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I. — GEÇEN 1 

Orhan Aldıkaçtı, Ertuğrul Alatlı'nın 30 Kasım 
1981 tarihli 12 nci Birleşiminde «2485 sayılı Kanunun 
22 nci ve Danışma Meclisi İçtüzüğünün 30 ncu mad
desinin ihlali edildiği» konusunda yapmış olduğu 
gündem dışj konuşma ile ilgili açıklamada bulundu. 

Hamdi Açan, Kars ilinde şimdiye kadar uygula
nan verem savaşı hizmetleri hakkında gündem dışı 
söz aldı. 

ıGörev ile yurt dışına gidecek olan Milli Savun
ma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'e, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın; Tica
ret Bakanı Kemal Cantürk'e, Maliye Bakanı Kaya 
Erdem'in vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Devlet Başkanlığı tezkereleri; 

Mali işler Komisyonu; Sağlık ve Sosyal işleri; 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler; He
saplan inceleme ve Sayıştay; iktisadi İşler; Bayındır-

ıBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Başkan Sadi Irmak'in, Güneydoğu Avrupa 
Akademik Derneğinin Bonn'da Atatürk şerefine ter
tiplediği sempozyumdaki konuşması, Bonn Hükümet 
yetkilileri ve Türk işçileriyle yapmış olduğu temaslar 
hakkında açıklaması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar; 
ıSayın Başkanımız, Güneydoğu Avrupa Akademii/k 

Derneğinin davetlisi olarak, Bonn'da tertip edilen Ata-

TANAK ÖZETİ 

lık, Ulaştırma, imar ve iskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonları Başkanlıklarının komisyonlarının gö
rev bölümüne dair tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu., 

Aydın Tuğ ve Şükrü Başbuğ'un hastalıklarına 
binaen izinli sayılmalarına dair Başkanlık tezkeresi; 

Kâzım Öztürk ve Evliya Parlak'm, 1 - 4 esas nu
maralı Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısının 
geçirdiği evreler ve önemi nedeniyle geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergeleri kabul edildi. 

10 Aralık 1981 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime saat 15.40'ta son verildi. 
M. Vefik KİTAPÇİGİL 

Başkan Kamer GENÇ 
Başkanvekili Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

türk sempozyumunda konuşmalar yapmışlardı. Yine 
aynı şekilde Bonn Hükümetinin yetkilileriyle de te
maslar yaptılar; bu seyahatta edinilen intibaları nak
letmek isterler. Bu itibarla Sayın Başkanımıza söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Başkanımız. (Alkışlar) 
DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANI SADİ IRMAK 

— Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.CO 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK - Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisinin lı6 ncı Birîıaşiırnini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yüce Meclisin lütfettiği izinle 4 günden beri Bonn 
ve civarında Türkiye'mizle ilgili yapılmış olan top
lantılara katılmak fırsatını buldum., 

Bunların başında, Güneydoğu Avrupa Akademik 
Cemiyetinin tertiplediği ve memleketimizin aktüel 
problemlerine ayırdığı toplantı gelmektedir. Bu top
lantı iki anatemayı içeriyordu : Birisi, memleketimizin 
yöneldiği ^demokratik yönün alabileceği şekiller üze
rinde bir fikir 'alış verişi. İkincriıai de, mıiıUıetimıiziın mali 
ekonomik durumu ve bu durum karşısında Avrupa 
milletlerinin ve Amerika'nın takındıkları tavırların bir 
karşılaştırılması geliyordu., 

Bir kere, kendileri de terör ve anarşiden çok çek
tikleri için, milletimizin 12 Eylüle takaddüm eden 
günlerde terörden ve anarşiden çektiklerini, hiç baş
ka bir şey ilavesine lüzum kalmadan pekâlâ takdir 
ediyorlardı. Bu bakımdan, Ordumuzun müdahalesi ve 
ilk müdahale gününden itibaren memlekette başlat
tığı sarih bir yönelme havasını umumiyetle tasvip 
ediyorlardı. Bu, demokrasiye olan kati inanış ve 
memleketin îka'bil olan bir süre içerisinde demokra
tik prensiplerle yeni bir hayata başlaması esası ola
rak hulasa edilebilir. 

©u meyanda yöneltilen suallere, gayet tabii ihti
yatlı olarak, Meclisimiz henüz bu meseleleri müza
kere halindedir; onun için, söyleyeceğim şeylerin Mec
lis adına olmamasını anlamalarını rica ederek, şahsi 
karakterde olan görüşlerimi ifade ettim. 

Onlarca mühim olan Anayasanın kabulü süresi 
üzerinde de şüplhe yok ki, gayet ihtiyatlı olarak gö
rüşmek gerekirdi. Nitekim, ben, daima memleketimde 
Olduğu gibi, dışarıda da bu süre için kullandığım te
rim, tıptan gelen bir terimdir; «Optimal» bir müd
det. Ne işi bir aceleye getirmek tesiri altındayız, bizi 
bu yola zorlayan hiçbir güç yok, ne de işi savsatmak 
gibi bir şeye yöneliğiz. Bu, milletimizin bize emanet 
ettiği sön derece ciddi bir görevdir. Bu ciddiyete la
yık şekilde, huzur ve sükûn havası içerisinde tartışı
lacaktır. 'Komisyon buna başlamıştır ve Komisyonun 
kuruluşu, yapılışı da bizim milletimizi tatmin etmiş
tir, ümit ederiz ki, Avrupalı dostlarımız da tasvip 
eder. Çünkü bu Komisyon, geçirdiğimiz uzun tec
rübelerin bir ürünü olarak, bir taraftan, memleketi
mizin yetkili hukuk teorisyenlerini ihtiva ettiği gibi, 
memlekette sorumluluk taşımış, ameli hayatla yakın 
teması olmuş olan arkadaşlarımızdan kurulmuştur. Bu 
itibarla, biz Meclis olarak Komisyonumuza güveni
yoruz ve onlarla övünüyoruz da ve onların, bu umu
mi, Mecliste beliren milletin reyi yönünde ciddi ve , 

