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I. —.GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Milletvekili Halis Soylu'nunı, Tarım Kredi • 
Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliğime bağlı 
kooperatiflere tiMşkiin Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın, 
gençlik kuruluşlarında liçiki ve kumarın yasaklanma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. {6/38) 
ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından, 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diyanet 
Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/39) mehil verildiğinden ve 

izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'ıin, yaş meyve 
ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan sorunlara 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi de. (6/40) soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır 'bulunmadığından; 

Ertelendiler. 

5.4.1^84 Perşeme günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime 15.05'ite son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5.4.1984 Perşembe 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'm, 

satsuma ürününe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.4.1984) 

2. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Bern 
Büyükelçisinin bazı tutum ve davranışlarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/48) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.4.1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Bir
leşmiş Milletler nezdindeki daimî temsilcimizin telefon 
görüşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/49) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1984) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

kapatılan maden sahalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/68) 
(Başkanlığa; geliş tarihi : 4.4.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap EGE 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 49 
uncu Birleşimini açıyorum; 

Çoğunluğumuz vardır. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili, Rıfat Baya-

Zit'ın, Anayasanın 8 inci maddesine göre bir yıl için
de çıkarılması gereken Anayasayla kabul edilmiş 
olan yeni organ, kurum ve kurulların kuruluş, görev, 
yetki ve isleyisleriyle ilgili kanunların bir an evvel 

hazırlanarak çıkarılması hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talep eden arka
daşlarımız var. ^ 

Anayasanın geçici 8 inci maddesine göre Anaya
sayla kabul edilmiş olan yeni organ, kurum ve ku-
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ruluşlar hakkında Sayın Rıfat Bayazıt; buyurunuz 
efendim. 

Süreniz 5 dakika Sayın ıBayazıt. 
RIFAT IBAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; sözlerime başla
madan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Asil ve takdirkâr Milletimizin oybirliğine yakın 
bir çoğunlukla kabul edip baş tacı yaptığı Anayasa
mızın, bir daha il 2 Eylül 1980 öncesine dönülmeme-
si için tam ve âdil bir şekilde işlemesini sağlamak, 
yasama, yürütme ve yargı organlarının müşterek ça
lışma ve gayretleine bağlı bulunmaktadı. 

Anayasamızın geçidi 8 inci maddesline göre, Ana
yasayla kabul edilmiş bulunan belli organ, ve kurum 
ve kurutların, kuruluş, görev, yetki ve işleyişleriyle ilgi
li kanunlarla, Anayasamızda konulması veya değiştiril
mesi öngörülen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısını izleyen bir yıl sonuna kadar çıkarılması zo
runlu olan 82 kanundan 56 adedi kısa bir zamanda 
Sayın Ulusu (Hükümeti zamanında hazırlanıp Kuru
cu Meclis tarafından çıkarılmış, bakiye 26 kanun
dan 3 adedi Sayın Özal Hükümeti tarafından hazır
lanıp Yüce Meclisiniz tarafından çıkarılmış; geride 
23 kanun kalmıştır. 

Arz edeceğim bu 23 kanundan 21 inin Sayın özal 
Hükümeti tarafından hazırlanıp Yüce Meclise bir 
an önce sunulması ve Yüce Meclisçe de 12 Aralık 
1984 tarihinden önceye kadar azamî gayret sarf edi
lip çıkarılmasında, Atatürk ilkelerine ve Anayasaya 
bağlı bulunan vatansever, çalışkan, muhterem ve 
kıymetli milletvekillerinin hizmet ve gayretlerini esir
gemeyeceğine ©minim. 

Bu arada çıkarılması öngörülen ve tespit edebil
diğim, anayasal tedbirlerden de ehemmiyetli 8 adedi
ni biraz sonra arz edeceğim. 

2 kanun ile tedbir niteliğindeki kanun kuvvetin
de olan İçtüzüğün Türkiye Büyük (Millet Meclisi bün
yesi içinde hazırlanıp bir an önce Yüce Meclise su
nulmasını zorunlu görmekteyim. 

