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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Gendi Kurulda: 
Mehmet Hazer, 10 Aralık 1981 tarihli 16 ncı Bir

leşimde Genel Kurulun bilgisine sunulan Anayasa Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresine dair geçen tutanaık 
hakkında konuştu. 

Muzaffer Ender, memur maaşlarına yapılacak 
zamlar ve fiyatların 'kontrolü; 

Mehmet Pamak, ibir gazete köşe yazarının yazısı 
ile şahsı hakkında 'tedirginlik yaratılmak istenen husus
ların açıklanması konularında gündem dışı siöz aldılar. 

Kültür Bakanı Cihad Balban'ın 15 Aralık 198H ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere istifasının uygun 
görüldüğüne; 

Kültür Bakanlığiının kaldırılması ve buna bağlı ye
ni (teşkilatlanmaya da'ir Develt Başkanlığı tezkereleri; 

Komisyon Sözcüsü S. Feridun Güray'ın görevin
den çekildiğine ve Komisyon Sözcülüğüne Enis Mu-
ratoğlu'nun seçildiğine dair Adalet Komisyonu (Baş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Avukatlık Kanununun 81 nci maddesinin ikiinci 
(bendinin değişitirilmesli hakkında; 

Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen 
Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Dev
lete veya Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve 
Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoluyla 
Halli Hakkında 3533 sayılı Kanunun Dördüncü Mad
desinin Değiştirilmesine, Üçüncü Maddesinin Kaldı
rılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun tasarıları kabul edildi.. 

15 Aralık 1981 Salı günü saalt 14.00*te toplanmak 
üzere Birîesime saat 17.20'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanıvelkiili! 

İmren AYKU? 
Kâtip Üye 

Kamer GENÇ 
Kâtip Üye 

»>m« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açıimıa Saatti : 14.€0ı 

BAŞKAN : BaşkaMvefciM Fenıni İSLÎMYEIİ 
KÂTİP ÜYELER : Ev%a PARLAK, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN 
başlıyoruz* 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

m. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldı-
kaçtı'nm, 14 Aralık 1981 tarihli 17 nci Birleşimde 
Mehmet Hazer'in «Anayasa Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi» hakkında yapmış olduğu konuşma ile ilgili 
açıklaması. 

— 444 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın 
Aldıkaçtı 'bir açıklama yapmak istiyorlar, okuifcuyo-
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
14 Aralık 1981 günkü Birleşimde Sayın Mehmet 

Hazer'in Anayasa Komisyonunun çalışmalarına iliş-
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ki» açıklamaları, bazı yanlış değerlendirmderi'n belir
diği kanaatini vermiştir. Komisyon adına gereken 
Ibilgiyi vermek istediğimden, söz almama 15.12.1981 
günkü Birleşimde delaletlerinizi en derin saygılarımla 
rica ederim. 

Orhan Aldıkaçıtı 
Anayasa Komisyonu 

Başkan] 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

14 .12 .1981 günlü Birleşimde Sayın Mehmet Ha-
zer'in gündem dışı yaptığı konuşmalardan sonra Ko
misyonumuz şu hususları açıklamayı zorunlu görmüş
tür : 

içtüzük müzakereleri yapılırken Genel Kurulda 
ıslöz alan arkadaşlarımız, Anayasa hazırlıklarına 'baş
lanırken bir genel görüşme yapılmasını ve üyelerin 
'görüşlerinin alınımasını yararlı gördüKİerini birkaç 
defa açıklamışlardı. Komisyonumuz da bu ilkeyi be-
nimsemlişEir ve bu ilkeye uygun ölaraik da, ©n sonunda 
Yüce Meclise sunacakları metnin, Meclisin eğilimle
rine hiç olmazsa yakın bir tarzda oluşturulmasını 
sağlamak için arkadaşlarımızın görüşlerine müracaat 
etmeyi kararlaştırmıştır. 