10 . 12 . 1981 O : 1 

optimal bir sürede Anayasa taslağını getireceklerini 
kesin olarak söylemek mümkündür., 

Gelen misafirlerin çoğu hukuk hocası idi. Muhte
lif memleketlerden gelenler de var, Almanların da 
hukuk hocaları... Bu yeni Anayasanın alabileceği şe
killer üzerinde, bir kısmı zati tecrübelerinin mahsu
lü, bir kısmı da bizim memleketi az çok bilmekten ve 
dostça tavsiyelerde bulunmak ihtiyacından ileri ge
len fikirler ortaya dökmüştür ve bu fikirler arasında 
da dikkati çeken şey, gayet birbirine ters düşen (dai
ma da olabildiği gibi) fikirler ileri sürülüyordu. Mese
la, bir kısım zevat, «Yeni anayasada, umumiyetle ana
yasalarda küçük partilerin de bir ağırlığı olmasını te
min etmelidir.» derken, «Çünkü asıl özgürlük, bu kü
çük grupları temsil eden bu fikirlerin de hür bir at
mosfer içinde Meclis kürsülerinden ifadesini temin et
mek, onun için mutlaka küçük partilere imkân ver
meli, hatta avans vermeli.» derken, bir kısım gene 
yetkili hukuk hocalarından şu garip sözü de dinle
dik; «iSakın buna gitmeyin; küçük parti sadece bir 
şeye yarar : Anarşiye odak olmak.» diye birbirine 
son derece ters düşen fikirler ileri sürüldüğüne de şa
hit oldum, 

Bununla birlikte esen umumi hava, Türk mille
tinin tarihte geçirdiği ve dünyada bir daha örneği 
olmayan geniş tecrübesiyle bu işi en iyi bir şekilde 
yapacağı ve belki de ortaya koyacağı bu yeni anaya
sanın, daha nice anayasalara da örnek gösterilebile
cek bir mükemmeliyette olacağı kanaatında hemen 
hemen birleştiler, 

İkinci konu olarak, memleketimizin mali, ekono
mik durumu hakkında gayet yetkili kişilerin rakam
lara, müspet bilgilere dayanan raporlarını dinledik. 
Özet olarak vardıkları netice, «Türk mali, ekonomi 
politikası bakımından bir endişeye mahal yoktur. 
Türkiye hesaplı bir millettir, hesaplı gitmektedir, bor
cunu bilir, borcuna sadıktır ve bunları zamanında öde
mek için yeter ki kendisine geniş ölçüde huzur ve 
sükûn atmosferiyle beraber fırsatlar verilisin. Türki
ye'nin potansiyeli bu borçları ödemeye elverişlidir.» 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu havanın 
teşekkülünde, vaktiyle bizim üniversitemizde, Atatürk 
tarafından profesör olarak getirilmiş olan ve şimdi bu 
Akademinin yetkili üyeleri arasında bulunan kıymetli 
meslektaşlarımızın memleketimize olan sempatilerini 
her vesileyle izhar etmeyi kendilerine bir gurur mese
lesi saydıklarını görmek, beni, onların bir arkadaşı ve 
bir Türk olarak son derece memnun etmiştir.; 

Almanya'da da bu defa Atatürk'ün 100 ncü Yı
lının memleketimizdeki heybetiyle kutlanmakta oldu-
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ğunu müşahade etmek, bana bahtiyarlık verdi. Bizden 
de daha ileri bir şey ortaya koymuşlar; bu beni bil
hassa çok, çok sevindirdi. Diyorlar ki, «Bütün bir 
sene, Atatürk üzerinde neşriyat, yaptık, konuştuk, mü
nakaşalar yaptık; fakat bütün bu fikri çalışmaların 
bir özetini çıkarmak için, bir de Atatürk Yılı'nın bi
tim tarihini tesit edeceğiz.» deyince, ben, «Acaba 
ölüm gününü, filan mı?» dedim, «Hayır, 19 Mayıs 
19$2'de çok büyük ölçüde, Almanya ölçüsünde yapa
cağımız toplantılarla bu bir senenin Atatürk'ün bi
yografisi üzerinde ve hizmetleri üzerinde getirdiği ne
ticelerin bir sentezini yapacak, çalışmalar yapacağız.» 
dediler. Beni son derece sevindirdi ve mağrur etti. 
İki dost memlekete de böyle bir davranış elbette ya
kışırdı. 

Aziz arkadaşlarım;' 
Her zamandan daha geniş bir temas fırsatını işçi

lerimizle buldum. Bu beni son derece sevindiren bir 
faktördür. Kaderin şevkiyle bildiğiniz gibi, Çalışma 
Bakanlığında ilk hizmet nöbeti bana teveccüh etmiş
ti .O günden beri bu alandaki hizmetlere olan yakın 
iliğim azalmamış, çoğalmıştır, 

İşçilerimiz sadakatla işlerine bakmaktadırlar ve 
Alman mahfillerinden işittiklerim; işçilerimizin kendi
lerine mahsus vefakârlık, vazifeye bağlılık ve hak fik
riyle işlerinde ciddi olarak çalışmakta oldukları ve 
onları başarmakta oldukları tezindedir., 

Şimdi, onların beni hakikaten çok çok sevindiren 
bir teklifleri oldu. Memleketlimizin kredi ihtiyaçları 
karşısında, mesela, «Nemiz varsa vermeye hazırız, 
Devletimiz bir şey istemesin başkasından.» diyecek 
kadar asil vatanperverlik cesaretini gösterenler ol
du. Bu beni çok çok duygulandırdı, tahmin edersiniz. 