Çıkarılması öngörülen 23. kanunla ehemmiyetine 
binaen tespit edebildiğim 8 tedbiri ayrı ayrı arz edi
yorum., 

23 kanun sırasıyla: 
1, Anayasanın 14 üncü maddesine göre; Anaya

sanın temel hak ve hürriyetlerin kötüye • kullanılma
sında yasalara aykırı hareket eden veya başkalarını 
bu yolda teşvik ve tahrik edenlere uygulanacak mü
eyyidelere ilişkin kanun. 

2, «Zorla çalıştırma yasağı» başlıklı, li8 inci 
maddesine göre düzenlenmesi öngörülen Kanun. 

3< 22 nci maddesine göre, haberleşme hürriyeti
nin gizliliğinde istisnalarının uygulanacağı kamu 
kurum ve kuruluşlarının kanunla belirtilmesine iliş
kin kanun. 

4, «Kıyılardan yararlanma» «başlıklı. 43 üncü 
maddesine göre çıkarılması öngörülen kanun. 

5, «Toprak mülkiyeti» başlıklı, 44 üncü mad
desine göre çıkarılması öngörülen kanun (Tarım ve 
Toprak Reformu Kanunu), 

Bu, 1946'dan beri muhtelif zamanlarda ele alın
mış, maatteessüf çıkarılamamıştır; Hükümetin gay
retiyle, Yüce Meclisin himmetiyle bunun çıkarılma
sını candan arzu ederim. 

6, «Devletleştirme» başlıklı, 47 nci maddesine 
göre çıkarılması öngörülen kanun. 

7, «Türk vatandaşlığı» başlıklı, 66 nci maddesi
ne göre düzenlenmesi öngörülen kanun. 

18. «Vatan hizmeti» başlıklı, 72 nci maddesine 
göre düzenlenmesi öngörülen kanun. 

9. «Dilekçe hakkı» başlıklı, 74 üncü maddesine 
göre düzenlenmesi öngörülen kanun. 

10. «Üyelikle bağdaşmayan işler» başlıklı, 82 
nci maddesine göre düzenlenmesi öngörülen kanun. 
Bu kanun ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünye
sinde hazırlanıp çıkarılması gereken kanunlar arasın
dadır. 

11. «ödenek ve yolluklar» başlıklı, 86 nci mad
desine göre düzenlenmesi öngörülen kanun. Bu da, 
yine Türkiye IBüyük Millet Meclisi bünyesinde hazır
lanıp Yüksek Kurulunuzda çıkarılması gereken ka-
nunlardan birisi. Hükümetten gelmesi gerekmez; 
çünkü kuvvetler ayrılığı prensibine tamamen aykırı 
olur. 

12. «Devlet Denetleme Kurulu» başlıklı, 108 
inci maddesine göre çıkarılması öngörülen kanun. 
Devlet Denetleme Kurulu hakkında bir kanunumuz 
vardır; fakat bu Anayasadan öncedir, Anayasaya gö
re bunun ayarlanması gerekir. 

13. «Başkumandanlık ve Genelkurmay Başkan
lığı» başlıklı, 117 nci maddesine göre düzenlenmesi 
öngörülen kanun. 

14. «Yönetmelikler» başlıklı 124 üncü madde
sinde «hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayın
lanacağını belirleyen kanun. 

15. «Mahallî İdareler» başlıklı 127 nci madde
sine göre düzenlenmesi öngörülen kanun. Yalnız bu
rada, büyük şehirler hakkında bir kanun kuvvetinde 
kararname çıktı, diğer konular çıkarılmamıştır, 
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16. (Kamu hizmeti görevleriyle ilgili bükümleri 
gösterir «Genel ilkeler» başlıklı, 128 inci maddesin
de düzenlenmesi öngörülen kanun. 

17. «Yükseköğretim Kurumları» başlıklı, 130 
uncu maddesinde Devletin denetim ve gözetimine 
tabi olması gerekli vakıflar taraftndan kurulacak 
yükseköğretim kurumlarına ilişkin kanun. 