Bu amaçla bir genel görüşme yapmaya içtüzük 
imıfcân vermediğinden, Anayasa Komisyonu toplantı
larında siöz almak islteyen arKadaşların dinlenmesini 
uygun bulmuştur, ©unun için de, birçok arkadaşın 
aynı günde gelip, söz sırasını 'beklemen zaman kay-
tbetmemesl, diğer komisyonlardaki çalışmalarım ak
satmaması için de, önceden müracaat edilerek bir 
sıraya girilmesi ve arkadaşlarımızdan her birinin 
hangi gün söz alacaklarının önceden tespit edilmesi
nin yararlı olduğu sonucuna varmıştır. Bunun içindir 
ki, 'bildiriyi "yaptık; fakat bu müracaatın yazılı olması 
diye ibir şey yoktur. Komisyon Başkanlığına veyahut 
Sekreterliğine, Komisyondaki Sözcü veya Kâtip ar
kadaşlarımıza müracaatın yapılması yeterlidir. 

'Diğer itaralftan, şu 'kanaat bizde belirmiştir ki, ar
kadaşlarımız arasında yayığın olan bur görüşe göre, 
görüşlerin yazılı olarak Komisyona sunulması lazım
dır. ©Öyle bir şey 'bahis konusu değildir. Arkadaşları
mız Komisyonda sözlü olarak görüşlerini açıklaya
caklardır, açıklayabilirler ve yazılı olarak bunu hazır
lamaya da zahmet etmelerine lüzum yoktur. Çünkü, 

banda alınmaktadır, bant deşifre edilerek tutanaklara 
geçirilmektedir. 

Sürenin en fazla 20 dakika olması sorunu da bazı 
tereddütlere yol açmıştır. 20 dakika, sadece Anayasa 
hakkındaki genel görüşlerin söylenmesine, açıklan
masına ilişkindir; yani sadece bu defalıktır. Anaya
sanın genel ilkeleri tartışıldığı zaman, Anayasanın 
maddeleri kaleme alıdığı zaman üyelerimiz esasen 
Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmaya içtüzük 
hükümlerine göre tabii bir hakları, hukuki bir 'hak
ları vardır. Binaenaleyh, o zaman da söz alabilecek
lerdir, o zamanda görüşlerini açıklayabileceklerdir; 
yani 20 dakikalık görüşmeden sonra Anayasa hak
kındaki görüşlerini bir daha komisyonda açıklamamak 
İhtimali varit olmayan bir sonuçtur. 

Açılklamalarım 'bundan ibaret; teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
2. — Salih İnal'm, orman addedilen bitki örtüsü

nün bulunduğu yerlerin içinde veya buna civar olan 
köylerde yaşayan çiftçi ailelerinin Orman Teş
kilatı ve Hazine ile olan ihtilaflarına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalara geçiyo
rum. 

Saıyın Salih Inal'ın bir gündem dışı konuşma ta
lebi var, okutuyorum': 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Orman olduğu iddia edilen yerlerin içinde veya 

buna civar olan ortamlarda bulunan yörelerde yaşa
yan binlerce çiftçi ailesinin bu gibi yerlerde sahip 
olduğu arazileri üzerinde çiftçi .ile orman teşkilatı ve 
Hazine arasında büyük ihtilaflar mevcuttur. 

Bunun önemini dile getirmek ve bir an evvel ele 
alınması gereken tedbirlere mütealli'K hususları belirt
mek üzere öncelikle gündem dışı konuşmak işitiyo
rum. 

Gereğine müsaadelerinizi üstün saygılarımla arz 
ederim. 

Salih inal 
BAŞKAN — Buyurun Sayın inal. 
SALÎH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mecli

sinin değerli üyeleri; 
Sizlere bugün yapacağım bu gündem dışı konuş

mamda, orman added'ilen bitki örtüsünün bulunduğu 
ortamın içinde veya buna civar olan köylerde yaşayan 
'binlerce çiftçi ailesinin önemli bir sorununu 'dile ge-
'timıeye çalışacağım. 

— 445 — 
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Bu konuda gündem dışı konuşma yapmama imkân 
'bahşeden Başkanlık Divanına peşinen gönülde teşek
kür 'edenim. 

Arkadaşlar, 
Malumlarınız olduğu veçhile, ülkemizin birçok 

yerlerinde Tapu ve Kadastro Teşkilatı faaliyet halin
dedir. Bu Tapu ve Kadastro Teşkilatına ailt Tapula
ma Komisyonu Tekirdağ İlinde de çalışmalarını sür
dürmektedir. Tapulama Komisyonunun geçtiği köy
lerde yaşayan çiftçilerimizin halen sahip oldukları 
ve uzun yılandan beri tarım faaliyeüerinde değerlen
dirdikleri arazileri, «Orman va Hazine arazisidir» de
nerek Tapulama Komisyonunca verilmek istenen ta
puları iptal edilmekte ve bu gibi araziler tapulama 
dışı bırakılarak Orman Genel Müdürlüğüne devredil
mekte, dolayısıyla Hazine adına tescil edilmek yo
luna gidilmektedir. 