Şimdi bunlar bilhassa diyorlar ki; «İki şey çok 
Ehemmiyetli. Evvela memleketin yatırımlarına katıl
mak istiyoruz. Paramız çolk kıymetli, bunu şuraya, 
buraya harcamak istemiyoruz. Bir organ yaratın, bü
yük miktarlarla para toplamaya hazırız, memleketin 
inşa planında bize bir röl ayırın, biz her ayki tasar
ruflarımızdan burayı destekleyelim.» Bunu Hüküme
te bilhassa hatırlatmak kararındayım.-

(İkincisi; bilhassa Yugoslav işçilerinin misalinde ol
duğu gibi, orada teknik bir özelliği olan bir işi yap
makla genel işçi dedikleri grubun gelirleri arasında 
çok büyük farklar var. Onun için, «Biz geldik; fa
kat bundan sonra gelecek olanlara muayyen bir ihti
sası (IBü ihtisas dediğimiz şey tababetin ihtisasları gi
bi değil; fakat sanayMe çok olan muayyen bir cihazı 
iyi kullanmayı öğretmek gibi kısa bir sürede öğretile

bilecek bir mahareti) veriniz ki, zira Yugoslav işçileri 
bu sayede, böyle bir hazırlıktan geçtikleri için bizim 
aldığımız paranın iki mislini almaktadır.» diyorlar. 
Buna da Hükümetin dikkatini çekeceğim ve daha te
ferruatlı olarak kendilerine rapor takdim edeceğim. 

Haklı olaralk istedikleri şey, «Aman çocuklarımı
zın öğretimi, Türk öğretimi, Türk olarak yetişmeleri, 
Türk kültürü içinde yetişmeleri için Hükümet elin
den geleni yapısın.» Zaten bu sahada Hükümetimizin 
çalışmalarını biliyorum. Bunun da daha ileri götürül
mesi hakikaten her balkımdan temenniye değer. 

Avrupa'da bulunduğum bu sön birkaç gün içeri-
snde bir de, şüphesiz dünyamın bütün vicdanlı insan
larının garibine giden bazı acayip .'seslilerim de çıktığına 
şahit olduk, tabii siz de burada bunların akislerini 
okudunuz. «Türkiye Avrupa Topluluğundan çıksın, 
çıkarılsın» gibi birtakım çatlak fikirlerin muayyen 
maksatlarla ortaya yayıldığı hepinizin malumudur. 

Bvvela bu gibi insanlara hatırlatmak isterim ki, 
kimin Avrupa'sından kimli çıkarıyorsunuz?.. Bu Avru
pa'nın manevi yaratıcısı, mimarı biziz, Rönesans ha
reketini meydana getiren imkânları yaratan bizim 
Tüılk milleti,. 

İkindisi; bu klasik felsefeyi ve ilmi Ortaçağın ka
ranlığından kurtarıp, saiklayııp, muhafaza eden, ge
nişleten, şerhlerini yapan ve bu hazırlanmış şekilde 
tekrar Avrupa'ya getiren de Türklerdir. Şu halde, 
Avrupa'nın hakiki bir mimarı var, o da Türk milleti. 
Bunun buradan çıkmasını veya çıkarılmasinı nasıl 
hayal edebiliyorsunuz?.. Maalesef bunu muayyen bir 
politik glöırlüşle savunan bazı komşularımızın da ol
duğunu hepiniz bilmektesiniz. Bu komşularımıza bir 
konuşmamda orada da tekrarladığım bir hatırayı bu
radan da zikretmek isterim. Bunu Sayın İnönü'den 
bizzat dinlemek şerefine nail olmuştum. 

9 Eylül sabahı Ordumuzun öncüleri İzmir'e gir
miş, üç büyük paşa; Atatürk, İsmet Paşa ve Fevzi 
Paşa Belfcaihve denen ve bugün müze olan yerde son 
bir mola veriyorlar. Atatürk, mütemadiyen ufukları 
tarıyor dürbünle veya doğrudan doğruya ve bu ta
rayış işi biraz uzun sürüyor. İsmet Paşanın dikkatini 
çekiyor; «Paşam, bir şey mi düşünüyorsunuz, bu pek 
uzun zaman?» diyor. Atatürk, «Al dürbünü de bak şu 
manzaraya» diyor, İnsan olarak rikkati çekecek bir 
manzara, perişan olmuş Yunan neferleri, üstünü, ba
şını, silahını atmış, can korkusuna düşmüş, sahillere 
doğru kaçmakta. Bu manzara insan olarak Atatürk' 
ün rikkatini celp etmiş ve dönmüş İsmet Paşaya, ta
rihte bir daha emsaline ra'stigelinmeyen şu cümleyi 
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söylemiş : «İsmet, Yunanlılarla görüyorsun mücadele 
bitti. Bizim bir davamız vardı, Anavatanımızı haksız 
işgal eden kuvvetleri memleketten atmak, işte atıldı
lar. Kavga mevzuu bitti Yunanlılarla. Ben gelecek 
hafta Venizelos'u Türkiye'ye davet edip, Türk - Yu
nan dostluğunun sağlam temellerini atmak kararında-
yım. Çünlkü, dünyanın selameti, Akdenizin, Eğenin 
selameti, iki milletin bu ihtilafa rağmen dost olması
nı emreder.» Buyurun bir Mustafa Kemal'i, buyurun 
O'muau memleketlini bugün Avrupaldlıkiban bailüıetauek 
isteyen cüretkârlarla bir mukayese edin.. 

Umumiyetle memleketimizin ve Yüksek Medıisini-
zin dışarıda uyandırdığı itibar, hakiki insan olanlar 
nezdinde sıon derece yerinde Mi ve bu manzarayı te
maşa etmek bendenize büyük bir grur ve sevinç ver
miştir. Elbette bu millet nioe sıkıntılı devirler atlat
mış ve sonunda en güzel neticelere ulaşmıştır. Çünkü, 
dünyada devlet kurmuş ilk millettir bu millet ve bu 
geniş tecrübelere dayanarak Anayasasını da, bütün 
mevzuatını da en güzel bir şekilde, beşeriyete yeni 
örnekler verecek: bir şekilde yapacaktır. 

IBu sözleri Avrupa'da birkaç defa tekrarlamak 
'imkânını buldum. Buradan da bir defa daha bu ima
nımı tekrarlayarak, Yüksek Meclisinizi derin saygı
larımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

2. — S. Feridun Güray'ın, Basketbol Milli Ta
kımımızın Balkan Şampiyonu olması ve Turnuva es
nasında nizami olmayan Türk Bayrağı kullanmasına 
dair gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara geçiyo
rum, 

Sayın S. Feridun Güray'ın bir gündem dışı ko
nuşma talebi var, okutuyorum, 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Basketbol Milli Takımımızın Balkan Şampiyonu 

olması ve Turnuva esnasında nizami olmayan Türk 
Bayrağı kullanılması konularında beş dakikayı geç
memek üzere 9 . 12 . 1981 günü gündem dışı ko
nuşmak istiyorum. 