18. 132 nei maddesine göre çıkarılması öngö
rülen Türk Silahlı Kuvvetleri Yükseköğretim Ku
rumu hakkında kanun. 

19. Yine 132 nci maddesine göre çıkarılması ön
görülen Emniyet Teşkilatına bağlı Yükseköğretim 
Kurumu kanunu. 

20. «Sayıştay» başlıklı, 'li60 inci tnaddeye göre 
düzenlenmesi öngörülen kanun. 

21. «Bütçe» başlıklı, 161 ila 165 inci maddele
rinde belirlenmesi ve düzenlenmesi öngörülen ka
nunlar. 

22. «Plan» başlıklı, İİ66 ncı maddesine göre dü
zenlenmesi öngörülen kanun. 

23. «Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması 
ve işletilmesi» başlıklı, 168 inci maddesine göre dü
zenlenmesi öngörülen kanun. 

Tespit edilen 8 tedbir de şunlardan ibarettir: 

«Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında ça
lışanların korunması» başlıklı, 45 inci maddede ön
görülen, bitkisel .ve hayvansal ürünlerin değerlendi
rilmesi, gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi 
için Devletçe gereken tedbirlerin alınması. 

«Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması» 'baş
lıklı, 56 ncı maddeye göre, herkesin hayatını beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kurumlarını- tek elden planlayıp hiz
met verilmesini düzenlemek ve yine sağlık sigorta
sını getirmek. Yalnız burada, Çevre Sorunları 'Hak
kında Kanun çıkarılmıştır; diğerleri kalmıştır efen
dim. 

«Gençliğin korunması» başlıklı, 58 inci maddeye 
göre alınması gereken tedbirler. 

«Sanatın ve .sanatçının korunması» başlıklı, 64 
üncü maddeye göre alınması gereken tedbirler.... 

JBAŞKJAN — Lütfen bağlayıniZ-efendim. 

RIFAT ftAYAZFT ^Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, az kaldı. 1 dakika müsaade ederseniz Sayın 
•Başkan; teşekkür -ederim. 

«Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi» ̂ baş
lıklı, 88 inci maddesine yöre çıkarılması •öngörülen 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, 
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İçtüzük de kanun niteliğindedir. Bu da, Büyük 
Millet Meclisinin kendi bünyesinde hazırlayıp çıka
racağı bir kanun niteliğindeki tüzüktür. 

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, «Görev 
ve sorumlulukları, disiplin koVuşturulmasında gü
vence» başlıklı, 129 uncu maddesine göre yapılması 
gereken yeni düzenlemeler. 

4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakemat Ka
nunu vardır; o günden beri düzenlenmemiştir. Bu
nun da bir an önce düzenlenmesini, eski kanunun da 
artık ortadan kaldırılmasını Sayın özal Hükümetin
den hassaten rica ederiz. 

«Diyanet İşleri Başkanlığı» başlıklı, 136 inci mad
deye göre, genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri 
Başkanlığının laiklik ilkesi doğrultusunda bütün si
yasî görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, millet
çe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel 
kanunda gösterilen 'görevlerin yerine getirilmesine 
ilişkin düzenleme... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız. 

RIFAT BAYAZrr (Devamla) — Bitti efendim. 
«Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi» başlıklı 171 in

ci maddesinde alınması öngörülen tedbirler ve «Tü
keticiler ile esnaf ve sanatkârların korunması» başlık
lı 172 ve 173 üncü maddelerinde alınması öngörülen 
tedbirlerdir. 

Sayın Başkan ve kıymetli arkadaşlarım; benim 
Anayasa doğrultusundaki maruzatım bundan ibaret
tir. En yakın bir zamanda; yani 12 Aralık 19'84 tari
hine kadar bu kanunların hazırlanıp Yüce Meclisten 
çıkarılması^ Anayasa gereğidir. 

Bu vesileyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunar, 
hürmetler ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bayazıt. 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, paha

lılık ve fiyat artışları konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Fiyat .artışlarıyla ilgili konuşmak 
üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker, bu
yurunuz /efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 16 Kasım seçimlerinden he
men sonra başlayan rzam furyası yerel -seçimler ön
cesinde tatile girmişti; şimdi yerel seçimiecden .sonra 
zamlar birbirini izlemektedir. Benzin, fueroil. tüpgaz 
mazot, ilaç, şeker, ekmek, et; sürüp -gitmektedir. 