Halen böyle bir durumla karşı karşıya bırakılan 
çiftçilerimiz büyük güçlüklerin içime sürüklenımelklte-
dirler. Bu konuyu biraz açıklayabilmek üzere Tekir
dağ İline bağlı birkaç köyün durumunu belirıtaıeye 
çalışacağım. Esasında bu sorun yalınız Tekirdağ İli 
hudutları içinde kalmayıp, ülkemizin diğer tanım 
bölgelerinde, orman addedilen yerlerin içinde veya 
'buna hudut olan köylerimizde yaşayan çiftçilerimizin 
genel sorunu olmak niteliğindedir. 

Balkan ülkelerinden göçmen olarak gelen veya 
arazisi dar olan vatandaşlarımıza muhtelif kanunlar 
ile tahsis veya tevdi edilen arazilerin büyük bir bölü
mü «orman» diye isimlendirilen makilik, fundalık 
veya pırnallık gibi bodur çalılıklara huduttur. Bu 
araziler çiftçimiz tarafından uzun yıllardan (beri «öz 
malımdır» diyerek bağ ve meyvelikler tesis edilerek 
veya çeşitli tarım ürünlerinin üretimini yapmak su
retiyle tarla olarak değerlendirilmiştir. 

Bu yerlerin hakiki sahibi oldukları inancıyla bu 
arazilerini ıslah etmişler ve uzun yıllardan beri bu 
.tarım'sal faaliyetlerini iyi bir .şekilde sürdüregelımiş-
lerdir. Hatta bu arazilerden bir kısmı da dünün de
ğil, çok eski yıllardan beri atalarının işleyegeldiği 
arazilerdir ki, bunlarun büyük bir kısmının esıki Türk
çe tapuları ve bilalhatra yenilenmiş tapuları da mev
cuttur., 

Tapu ve Kadastro Teşkilatının Tapulama 'komis
yonlarının bölgedeki olumlu çalışmalarıyla bu arazi 
sahiplerine yeni tapularının verilmesi yoluna gidildi
ğinde, bugünkü büyük bir çiftçi kitlesinin karşısına, 
«Bu araziler ormandan açmadır» denerek ya 'Orman 
Genel Müdürlüğü veya Maliye Hazinesi veyahut her 
iki kamu kuruluşu birlikte çıkmaktadır. 

iSözü edien ve fasılasız - nizasız olarak çok uzun 
yıllardan beri çiftçimiz tarafından bir tarım arazisi 
olarak kuilanilageien bu gibi araziler, geçmiş yular
da orman veya Hazine arazisi değildi de bugün mü 
orman arazisi oldu veya Hazineye ait arazi olmuştur?. 
Bu hayretle karşılanacak ve üzüntü duyulacak önemli 
bir durumdur. 

Kısaca, çok geçmiş yıllarda mübadil olarak gelen 
göçmen çiftçilere, iskân mevzuatıyla iskân komis
yonları marifetiyle 'bu gibi ortamlarda verilen arazi 
miktarının 'ellerindeki tapularda yazılı olan miktara 
uymaması yönünde Hazine ile, orman addedilen bitki 
florasıyla örtülü olan •sahaların içinde veya buna hu
dut olan yerlerdeki köylerde yaşayan çiftçilerimizin 
!salhip oldukları ve uzun yıllardan beri ıtaırım arazisi 
olarak kullandıkları arazilerin sınırlarının geçmiş yıl
larda yapılan orman amenajman haritalairıyla uyum 
göstermediği gerekçesiyle «Açma arazidir» denerek 
orman teşkilatıyla büyük bir çiftçi 'kitlesi ihtilafa 
düşmüş bulunmaktadır. Binleri aşan çiftçi aileleri 
bugün Orman İdaresi veya Hazine ile Tapulama Mah
kemesinde karşı karşıyadır. Tapu ve Kadastro Teşki
latına ait tapu'lama komisyonlarının çalışmaları geliş
tikçe, bu soruna ait davaların daha da büyük boyut
lara varacağı aşikârdır. 