Gereği saygıyla arz olunur., 
S. Feridun Güray 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; 
Esasında bu konuşmamı dün yapmak istemiştim; 

ancak değerli arkadaşlarımızın gündem dışı ve usul 
hakkında birbirlerine atfı kelamda bulunmaları se
bebiyle sıra. alamadım, özür dilerim, 

Malumları olduğu gibi, Basketbol Milli Takımı
mız Balkan Şampiyonluğunu kazanmış bulunmakta
dır. Oyuncularımız, hiç yılmadan, oyun içindeki 
ve dışındaki disiplinlerini bozmadan, yorgunluk ve 
heyecanlarının en doruk noktasında bile «Türkiye, 
Türkiye» diye bağırarak bu başarıya ulaşmasını bil-
diler. Ne mutlu onlara ve onları yetiştirenlere. 

Basketbol, zekâ, güç, çeviklik ve konsantrasyona 
dayanan bir spordur. Takımımızı daha önce Çalenç 
Turnuvasıında da yakından izlemiştim. Bu kez yük
sek form gösterdiler ve itirazsız bir şampiyonluk 
kazandılar. Final maçında benim gözümde dev gi
biydiler. 

Yüksek Teyetinizin müsaadelerine sığınarak, bu 
sporun içinden gelen bir kişi sıfatıyla, ay - yıldızlı 
Bayrağımızı layık olduğu yere çektiren, böylesi tur
nuvalarda işitmeye hasret kaldığımız İstiklâl Marşı
mızı bizlere duyuran ve onu yürekten haykıran, dün 
de Devlet Başkanımız tarafından fcalbul buyuruliup, 
tebrik edilmiş olan bu gençleri engin sevginizle bir
likte kutluyorum, 

Her şeyin olanca güzelliğiyle cereyan ettiği bir sı
rada, Bayrağımızın nizami şekilde olmadığını görmek 
beni son derece üzmüştür. Bu kabil hallerde genel
likle vaki olan bu durumun Dışişleri mensuplarınca 
düşünülüp, bertaraf edilmesi gerekirdi. Maçlar es
nasında Bayrağımızın nizami olup, olmadığını araş
tırmayan ve yerine nizami bir Bayrak temin edip ver
meyen Türk yetkililerini burada kınıyor ve hakların
da takibat açılmasını talep ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

/BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
3. — /. Doğan Gürbüz'ün, kırsal alanda yasayan 

Türk halkının kısa ve uzun devreli problemlerinin 
çözüm yollarına dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Doğan Gürbüz'ün bir gün
dem dışı konuşma talebi var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müstahsilin ve kırsal alanın sorunlarıyla ilgili 

gündem dışı konuşmam için İçtüzüğümüze göre ge
reğini arz ederim. 

î. Doğan Gürbüz 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürbüz. 
t. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 
Gıda ihtiyacı bakımından dışarıya bağımlı olma

yan dünyanın altı - yedi üfesindJeıı biri olunanın 
gururunu yaşatan Türk köylüsünün, kırsal alanda 
yaşayan Tülrfc halkının sesine kulak vermeliyiz. Ge-
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rek kısa devreli, gerekse uzun devreli problemlerinin 
çözüm yollarını, gelişen teknolojinin ışığı altında 
kendilerine sumtmak zorundayız. Çünkü, Türk köy
lüsü yalnız tükettiğinden dalha fazlasını üretmekle 
kalmıyor, sosyal yapışınım dengesiyle Tlüırlk kültürü
nü nesilden nesile en iyi sekilide aktarıyor. 

Ekonomik dengesizlikler, onun kırsal alandan şe
hirlere alkımına selbep olduğundan derhal sosyo - eko-
niomilk patlamalar meydana geliyor, ~0 halde, insan
ca yaşama santiarını kırsal alana yayarak, ekonomik 
zorluklarını gidererek bu ürellken topluluğa minnet 
ve şükranlarımızı belirtaıeliyiz. 

Kalkınma pîaııiarında tarım sektörünün büyüme 
hızım küçük, sanayi sektörünün büyülmie hızım çok 
fazıla tutmanın prdbleımlerini 1980'li yıllara ulaştı
ğımızda çok daha bariz olarak gördük. Allah'ın bize 
(bahşettiği iklim ve toprak faktörlerini üreltime dönüş
türecek su sorununa gereği gilbi eğilemediğiımizden, 
tarım sektörümüz suısuız, sanayi sektörümüz enerjisiz 
IkaldiİH Halbuki, sulayalbileceğimiz alanların bugün an
cak % 30'unu sulayabiliyoruz. Devlet su şebekeleri
nin suladığı alanlar, çiftçimizin kendi gayretiyle su
ladığı alanların çok altında.; Tarımsal istihsalin teme
li olan soyun tarlaya intikalini sağlayacak su şebe
kelerinin 'kurulmasına öncelik tanımak mecburiyetin-
deyiız. 

Son senelerde giülbre fiyatlarındaki artışlar, tarım 
ürü'hterinin istihısıalüyle ters orantılı olmuştur. Dağ
lar gibi yığılan ticari gübre, çiftçi tarafından topra
ğa aMımıazsa yeni bir problemin eşiğinde olduğumu
zu gösterir.* 

Çiftçi, salfitığı ürünün parasını alamamaktadır. 
Ege çiftçisi pamuğunu tesliım ettiği tarihte parasını 
alamazsa, mazotunu alıp arazisini süremez, toprağı
na güforesM, tohumunu atanmaz. O zaman gelecek se
neye ne lisıtühsal edecek?.. 