Dünkü ve bugünkü bazı -gazete haberleri şöyie: 
«Çeşitlerine göre 50 lira ila .200 İha arasında zam gö
ren etin kilosu 1000 liraya ulaştı. 
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Yeni zamdan sonra kıymanın kilosu 850 liradan 
900 liraya, bifteğin ve kuşbaşı dtin fiyatı 900 lira
dan 1 000 liraya yükseldi. 

Ekmek 21 ilde zam gördü. Ankara'da 450 gram 
elemek 30 liradan 40 liraya; İzmir'de 35 liraya çıktı. 
Ankara, Yozgat, Afyon, Eskişehir, Giresun, Tekir
dağ ve Kırklarelinde de ekmek 40 liraya yükseltildi. 
Antakya, Gaziantep, Gümüşhane'de 25 lira oldu. 
İstanbul'da da ekmek 40 lira oldu; daha önce 420 
gram ekmek 30 liradan satılıyordu. Fırıncıların ara
larında anlaşarak şirketleştiğini bildiren Bakkallar 
Derneği İBaşkanı İbrahim Gürdamar, «Kâr amacıy
la hamur ve eksik gratmajlı ekmek imal ediyorlar» 
dedi. 

Sayın Üyeler, Türkiye'de bazılarına göre 3,5 
milyon, bazılarına göre 5 milyon işsiz vardır. Sayın 
özal Hükümetinin Programında da işsizlik önemli 
bir konu olarak ele alınmıştır; yani program, birik
miş bir işsizlikten söz etmektedir. Nüfus artış hızı
mız yüksektir. Ailelerimiz çok nüfuslu, çok çocuklu
dur. 'Memur, işçi ve memur emeklisi, esnaf emeklisi, 
dul ve yetim yanında, hiçbir geliri ve hiçbir sosyal 
güvencesi ve işi de olmayan milyonlarca yurttaşı
mız vardır. Bunlar hayat pahalılığından yanıp kav
rulmakta iken, şimdi bunun üzerine, özellikle çay, 
şeker ve ekmeğe yapılan, yani yurttaşın sağlıksız ol
masına rağmen, kurtarıcı /alarak sarıldığı hayatî 
maddelere de zam gelmiştir; hem de çok büyük öl
çüde. Dargelirli, çok nüfuslu büyük bîr bölümü iş
siz Türk insanı çoğu kez kuru ekmek yer, sıcak ca
yma şeker koyar; ya ekmekle şekerli çayı içer, ya da 
şekerli çayına ekmeğini banar. Simdi bu büyük kit
leye büyük bir darbe vurulmuştur. Yerel seçimlerde 
cömertçe oy verdiği bir iktidann, -özellikle ekmek, 
çay ve şekere yaptığı zam karşısında şaşkınlık, kır
gınlık ve kızgınlık ve çaresizlik içerisindedir. Hele Hü
kümet Programında - aynen okuyorum - «Sosyal 
adaletçilik sadece belirli ideolojilerin, peşin 'hüküm
lü kalıplaşmış formüllerin inhisarında değildir. Sos
yal adaletçilik fukaranın yanında bulunmak, lâfla 
olmaz. Bizim programımız, ortadirek dediğimiz işçi, 
memur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşahhas, pratik, 
gerçekçi çareler getiren sosyal adaletçi bir program
adır. ©kim kıymet hükümlerimizin içinde, komşusu 
aç yatarken tok uyumanın kötülüğü vardır. Kişinin 
ikendi nefsi için istediğini bir başkası için de isteme
si şart koşulmuştur. IBir bedenin uzuvları gibi, top
lumdaki fakir fufcarının ıstırabının toplumu tama
men tesir altına alacağına inanılmıştır.» biçimindeki 
sözlerini .hatırladıkça çileden çıkmaktadır. 
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«Yurttaşın ekmeğiyle oynanmamalıdır. Yurttaşın 
ekmeğiyle oynanmıştır. Yurttaşın bir kısmı aç yat
maktadır; biz tok alarak uyumamalıyız.» 