Kendilerinden daha fazla tarımsal1 üretim bekle
diğimiz, hu ımıalhkeme kapılarını aşındıran büyük çift
çilerimiz bir çözüm beklemektedir. «Orman ve Ha
zine arazisidir» diye arazisi elinden alınmak istenen 
çiftçilerimizin maddi ve manevi yönden de büyük bir 
zarara maruz kalmaktadır ve âdeta psikolojik bıir 
deprem içine sokulmuş durumdadırlar. 

iBu konuda orman addedilen sahaların içinde ve
ya civarımda bulunan köylerden birkaçına ait net ör
nek vermek istiyorum. 

Birinci örnek: Tekirdağ il merkezine 'bağlı Avşer 
köyünde 332 parsel arazi tespit edilmiş, bunun 291 
parseli Orman İdaresi ve Hazine ile mahkemelik'tlir. 

İkinci örnek: Yine Tekirdağ il merkezine bağlı 
Yukarı Kılıçlı köyünde toplam 725 parsel arazi tes
pit edilmiş, bunun 410 parseli Hazine ve Orman İda
resiyle ihıtlMâfıliıdır. 

Üçüncü örnek: Yine Tekirdağ merkez ilçesine 
bağlı Karaçalı köyünün Tapulama Komisyonların
ca normal tespit görmüş tüm arazi parsel miktarı 
3'82 olup, 'bunun 222 parseli aynı kamu kuruluşla
rıyla ihtilaf halimdedir. 

ıBu itirazlı olan parsellere ait dosyaların Tapula
ma Mahkemesine (intikali etmiş olduğu, illgili köy 

— 446 — 
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muhtarları 'tarafından dile ıgefcirilmıiş'tıir. 'Bu yöredeki 
diğer 'birçok köylerin durumu da aynı niteliktedir. 

'Kısacası; çok eski yıllardan beri tasarruf edile-
gelen araziler «Açma orman arazisi» olarak kabul 
edilip tapulama dışında barakılarak çiftçinin elin
den alınma durumuna gidilmektedir. Örnek olarak 
gösterdiğimiz bu köyler, pırnallık, fundalık ve çalı
lıkların ortasında "veya civarındadır. Bu yerlere or
man gözüyle 'bakılarak köyün etrafında bulunan 'tar
laları «Orman yeridir» denerek Orman idaresince 
alınmak 'istenmektedir. Aslında köy civarında veya 
etrafında mevcut olan pırnallıklar, çalılıklar orman 
niteliğinde değildir, ©ir nevli makiliktir. Bunların bu
lunduğu arazi tarıma çok elverişlidir. 

lAyrıca tekrar ©diyorum, bu yörede mevcut olan 
bir kısım köyler 'de, iskân tapuludur. Meselâ; 19001 
yılında kurulan 'Karaçalı (Köyü sakinlerinin elinde 
'bu yıil'lara kadar uzanan tapuları da mevcuttur. Hal 
böyleyken «Orman veya Haizine arazisidir» diyerek 
'bu tapulara da itirazlar mevcuttur. 

Halen Tekirdağ İlinin 17 köyünde yaşayan çift
çilerimiz, belirtmeye çalıştığım bu sorunlarla 'karşı 
karşıya bulunmaktadır. IBu sorun az önce belirttiğim 
gibi Ülkemizin orman kabul edilen saihalarına kadar 
varan diğer bölgelerindeki 'köylerinde de mevcuttur. 

liste, bu sorunlarla karşı karşıya bırakılan büyük 
çiftçi kitlesinin mahkeme kapılarına gönderilmesiyle, 
bir taraftan mevcut üretim gücü heder olmakta, di
ğer taraftan da tarım alanında üretimim artması en
gellenmektedir. Çiftçinin uzun yıllardan beri tarım 
alanında değerlendirdiği arazisine tapulama komis
yonlarının vermek istediği tapuya, Orman Teşkilatı
nın veya Hazinenin karşı çıkması; dengeli blir tutum 
değildir. IBöylece, elimde tapusu olmayan çiftçi çeşit
li tarımsal kredi olanaklarında da yararllanamama 
durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır^ 

iBu durumlar muvacehesinde çiftçimizin karşı 
lastiği, içinde bulunduğu sorunlara gereği glîbi çö
züm getirmek 'üzere bu gibi ihtilaflı ortamlardaki, 
tarım arazisi ile, hakiki anlamda orman denilebile
cek orman sahalarının yeniden sınırlandırulması ve 
orman kadastro işlemlerine bir an evvel başlatılma
sı ve orman tahdit ve kadastro komisyonlarının 
bu gibi yörelerdeki görevlerini hızlandırmaları ge
reklidir-