Bkonlomi'k istikrar için daraltılan emisyon hac
mi, tarım kesiminden olursa önümüzdeki sene bu 
ekonomik prdblemlere selbep olur,, 

«Ziraat Bankası Türk çiftçisinin emrinde» diyo
ruz; ama köylümüz onun bürokratik engellerini koi-
lay kıramıyor 'M. Alınlan kredi, köylünün ihtiyaçla
rına cevap verebilecek, birim sahadan elde edilecek 
ürünü aftırıcı tedbirleri alacak düzeyde olmalıdır. 
Yılık işletme kredilerinin yanında orta vadeli kredi
lere de ağırlık verilmelidir. Arazisi ipotek edilirken 
hakiki değeri esas alınmalıdır. Bugün Ege bölge
sinde sulu tarım arazilerinin dekarı 100 bin liranın 
üzerinde ahnıp satılırken, Ziraat Bankası aksperleri 
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bunun beşte biri kadar ancak değer biçiyorlar. Bu da 
kredilere olumsuz yönde diki ediyor. Türk köylüsü
nün elindeki arazililerin birçoğunun hisseli tapulu ol
ması, kredi almalarım, dolayısıyla zirai istihsali en
gelliyor. Hayvansal ve bitkisel üretimin artırılmasını 
sağlayacak, bürokratik engellerden uzak .gerçekçi kre
di imkânları Türk köylüsünün hizmetine biran ön-
cö sunulmalıdır. 

Anarşiye karşı en çok direnen' Türk köylüsünün 
köyünü, çağdaş yaşayış düzeyine ulaştıracak yasa
ları biran önce yapmak zorundayız. Konut sektö
rüne aktarıiacak bütçe imkânlarının orantılı bir bö
lümü de kırsal alana verilmelidir. Bugün şehir çev
relerinde gördüğümüz arsa spekülasyonlarının köy
de de oluşumunu engelleyebilmek için, köy imar 
planlarına hızla el atılmalı, deprem bölgelerindeki 
köylerin yenilenmesi projelerine yeterli ödenek ayrı
larak, bu projeler tarımsal kredilerle desteklenerek 
köylünün üretim gücü artırılmalıdır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi daha 
da artırılarak «Yol, su, elektrik» nimetlerinden köy
lümüz daha fazla faydalandırılmalıdır. 

Köy kalkınma kooperatifleri günümüz şartlarına 
uygun yasaya bir an önce kavuşturulmalıdır. Ancak, 
o zaman tarım ürünleri muhafaza ve depolanması 
sağlanarak pazarlama imkânları geliştirilebilecektir. 
Böylece tarım ürünleri ihracatında diğer ülkelerle 
rekabet imkânlarına kavuşulmuş olacaktır. 

Değerli üyeler; 
Komisyonların seçimlerini tamamladığımız şu 

günlerde, kırsal alanda yaşayanlarımızın sorunlarına 
satırbaşlarıyla değindim. Komisyonlarımızın, gerek 
yasa çalışmalarında, gerek bütçe görüşmelerinde ve
fakâr ve cefakâr Türk köylüsünün problemlerine çö
züm yolları arayarak bulacakları inancı içinde saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
4. — Siyamı Ersek'in, Sağlık Bakanlığı Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ve beş üniversite bütçesinin ten
sikata tabi tutularak Meclise gönderilmesi, sağlık hiz
metlerinin yapılabilmesi için gerekli tahsisatın veril
mesi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Siyami Ersek'in bir konuşma 
talebi var; okutuyorum: 

Damşma Meclisi Başkanlığına 
Sağlık hizmetleri hakkında gündem dışı görüşmek 

dileğindeyim. 
Saygılarımla arz ederim. 

Siyami Ersek 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersek. 
SlYAMÎ ERSEK — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bu konuşmamın amacı, esas itibariyle 4 Aralık 

tarihinde çıkan yevmi gazetelerden birinde, Sağlık 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin 
ve bu meyanda beş üniversite bütçesinin tensikata 
tabi tutularak Meclisimize gönderilmesidir. Bu, 
önemli bir konuyu teşkil ediyor. Esas itibariyle bunu 
bütçe müzakereleri sırasında konuşmam gerekirdi. 
Ancak, çok kısa Parlamento denememizde öğrendik 
ki, artık Genel Kurula gelen bir konu bir yerde pişi
rilmiş, kotarılmıştır; konuya asıl hâkim olunacak yer 
komisyonlardır. Bunu İçtüzük çalışmalarımız sıra
sında belledik doğrusu. Ancak çok önemli konuları 
Genel Kurulumuz değiştirebilmektedir. Esasen ko
nuya angaje olmuş pek çok sayıdaki arkadaşımız da 
komisyon doğrultusunda oylarını kullanmaktadır. 

Simidi, ben işin bu tarafıyla ilgili değilim. Bizıi i'lgi-
lendiren nokta, Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçen yıl
dan en az altı milyar lira daha az bir ödenekle tak
dim edilmiş olmasıdır. Evet, diyeceksiniz ki, «Bu 
sene bütçe on aylık bir bütçedir; binaenaleyh bu 
kısıntı da makul görülebilir.» Ancak, yine resmi 
ağızlardan öğreniyoruz ki, % 40 bir devalüasyon 
yine mevcuttur. Binaenaleyh, demekki Türkiye yatı
rımları bakımından önümüzdeki yılda Sağlık Bakan
lığı hizmetlerinde % 30 - 40 nispetinde makûs bir 
bütçe ile hizmet görecektir. 

Bugün, hem Sağlık Bakanlığında, hem Sosyal Gü
venlik Bakanlığında ve hem de üniversitelerde bu şe
kilde kısıntının yapılmış olması, bir sağlık devrimi ve 
bir eğitüm devrimi» yapmamızı imkânsızlaştıor. Bugün 
en çok önem verilen konulardan biri eğitim ve bugün 
en çok ehemmiyet verilen konulardan biri sağlık iken, 
bunları bir kenara itmek mümkün değildir. Maalesef 
bu realite bu şekilde buraya kadar gelmiştir; hem 
Meclisinizin hem de Bütçe - Plan Komisyonunun bu 
'düzeltımeüıenin yapılması hususunda dikkati erini çek
meme müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Pek çok kanun çıkartılmıştır ve bu kanunlardan 
bazıları pek ağır anlam taşımaktadır. Bunlardan ba
zıları «Mecburi Hizmet Kanunu;» giibi, kamuoyunu 
bir yerde hiç değilse kişisel olarak rencide etmiş ka
nunlardır. Bu, bir fedakârlık kanunudur. Bu fe
dakârlık vatandaşlardan isteniyor; peki bu vatandaş
lar orada hizmetlerini nasıl yapacaklar?.. Bu yatı

rımlar yapılmadan bu hizmetleri boşu boşuna oraya 
götürmenin bir anlamı var mı?.. 