Bu sözleri siz söylemiştiniz, biz de doğruluğunu 
tasdik ediyoruz. Halkın ekmeğiyle, özellikle çok nü
fuslu, işsiz, dar gelirli halkın ekmeğiyle oynandığı 
zaman «eter olabileceğinin kendi millî tarihimizde 
pek çok örnekleri vardır. 

Bir yıl önce, Nisan ayında, yumurta fiyatları yü
zünden Mısır'da ağır olaylar olmuştur ve fiyatları 
geriye almak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Gene, 4-5 ay önce ekmek fiyatlarının artırılması 
üzerine çıkan olaylarda, bir Arap ülkesinde 70 kişi 
ölmüş ve hükümet fiyatları indirmek zorunda kal
mıştır. 

Ben bir anamuhalefet partisi milletvekili olarak, 
o sessiiz insanların dertlerini önünüze seriyorum. 
Anayasamız liberal değildir, sosyal bir anayasadır. 
Açlık üzerine :Söy!lemİş çdk güzel Türk atasözleri 
vardın: j 

«Aç aJdam kendini afeşe salar; Aç anansa, kaç; 
Aç, elini kora sokar; Aç ile, eceli gelen söyleşir; Aç 
kılıca sanür; Aç kiminle olursa savaşır; Aç kurt as
lana saldırır; Aç kurt yavrusunu yer; Aç ne yemez, 
tok ne demez; Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir.» 
Bunlar bizim Atasözlerimizdir. 

Değerli milletvekilleri, öneriye gelince: AET ül
kelerinde temel gıda maddelerine destek yapılmak
tadır. Bu destek yüzde EO'e kadar ulaşmaktadır. Bu 
ülkelerde yurttaşların gelirlerinin yüzde 19 kadarı yi
yecek ve içeceğe ayrılmıştır. Düşünün ki, Türkiye' 
jde bu oran yüzde Î9?un çok daha üstündedir. 

Gene, sosyalist ülkelerde birçok $ıda maddesine 
10, 15, 20 senedir zam yapılmadığı bilinmektedir. 
Bu işi, «fiyat artışlarını geri çekeceğim demedim» 
sözleriyle geçiştiremezsiniz. Hem millete verdiğiniz 
sözlere uyarak, hem de sosyal Anayasanın hüküm
lerini yerine getirirek, bu yakıcı, yıkıcı pahalılık ve 
fiyat artışları karşısında güçsüzleri, işsizleri koruyu
cu önlemleri hemen alın. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Ülker. 

RESET ÜLKER (Devamla) — (Bitiriyorum efen
dim. 

Acele olarak, ekmek, çay, şekerin .üzerindeki .zam
ları kaldırın. Bize inanmıyorsanız, dün seçim nutuk
ları söylediğiniz kahvelere gidin. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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IV. — SORULAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 

Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

jBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmının birinci 

sırasında, Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflerle ilgili Tarım, Orman ve Köy 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Soylu burada mısınız? 
HALİS SOYLU (Kars) — Buradayım efenidm. 
BAŞKAN — Sayın Tarım, Orman ve Köy İşle

ri Bakanı buradalar mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 

in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/38) 

BAŞKAN — Gündemdeki ikinci soru için Hü
kümetten, 10 gün ertelenmesi ile ilgili bir talep var
dır, onun için ikinci soru önergesini gelecek birleşim
lere erteliyoruz. 

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Hopa 
- Ardahan, Digor - İğdır, Doğubeyazıt yolunun ya
pımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı 1. Safa Giray'ın yazılı cevabı. 
(7/47) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için yardımları
nızı arz ©derim, 

Saygılarımla. 29.2.1984 
dr . Halis Soylu 

Kars 'Milletvekili 
{Soru : Hopa - Ardahan, Digor - İğdır, Doğu

beyazıt yolunun; 
a) Yapımı halihazır ne durumdadır? 
b) 1984 yılında ne kadar yapılacak? 
c) Ardahan - (Şavşat arasında tünel düşünülü

yor mu? 
d) Ne zaman tamamlanacak? 