'Doğan yeni duruma göre yenıi düzenlemeler yapıl
malıdır. Ormanla, makilik, çalılık, fundalık, pınal 
gibi bodur bitki örtüsünün oluşturduğu olanakların, 
alanların 'bilimsel tarifi uygulamalarda artık en ger

çekçi bir şekilde ortaya konmalıdır. Sıradan bir bit
ki örtüsü olmaktan ve kısmen erozyonu önlemekten 
başka hiç bir ekonomik değeri olmayan makilik, ça
lılık, fundalık, pınal gibi bodur bitkilerin kapladığı 
alanlar, bir an evvel daha rantabl olabilecek şekilde 
tarım alanlarına dönüştürülmelidir. Buna şiddetle 
ihtiyaç duyulmaktadır, 

ıBu konudaki sorunların en kısa bir zamanda çö
züme ulaştırılması için toprağı olmayan veya yeter
siz bir 'toprağa sahip olan çiftçilerimizin huzura ka
vuşturulması yönünden gerekli olan kanunlar bir 
an evvel çıkarılmalı ve ayrıca gündeme gelen Top
rak ve Tarım Reformu 'Kanun Tasarısında da bu 
konular uygulamaya dönük olacak şekilde gereği gi
bi yer almalıdır., 

Çiftçimizin mutazarrır olmaması için belirtilen 
hususlarda Tarım 've Orman Bakanlığımızın diğer 

konularda olduğu gibi, bu konuda da vakit geciktir
meden, gerekli lilgiyi göstereceğine olan inançla, Or
man 'Genel Müdürlüğü Teşkilatının 'kanservatif bir 
düşünce, görüş ve tutumdan sıyrılarak, bir an eVvel 
bugünün koşullarına uygun olarak, gerçek çözüm 
yollarını uygulamaya koymasını diliyorum. 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Vatanını seven, mülkiyet hakkına saygılı, aile ve 

toprağına bağlı Türk çiftçisinin böyle bir sorununu 
en gerçekçi bir sakilde ve ona yararlı olacak bir bi
çimde çözüme ulaştırmak suretiyle, yazın sıcağından, 
kışın soğuğundan, branzlaşan çehresinde hayatı sü
resince çektiği sıkıntıların ıstırabını simgeleyen kı
rışıklıklar arasında, mutluluk dolu tebessümünü gör
mek, hiç şüphe yok ki, hepimizi sevindirecektir. 

Ulu önder Atatürk'ün dediği, «Türkiye'nlin sahi
bi hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylü
dür. Herkes'den 'daha çok refah, saadet 've servete 
müstahak ve lâyık olan köylüdür.» büyük sözleri an
cak böyle gerçekleşecektir. 

(Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). 

»BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın înaL 

3. — Mustafa Aldündar'm, işçi ücretleri ve emek
li olan işçilerin kıdem tazminatlarının ödeniş şekline 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Alpdündar'ın 
gündem dışı bir konuşma talebi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Özellikle dar gelirlileri ilgilendiren, bunalıma iten 

birkaç güncel konuda açıklama yapmak üzere gün-
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dem dışı söz verilmesi hususunu saygıyla arz ve ta
lep ederim. 

Saygılarımla.. 
Mustafa Alpdündar 

INİOT : Sözlerim işçilere ödenmemiş kıdem taz
minatlarıyla, »işçi ücretleri üzerinedir. 

IBAŞıKiAN — Buyurun Sayın Alpdündar., 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan:, 

değerli .arkadaşlarım'; 
Aslında ıgündem dışı konuşma talebim iki gün ön

cesine raslamaktadır. Ancak Başkanlık Divanı bir
kaç konu nedenliyle, konuların ayrılması nedeniyle 
bugüne bıraktılar, ama güncelliğim devam ettirdiği 
için gündem dışı konuşmamda 'iki ilginç konuya de
ğinmek istiyorum. 

(Değerli arkadaşlarımı; 
Günümüzde çalışanlarım durumları ilginçliğini, 

.günceliğini devam ettirmektedir. Bu konuda Hü
kümetin, Muhterem Hükümetin dikkatli erini çek
mek ve filizlere az da olsa bu kısa süre içinde bilgi 
vermek istemekteyim. 