Size 1960 ihtilalinden bir misal vereyim. Sayın 
Nusret Karasu Hocamız büyük bir komisyon topla
mıştı o zaman. Kendisi naklediyor. O zaman; Gü
neydoğu illerinden bir ilçeden bir talep geliyor. Diyor 
ki, «Burada doktor yok, hemşire yok, hastane yok, 
dispanser yok, bu ne biçim Sağlık Bakanlığıdır?.. 
Bu ne biçim hizmettir?..» Nusret Karasu Hocamız 
çağırıyor Zat işleri Müdürünü, «Ne yapıp yapın 
oraya bir hekim tefrik edin» dıîyor. Buluyorlar bir 
garibi, gönderiyorlar. Doktordan 15 gün sonra Nus
ret Karasu'ya, bir. telgraf geliyor; «Han yok, ha
mam yok, yiyecek yok, yatacak yok, hastaya baka
cak yer bile yok; ben burada ne yapacağım?» diyor. 
Eğer bu anlıaımda bir sağlık hizmeti götüreceksek 
Şarka, bu çocuklara tahmil ettiğimiz bu yük, haksız 
olur. Bugüne kadar haklı olan bu yük, o zaman 
hakikaten haksız olur. Onun için bu çocuklarımızı 
gönderdiğimiz zaman, onlarla beraber sağlık hizmet
lerinin en anlamlı bir şekilde yapılalbillmıesıi için ge
rekli tahsisatı da vermemiz gerekir. Aksi takdirde 
bizim bu seferberliği kazanmamız mümkün olmaz. 

Bu konuşmamı Bütçe müzakerelerinden önce yap
tığım için özür dilerim; Sayın Başkanını ve sayın 
üyelerini selamlayarak dikkatlerine arz etmeyi öngö
rüyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 
ıSayın Ersek, Sayın Seçkin'in bir ifadesini size 

nakletmek istiyorum; yanlış anlamadık ise, «yüzde 
40 devalüasyon» tabirini kullandınız, zannediyorum 
«enflasyon» diyeceksiniz. Yetkililerden öğrendiğimize 
göre, basının burada bir yanlış anlaşılmaya mahal 
olmaması için tavzihini rica edeyim. 

SİYAMI ERSEK — Sayın Başkanım, özür di
llerim, 'heyecanıma bağışlayın «Enflasyon» olacak 
efendim. 

IBAŞKIAN — Evet «Eflasyon» olacak. Teşekkür 
ederim. l(Alkışlar) 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Cevdet Menteşe, Milli Savunma Bakanı Ümit 
Halûk Bayülken'in vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne dair Devlet Başkanlığı tezkeresi. (3/44) 

BAŞKİAN — Sayın üyeler, sunuşlar kısmına 'ge
çiyorum, 
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•Devlet Başkanlığının tezkeresini okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet 'Bakanının !da-
vetlisi olarak 15-119 Aralık 19&1 tarihleri arasında 
Suriye'ye ıgidecek olan Adalet Bakanı Cevdet İMen-
teş'in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Milli Sa
vunma (Bakanı (Ümit Halûk (Bayülken'in vekillik öt
mesinin, IBaşbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu Mlgiıleriniize sunarım. 

İKenani Evren 
'Orgeneral 
'Devlet Başkam 

IBAŞKAN — Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Değerli üyeler; IBaşkanMk Divanı 8 Aralık: 11981 
günlü toplantısında Sayın Barbakanın:, «Ülkemizin 
genel sorunları ve Hükümet çalışmaları üzerinde» 
Danışma 'Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yap
mak üzere davetini düşünmüş ve kendilerimden rica
da bulunmuştu. Bu davet kabul edilmiş (bulunuyor. 
211 Aralık l'98'l Pazartesi Igünü ISayrn Başbakan nor
mal toplantımızda konuşma yapacaklardır. Duyuru
lur. 

6. — Danışma Meclîsi üyelerinin yeni Anayasa 
hakkındaki düşüncelerini açıklamalarına imkân ver
mek üzere Komisyon toplantılarının 14 Arattk 1981 
tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 10.00-12.30 arasında Başkan
lıkça belirlenecek salonda yapılacağına dair Anaya
sa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/49) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Anayasa (Komisyo
nunun tezkeresi var. 

-Okutuyorum;' 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz yeni Anayasanın hazırlanmasına 
ışık tutacak genel eğilimlerin saptanması amacıyla, 
Danışma Meclisi 'Üyelerinin bu konudaki düşüncele
rini açıklamalarına imkân Verecek Komisyon Toplan
tıdan yapmaya karar Vermiştir. Bu toplantılara 14 
Aralık 1981 Pazartesi ıgünü bağlanacaktır. Her üye 
en fazla 20 dakika konuşacaktır, 

•Komisyon toplantıları İPazartesi, Salı, Çarşamba 
ve Perşembe 'günleri saat 10.00 - 12.30 arasında Da
nışma Meclisi IBaşkanbğınca bellirieneoeık salonda 
yapılacaktır. Bu hususun Ve (Komisyon çalışmaları' 
sırasında konuşmak isteyen üyelerin Anayasa Ko

misyonu IBaşkanlık Divanına başvurmaları gereğinin 
Danışma 'Meclisi Üyelerine duyurulmasını saygıla
rımla takdirlerine arz ederim. 

/Orhan Aldılkaçtı 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

'BAŞKAN — Duyurulur efendim. 
Sayın Aldıkaçtı, oda için bir tercihliniz Var mı, ve

ya söyleyebileceğiniz 'bir şey var mı?.. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Sayın (Başkan, eski 

parti igrup odalarından birisini rica edeceğiz elen
dim. 