E CEVAPLAR 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya

net Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si {6/39) 

BAŞKAN — Üçüncü sırada,' Ordu 'Milletvekili 
Bahriye Üçok'un Diyanet Vakfına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi var. Buna da 7 gün mehil 
verilmişti, daha mehil dolmamıştır, gelecek birleşim
de görüşülecektir.. 

4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
yaş meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşıla
şılan sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/40) 

BAŞKAN — Dördüncü sırada, İzmir Milletve
kili Hüseyin Aydemir'in, yaş meyve ve sebzelerin 
dış pazarlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Aydemir burada mı efendim? Yok. 
Sayın Bakan burada mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
Efendim, gündemimizde başka görüşülecek ko

nu olmadığından, sözlü soruların görüşülmesi için, 
10 Nisan 1984 Şalı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 

CEVAPLAR (Devam) 

T. C. 
Bayındırlık ye İskân Bakanlığı 21 Mart 1984 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Sayı: 17 - Yol Yap. F. H. Md. 

275 . 1328 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Ulaştırma Bakanlığına yazılan 6.3.1984 

gün ve Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. Kanunlar ve 
Kararlar Md. 7/47 - 869/02102 sayılı yazınız. 

Kars 'Milletvekili Sayın Dr. Halis Soylu'nun 
29.2.1984 günlü yazısıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına hitaben Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği Ho
pa - Ardahan, Digor - İğdır, Doğubeyazıt yolları
nın durumu ve yapılacak işlere ilişkin bilgiler ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
t. Safa Giray; 

Bakan 
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Hopa •• (Borçka Yolu 
Toplam uzunluğu 36 km. olan bu yolun tamamı 

1983 yılında tamamlanarak, asfalt kaplamalı olarak 
trafiğe açılmıştır. 

Borçka - Berta Köprüsü Yolu 
Toplam uzunluğu 37 km. olan bu kesimin tama

mı asfalt kaplamalı olarak, trafiğe açıktır. 
IBerta Köprüsü - Şavşat Yolu 
1984 Yıh Yatırım Programında 68 E01 1330 

D.P.T. No. ile yer almakta olan bu yola 1968 yılın
da başlanmış olup, 1985 yılında bitirilmesi planlan
mıştır. Toplam uzunluğu 42 km. olan bu yolun 1984 
yılı ödeneği 60 000 000 TL. sidir. 

Km: 0 + 000 l(Berta Köprüsü) olmak üzere; 
Km: 0 + 000 - Km: ,22 + 000 arası asfalt kap

lamalı olarak trafiğe açılmıştır. 
Km: 22 !+ 000 - Km: 35 4- 000 arasının sanat 

yapısı, toprak işleri ve alttemel işleri bitirilmiştir. 
Km: 35 + 000 - Km: 40 + 000 arasının sanat 

yapıları ve toprak işleri bitirilmiş olup, alttemel işle
rine 1984 yılında devam edilecektir. 

Km: 40 '+ 000 - 42 + 000 arasında toprak işleri, 
sanat yapıları, ve üst yapı işlerine 1984 yılında de
vam edilecektir. 

Şavşat - (Ardahan 
1984 Yılı Yatırım Programında 75 E01 0500 

D.P.T. No. ile -yer almakta olan bu yolun 1975 yı
lında başlayıp, 1988 yılında tamamlanması planlan
mıştır. Toplam uzunluğu 53 km. olan bu yolun 1984 
yılı ödeneği 89 000 000 TL. sidir. 

Km: 0 + 000 (Ardahan) olmak üzere; 
Km: 0 + 000 - Km: U7 + 000 arasının toprak 

işleri, sanat yapıları ve alttemel işleri bitirilmiş olup, 
asfalt kaplamasının 1984 yılında tamamlanması plan
lanmıştır. 