Şabsen ben bir işçi temsilcisi olarak, işçi ve işve
ren ilişkilerinin çok önemine inanan, günümüzün ge
rektirdiği kardeşlik havasını yaratmak isteyen, ser
maye olmadığı yerde işçimin olmayacağı, ama ser
maye olduğu hadde işçi olmasa hiç bir şeyin olamaya
cağını vurgulayarak sözlerime başlamak işitiyorum. 

Özellikle bu kutsal yapı altında »işçi - işveren ça
tışması gibi kesimlikle bir duygudan bütün arkadaşla
rımı tenzih ederek sözlerime devam etmek istiyo
rum. Diyorum ki, birkaç gün önce çok yakından ta
nıdığım saygıdeğer bir işverenimin, basına intikal et
miş bazı sözlerinin doğru olmadığını ve bundan böy
le bizi bu mikrofonda açıklama yapmak meöburıi-
yetinde bırakacak sözlere, konuşmalara imkân veril
memesinin gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çok 
değerli büyük bir sanayici arkadaşım, «îşçıi ücretleri
nin astronomik artışlar seviyesine ulaştığını» söyle
mişlerdir. îki ıgün önceki basında yer alan bu konu, 
cidden bizi bu konuşmaya sevk etmiştir. 

Asılında Maliye 'Bakanlığının '1981 Bütçe yılı için 
hepinize sunmuş olduğu Yıllık Ekonomik Raporda, 
nominali ücretler vardır. Bu Ücretleri tetkik ettiğiniz 
zaman, (1980 sonu itibariyle nominal ücret ortalama
sı günlük 4129 lirayı bulmaktadır. Asgari ücretin Sa
yın Devlet IBaşkanımızın, özellikle Başbakanımızın.' 
vurguladığı gibi kutsal ücretin günün şartlarıyla mu
kayesesi de mümkün değildir. Artırılması çalışma
dan başlatılmalıdır, başlatıldığına da inanmakta-' 
yım. 

Böyle olunca böylesine büyük bir 'İşverenimizin 
kamuoyunu yanılgıya sürükleyecek işçi ücretlerinin 
astronomik rakamlara ulaştığını 'söylemesini doğru 
bulmadığım için size açıklama yapma ihtiyacımı duy
dum. Gerçekten astronomik rakamlara erişen bazı 
şeyler var. Bunlar da hepinizin bildiği gibi tüketimi 
mıad deleri.ı 

Dün değerli bir arkadaşıım çok haklı bir konuşma 
yaptı. Gerçekten günümüzde hayat pahalılığına ula
şılamaz bir durum vardır. Onun ötesinde kontrol
süzlük vardır. Hiç bir şeyin kontrol ©dilmediğini, 
özellikle belediyelerim yasalarındaki asli görevllerini 
yapmadıklarını burada vurgulamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Astronomik 'rakamlara ulaşan fiyatlardır. Artık 

ücretler fiyatların çok çok gerisinde kalmıştır. Bu 
hayatı hep beraber yaşamaktayıız. Takdir Ve düşünce 
sizlere aittir. Örneğin, saygıdeğer işverenimin orta
ya koyduğu işçi astronomik ücretleri, işçilerin üret
tikleri fiyatlara yansımış. Takdir edersiniz, elektrikli 
ev aletleri üzerinde bir düşünün, 6 ay '8 ay önce imalı 
edilen bir gaz sobası, bir elektrik sobası, bir fırın bu
gün 3 misline, 3,5 misline satılabilmektedir. Elbette-
ki haklı gerekçeleri yardir. Biz şuna inanıyoruz; ha
yat pahalılığını durdurmak belki mümkün değildir; 
ama azaltmak mümkündür. Takdir edersiniz ki, faz
la üretim, tüketilmedikçe neye yarar. Halkın satımal-
ma gücü kalmadığı sürece mail ne kadar üretill-rse üre
tilsin, işte depolarda bekler. Bu itibarla değerli ser-> 
maye sahibi işverenlerimizi daha temkinli hareket et
meye <ve fiyatlarını sabit tutmaya davet ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir güncel konu daha var. O da, emekli olan İş

çilerin kıdem tazminatlları sorunu. 
Biz, yemin etaiş insanlar olarak, herkesin sosyal 

adaletten eşit yararlanmasını isteyen insanlar olarak 
bazı şeyleri söylemek durumundayız, örneğin, KJİT* 
lebdeki emekli olan işçi arkadaşlarımızın bugüne ka
dar en az 3 yıldan beri ödenmemiş kıdem tazminat-
darının ne değeni kaldı?.. 