İBAŞIKAN — Şu halde, onu bilahara Divanda 
tespit ederek, aşağıdaki ilan tahtasında bildiririz. Te
şekkür öderim. 

7. — Kamer Genç ve Kemal Dal'in, Devlet İhale 
Kanunu tasarısının geçici komisyonda görüşülmesi
ne dair önergesi. (4/19) 

ıBAŞjKAN — İSayın üyeler; Geçici Komisyon 'teş
kiline mütedair bir tezkere Var, okutuyorum':ı 

Danışma ıMeolisi ıBaşkanlığına 
DeVlet İhale IKanunu tasarısı Danışma 'Meclisine 

intlikal etmiş bulunmaktadır, 
Bu tasarı : 
1, Bayındırlık, Ulaştiirma, İmar ve İskân, Tu

rizm ve Tanıtma, 
2, Mali İşler 
3. İktisadi İşler 
4. Bütçe - Plan 
Komisyonlarına havale edilmiştir. Tasarının öne

mine binaen Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve ' Tanıtma, .Komisyonundan 4, diğer ko
misyonlardan 3'er üye alınmak suretiyle kurulacak 
'bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
©deriz, 

Kamer Genlç Kemal Dal 
İBAŞIKAN — Geçici Komisyon teşkiline müte

dair önergeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 
IABHAİS GÖKÇE — Sayın İBaşkan, lehte ve aleyh

te konuşulmadı, 
(BAŞKAN — Anlaşılmadı mı efendim?.. Devlet 

İhale Kanun Tasarısının 4 Komisyona havalesi ya
pılmıştı. /Bu Kanun tasarısının Önemine binaen bir 
geçlxi Komisyonda 'görüşülmesi daha eVvel DiVan 
toplantısında karara bağlandı. Bu itibarla bu Önerge
yi oylarınıza arz ediyoruz, 

lAÎBBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, lehte »ve aley-
te konuşulmadı. 

BAŞKAN — Efendim, lehte aleyhte konuşmak 
isteyen varsa, .şüphesiz, pardon efendim. 
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ABBAS GÖİKIÇE — Ben bunun aleyhindeyim: 
efendim, çünkü her komisyondan 3 üye isteniyor. 

BiAŞİKAN — (Müsaade ©derseniz efendim, bura
ya lütfen teşrif ediniz. Her Komisyondan 3 üye is
temiyoruz., 

ABBAS GÖKÇE — Yanılmıyorsam. 
BAŞKAN — Hayır efendim, Bayındırlık Kotmis-

yonundan 4, diğerlerimden '3 üye istiyoruz. 
ABBAS GÖKÇE — Aynı şeyi söylüyoruz efen

dim. 
BAŞKIAN — Buyurun efendim, 

ABBAS GÖKÇE — ©en bu önergemin aleyhin
de 'konuşmak istiyorum, ancak önergenin esası hak-1 

kında değil; teşkil olunacak Komisyona alınacak üye
lerin sayısına ilişkin itirazım olacaktır. Her Komis
yondan 3 üye verildiği takdirde, diğer komisyonlar 
çalışamaz hale gelecektir. IDiğer komisyonların elin
de acil olarak karara bağlanması gereken Üsler var. 
Her komisyondan belki 1 üye alınabilir; ki, ben bu
na da lüzum görmüyorum; ihale mevzuu nihayet il
gili ko'misyonlarrndır. İMesela; 'Milli Savunmanın bir 
işi olabilir mü ihaleyle?.. !Mali Komisyonlar, vergiy
le, akçali işlerle ilgili komisyonlar elbette ki bu iha
le Kanun tasarısı üzerinde söz sahibi olabilir ve bilgi 
verebilirler, ama ilgisi olmayan komisyonlardan 3'er 
üye istemenin ben fazla olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

IBAŞKİAN — Sayın Gökçe, zannediyorum bir 
yanlış anlama Var, tekrar önergeyi okutuyorum. 

SELÇUK KANTARCIOĞUU — îzahta bulun
sunlar. 

iBAŞKIAN — Önerge sahipleri arzu ederlerse 
izahatta bulunurlar, açıklamalarda bulunabilirler. 
şüphesiz. 

Önergeyi okutuyorum. 
l(|Kamer Genç ve Kemal Dıal'ın önergesi tekrar 

okundu). 
FİKRlt DEVRİMSEL — Sayın Başkan.. 
'BAŞKAN — 'Buyurunu Sayın Devrimsel; lehte, 

aleyhte, üzerinde?.. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Yerimden çok küçük bir 

noktaya temas etmek işitiyorum. 
iBAŞKIAN — ©uyurun efendini, 
FİKRİ DEVRİ'MİSBL — İçtüzüğümüze göre; 

Anayasa Komisyonundaki ve Bütçe - Plan. Komis
yonundaki görevli üyeler başka komisyonlarda gö
revli üyeler başka komisyonlarda görev alamayacak
larına göre bu Komisyonda nasıl görev alacaklar
dır, diğer komisyonlardan farkı var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel; Divan, herhangi 
bir kanun tasarı veya teklifini, muhtelif komisyon
ları ilgilendiriyorsa, hayale yapıyor. Bu Kanun ta
sarısını da 4 komisyona havale etmiştir. (Bunlardan 
bir tanesi «Bayındirlik» diye kısaca ifade ettiğimiz, 
fakat kapsamında Ulaştırma, İmar tskân ve Turizmi 
kapsayan bir Komisyon; diğeri Mali îşler Komisyo
nu, üçüncüsü İktisadi İşler Komisyonu, dördüncü
sü Bütçe Plan Komisyonudur. 

'Bu itibarla, Tüzüğümüzün gene bilinen maddesi 
gereğince, önemli işlerde, acele çıkması gerekli olanı 
işlerde bir geçici komisyon teşkili mümkün bulun
maktadır. Sizlerden istirhamımız, bir (geçici komis
yon teşkiline müsaade buyurmanızdır. 