Km: 17 + 000 - Km: 20 + 000 arasındaki top
rak işleri, sanat yapıları ve alttemel işlerine 1984 yı
lında devam edilecektir. 

Km: 20 + 000 - Km: 24 + 000 arasının sanat 
yapılan bitirilmiş olup, toprak işleri ve alttemel işle
rine 1984 yılında devam edilecektir. 

Km: 24 + 000 - Km: 26 + 000 arasının sanat 
yapısı, toprak işleri bitirilmiş olup, alttemel işlerine 
1984 yılında devam edilecektir. 

ıKm: 26 + 000 - 27 + 000 arasının sanat yapısı 
bitirilmiş olup, toprak işleri ve alttemel işlerine 
1984 yılında devam edilecektir. 

Km: 27 + 0 0 0 - 3 0 + 000 arasında sanat yapı
larına, toprak işlerine ve alttemel işlerine 1984 
yılında çalışacaktır. 

Km: 30 + 000 • Km: 5 3 + 0 0 0 arasındaki kesim
de ileriki yıllarda çalışılacaktır. 

Ayrıca, bu güzegâhta tünel yapılması projesinde-
yer almamaktadır. 

Kars - Digor Yolu (Kars Geçişi Dahil) 
1983 Yılı Çalışma Programında 79 E01 0380 

D.P.T. No. ile yer alan bu yola 1979 yılında başlana
rak, 1983 yılı sonunda btirilmiştir. Toplam uzunluğu 
46 km. olan bu yolun tamamının 1984 yılı sonunda 
asfalt kaplamalı olarak trafiğe açılması planlanmış
tır. 

Ayrıca, bu projenin içerisinde mütalâa edilen 
Kars Geçişindeki çalışmaların bu yıl sonunda bitiril
mesi planlanmıştır, 

Digor - l(Kağızman - Tuzluca), Ayrımı Yolu 
1984 yılı Yatırım Programında 76 E01 0730 

D.P.T. No. ile yer almakta olan bu yola 1976 yı
lında başlanarak, 1988 yılı sonunda bitirilmesi plan
lanmıştır. Toplam uzunluğu 41 km. olan bu yolun 
1984 yılı ödeneği 89 000 000 TL. sidir. 

Kars IKm: 0 + 000 olmak üzere; 
Km: 46 + 000 (Digor) - Km: 51 + 000 arasının 

sanat yapısı, toprak işleri ve alttemel işleri tamamlan
mıştır. 

Km: 51 + 000 - Km: 62 + 000 arasındaki top
rak İşleri, sanat yapıları ve alttemel işlerindeki ça
lışmalara 1984 yılı içerisinde emanet ve püremanet 
olarak devam edilecektir. 

Km: 62 + 000 - 71 + 000 arasının sanat yapı
ları tamamlanmış olup, toprak işleri ve alttemel işle
rindeki çalışmalara 1984 yılında emanet ve pürema
net olarak devam edilecektir. 

Km: 71 + 000 - 87 + 000 (Kağızman - Tuzluca 
Ayr.) arasında sanat yapıları tamamlanmış olup, top
rak işleri ve alttemel işlerine ileriki yıllarda devam 
edilecektir. 

(Kağızman - Tuzluca) Ayr. - İğdır - Doğubaya-
zıt Arası 

Toplam uzunluğu 99 Km. olan bu kesimin tama
mı asfalt kaplamalı olarak trafiğe açıktır. 

Ooğubayazıt - GüVbulak (Duble) Yolu 
1984 Yılı Yatırım Programında 1984 yılından 

sonra kalan projeler bölümünde yer almakta olup, 
1984 yılında başlanarak 19187 yılında tamamlanma
sı planlanmıştır. Toplam uzunluğu 35 Km. olan bu 
yolun 1984 yılı ödeneği 119 000 000 TL. sidir. 

Km: 0 + 000 (Gürbulak) olmak üzere; 
Km: 0 + 000 - Km: 2 + 000 arasının toprak 

işleri, sanat yapıları ve alttemel işleri bitirilmiştir. 
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Km: 2 + 000 - 9 + 00Q arasında .1984 yılında 
toprak işleri, sanat yapıları ve alttemelişlerinde öde* 
neği nispetinde emanet ve püremaaıet olarak çalışı
lacaktır. 

