih ve 7/392, 7255/40764 sayılı yazıları : 
Zonguldak ilinde bir adliye binası inşasının 

düşünülüp düşünülmediğine dair, Zonguldak 
Milletvekili Mehmet Ali Pestilci'nin yazılı soru
larına ilişkin cevabımızın, eklice sunulduğunu 
saygı ile arz ederim. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

Zonguldak' Milletvekili Sayın Mehmet Ali 
Pestilci'nin, bu yer Adalet binası hakkındaki 
22 Ekim 1963 tarihli sorularının cevabıdır. 

Zonguldak adalet teşkilâtı, Hükümet kona
ğında 19 oda ve salon ile beş mahzen ve ayrıca 

— 40 — 



M. Meclisi B : 3 
hukuk mahkemeleri ile icra dairesi için kirala- I 
nan beş oda iki mahzen ki ceman 24 oda, 7 mah
zeni işgal etmekte olup, emsallerine nazaran ih- ı 
tiyacına kâfi görülmektedir. I 

Adalet binasına şiddetle ihtiyacı bulunan ve i 
evvelce arsaları temin edilen mahaller öne alın- ! 
mak, Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve malî imkân- | 
lar göz önünde tutulmak suretiyle, teşkilâtın..; 
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bina ihtiyacının karşılanmasına çalışılmaktadır. 

Zonguldak'ta adalet binasına şiddetle ihti
yaç bulunduğuna dair Bakanlığımıza bir müra
caat vâki olmadığı gibi, arsası da temin edilme
diği cihetle, Beş Yıllık Plâna ithal edilemediği
ni arz ederim. 

. Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

. . . > » . . >e< 
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