©aşka blir görüş var mı efendim? 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, üzerinde 

konuşacağım-
İBAŞKIAN — Buyurun efendim. 
'MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değeri 

üyeler; 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar İskân ve Turizm 

Tanıtma Komisyonunda görev alan bir arkadaşını
zım. Bugün komisyon çaüşımalarımıiz esnasında, da j 

ha önce kararı alınmış ve belki de bugün seçimine 
geçilebilecek bir kanma komisyon teşkili konusu var 
idi. Bizlim Komisyonumuzdan iki üye arkadaş is
tendi Ve komisyonda beliren endişe şuydü>: Uzmanı 
arkadaşımız o komisyona giderse, asli komisyonun 
Çalışmaları inkıtaa uğrar mı? 

Şimdi, anakomisyon olarak gözüken Bayındırlık! 
Komisyonundan 4, diğer !3 komisyondan 3'er kişi 
alındığı zaman, teşkil olunacak komisyon 1'3 kişi 
eder. Bu, bir anakomisyon büyüklüğünde olan ko
misyondur. Oysa geçici komisyonlar daha küçük 
gruplar içerisinde oluşan ive büyük komisyona fikir 
üreten komisyonlardır, daha berraklık »getiren ko
misyonlardır. Sayı azaltıldığı takdirde «alt komis
yonlar» diye nitelendirebileceğimıiz geçici komisyon
lar daha kendi varlıklarına uygun bîr yapı taşımış ola
caklardır. 
İfade etmek istediğim husus, sayı; önümüzdeki gün-> 

lerde gelecek diğer kanun tasarıları için de geçici ko
misyonlar teşkilinde büyük sorunlar doğurabilecek
tir, sayı 'üzerinde durmakta yarar görüyorum. 

Arz ediyorum. 
ıBAIŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Önerge sahibi olarak Sayın Genç. Buyurun efen^ 

dim, açıklama yapabilirsiniz. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
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Geçiici bir komisyon kurulması konusunda (ver
miş olduğum önerige, Devlet ihale Kanun Tasarısı 
(hakkındadır, Mevcut Devlet 'İhale (Kanunu, Türki
ye'nin İhtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır ve uzun 
süreden beri bu kanunun çıkartılması zorunlulluğu 
ortada/dır. 
Bu kanun tasarısı 4 komisyona birden havale edil

miştir., Her komisyonda ayrı ayrı gidip görüşülmesi 
ve çıkarılması büyük zamana ihtiyaç göstereceğinden, 
bu kanun tasarısının biran lönce çıkmasında büyük 
yarar vardır., 

Bu itibarla, daha önce Toprak ve Tarım Reformu 
iKanuıı Tasarısının geçici veya karma bir komisyonda 
görüşülmesi usulüne bağlı olarak, Devlet İhale Ka-
nun Tasarısının da, arz ettiği Öneme binaen böyle 
bir komisyon kurularak görüşülmesi Divanca da ka
ralaştırılmış ve 'tarafımdan da bu önerge verilmiş
tir. 

IBu önergemin kabulünde diğer komisyonların ça
lışmasına herhangi mani bir durum yoktur. Geçici 
komisyona güden bir sayın komisyon üyesi, esas ko
misyonda da kendi görevini yapabilecektir. Danış
ma Meclisimizin komisyonlarının çalışmasındaki esas; 
bütün • komisyonların aynı anda bir arada çalışması 
mümkün değildir. Zaiten yer 'de buna elverişli değil
dir. Geçici komisyona giden bir komisyon üyesi, esas 
ktamisyonia irtibatı kesilmeyeceği için, orada 'da gö
rev yapabilecektir; ama konunun önemine binaen 
ve 'bu kanuni tasarısının bir an önce yasalaşması ba
kımından önergemizin kabulü »gerekeceği inancında
yım. 

Takdir Yüce (Heyetinize aittir. 
Saygılarımla.. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum.* 
,<«Ade'ti azaltalım» sesleri.) 

. . . . > . . . 

BAŞKAN — ıBir 'teklif bana gelmeden oylamam 
imkânı olmadığını takdir buyurursunuz. 

AHMET SAMSUNLU — Sözlü teklif yapabilir ' 
miyiz Sayın Başkanım? Bayındırlığı 5'e çıkartalım, 
diğerlerini 2'ye düşürelim1. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Müsaade 
ederseniz tekrarlamak durumundayız, sayacağız: 
efendim. 

Önergeyi kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Efen
dim, Divan üyeleri arasında rakamda bir ihtilaf var. 
Müsaade buyurursanız tekrar oylamak durumunda
yım. Ad okunarak, lütfen efendim., 

l(«Ayağa kalkmak suretiyle yapalım» sesleri).. 
BAŞKAN — Ayağa kalkmak suretiyle İde yapabi

liriz, daiha süratli olması itibariyle-
A. ASIM IÎĞNEOÎLER — Sayın Başkan, usul 

hakkında. (Birkaç dakika müsaade ederseniz, bin 
önerige verelim, o oylansın, bir orta yol bulunsun., 
Adetleri azaltmak suretiyle kabulü mümkün olur 
sanırım. 

BAŞKAN •— Başkanlık Divanı olarak benim öner
ge verilmeden harekete geçmeme imkân olmadığını 
takdir edersiniz.. 

önerge veriyor musunuz efendim?.. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, oyla

maya 'geçtiniz. Çok mühim bir konu., Oylama ilanı 
ediliyor., , 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun okuyun-
(Ad okumak suretiyle oylama yapıldı). 
IBASKAN — Önerge, 54 kabul oyuna karşı 71 oy

la reddedilmiştir. 
Gündemimıizde başka maldde yoktun 
Birleşimi 114 .11(2 . 1981 Pazartesi günü saat 14.00* 

de toplanmak üzere kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 15.10 

....... 
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16 NCI BİRLEŞİM 

10 Aralık 1981 Perşembe 

Saat : 14.00 
T. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI, 

l1, — Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet Bakanının 
davetlisi olarak 15-19 Aralık 1981 tarihleri arasında 
Suriye'ye gidecek olan Adalet Bakanı Cevdet Men-
teş'in dönüşüne kadar, Adalet Bakanlığına, Milli Sa
vunma Bakanı Ümiit Halûk Bayülken'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne daıir Devlet Başkanlığı tez
keresi., (3/44) 

2. — SEÇİM, 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER. 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER. 