Km: 9 + 0 0 0 - 3 5 + 000 arasında ileriki yıllarda 
çalışılacaktır. 

Mevcut yol iki şeritli olup, asfalt yol olarak ha* 
len trafiğe hizmet etmektedir. 

2. — İstanbul Milletvekili Feridun §akir Öğünç' 
ün, birinci ve ikinci Kıbrıs Barış Harekâtına geçici gö
revle katılmış olan i gemiadamlarının istihkaklarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı AbduU 
lah Tenekecinin yazılı cevabı. (7/51) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut 
özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
(29 . 2 . 1984 

Feriiıdum Şakir Öğünç 
İstanbul Milletvekili 

Resmî Gazetenin 9.11.1983 tarihli nüshasında ya
yımlanan 2943 sayılı Kanunun geçidi 3 üncü madde
si; «1974 yılında Temmuz birinci ve Ağustos ikinci 
Barış Harekâtına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katıl
mış bulunan Türk yurttaşlarına, bu kanunda belirli 
cetvele göre hesaplanacak aylıklar tutarının, kanunun 
yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde defaten 
ödeneceğini» amir bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak TC Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünce yayımlanan 52 sayılı Genelgede, 
^Q.7.1974 ve 4.9.1974 tarihleri arasında fiilen bu Ha
rekâta katılan «Geçici görevliler» hakkında müracaat 
mercii gösterilmemiştir. Buna karşılık anılan kanun-
'da, herhangi bir ayırım yapimaksızın gemiadamları-
na istihkaklarının ödenmesi gerekmektedir^ 

Buna göre; 

il1. Gemiadamlarımızm bu istihkakları bugüne 
kadar hangi nedenle ödenmemiştir?. 

2. Gemiadamlarının 'bu istihkakları ne zaman 
ödenecektir? 
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TC 
Devlet Bakanlığı 5,4.4984 

Sayı : Q6- 7-20/153-
849 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îstaribul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün 

«Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gemiadamlarının 
istiihkaıklan» ile ilgili yazılı soru önergesine Sayın 
Başbakan adına verilen cevabımızın metninden 2 ör
nek ilişikte sunulmuştur.. 

Arz ederim. 
Abdullah. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün «Kıb
rıs Barış Harekâtına Katılan Gemiadamlarının 
İstihkakları» Konusundaki Yazılı Soru Önergesine 

Cevabımız 
Bilindiği üzere, 9 Kasım 1983 tarihli ve 2943 sa

yılı Kanunda, Birinci ve ikinci Kıbrıs Barış Harekâ
tına katılan Türk vatandaşlarına bir tazminat öden
mesi öngörülmüştür. 

Kanunda herhangi bir sınırlama veya ayrıcalık ge
tirilmemiş olduğu cihetle, Barış Harekâtına katılan 
gemi adamlarına da tazminat ödeneceği tabiîdir. 

Anılan tazminattan yararlanmak isteyen gemi-
adamları, harekâta herhangi bir kamu kuruluşuna 
ait gemilerle katılmış iseler; 

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin; 
b) Kendilerine ve eşlerine ait birer fotoğrafın; 
Ekleneceği birer dilekçeyle, harekâta katılan ge

minin bağlı bulunduğu kamu kuruluşuna müracaat 
etmeleri ve bu müracaatlarının anılan kuruluşça Mil
lî Savunma Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmek
tedir. 

Şayet harekâta katılan gemi özel bir kuruluşa ait 
ise, tazminat alacak gemiadamlarının yukarıki belge
lerle birlikte gemi sahibi şirkete müracaat etmeleri 
ve bu müracaatların şirket tarafından yine Millî Sa
vunma Bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 

Yukarıki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 
gemiadamlarının istihkaklarının ödenmemesi gibi bir 
husus söz konusu değildir. 

Abdullah Tenekeci 
Devlet Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇIM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 

Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/38) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/39) 

4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 
meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/40) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 