ıBlr değişik uygulama daha var. Biz Türkiye'de 
yasaların yürürlükte ollduğuna inanıyoruz. Örneğin 
ffş Yasası yürürlüktedir, bütün hükümleriyle yürür
lüktedir. İş Yasamızda, üoret takas edilemez, başka 
şeylerle ödenemez denmektedir; ama görüyoruz ki, 
•K'İT'lerde kıdem tazminatları demirle, çimentoyla, 
sayaçla ödenmeye çalışılmaktadır. Aslında 20-30 yılı
nı o işyerine vakfetmiş insan, artık yeni hayatına 
düzen, vereceği zaman aflacağı parayla, bir kasaba seç-
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mök, koy seçmek, kent seçmek durumundayken, alı 
bakalım 7 ton demir; o demini taşıma imkânına da 
sahip olmayan işçilerimiz, bu ellerindeki malzemeıle-
ri belli kişilerin elline geçirnıekte ve kıdem tazminat-
lannın da 'hiç bir anlamı olamamaktadır. 

Yasaya aykırı olan bu uygulamanın derhal dur
durulmasını', gerçekten eğer para yoksa çare bulun
ması hükümetlere düşer, hükmetmek, hükümet et
mek bambaşka bir şeydir, icradır, icranın görevidir. 
Şimdi işçiye Sümerbank*tan ayrılırken basma verir
sek, 'Makine Kim ya'dan ayrılırken elektrik sayacı ve
rirsek, Demir Çellik'ten ayrılıırken demir «verirsek; 
Ereğli Kömür 'işletmelerinden ayrılırken k'ömür vere
miyoruz ya, (hâlâ altın 'değerini sürdüren kara kö
mürü bile yakmaya bulamıyoruz; ama 3 yıldan beri 
TKİ Üddiğimiz Ereğllıi Kömür İşletmelerinden ayrıl
mış arkadaşlar hâlâ kıdem tazminatlarını, batta ik
ramiyelerini, hatta toplu sözleşme zam' farklarını ala
mamışlardır. 

Bu konuda birkaç rakam vermek gerekirse, TKİ* 
nin işçiye borcu kıdem tazminatından 2 ımilyar 600 
milyon Lira; II980 yılı ikramiyelerinden 2 milyar lira; 
toplu iş sözleşmesi alacağından 7 milyar lira, toplam1 

İli milyar 600 milyon lira* 
Tabii bunu çoğaltmak mümkün. Örneğin, Maki

ne K'imya'dan işçilerimizin alacağı 1 milyar Dira, İEti-
banfc'tao 15 milyar lira. Devlet Demiryolları, Malkine 
Kimya Endüstrisi, bütün KlİT'leri böylece çoğaltmak 
mümkündür değerli arkadaşilariim. 

,Bu durumun bir an önce bir plana, programa bağ
lanması Ve yasıalarımıza uygun olarak Türk parasıy
la ödenmesi gerekmektedir. İnanıyorum önümüzde
ki günlerde Saygıdeğer Başbakanımız bu kürsüden 
Tü'rkiyenıin ekonomik: durumu hakkında bilgi vere
cektir. 'Bu itibarla, inşallah o bilgileri sunarken Hü
kümetimizin Başkanı, bizim IKİT'lerdekıi bu kıdem 
tazminatı tıkanıklığının da açıldığını, hatta ödenme
ye başladığı müjdesini Vermiş olsun. 

•Bir iılginç yönü daha var bu 'konunun. 
IBAŞKAIN — Sayın Alpdündar, toparlamanızı ri

ca ediyorum., 
MUSTAFA A U P D O N O A I R — Toparlıyorum 

efendim., 
ıDeğerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz devlet kesiminde yalnız İşçiler emek

li olmamaktadır, memur arkaidaışlarımıız da emekli ol
maktadır. Kesinlikle yanlış bir fikre meydan verilme
mesi için söylüyorum, memur arkadaşlarımıza emekli 
olurken verilen paranın biç bir anlamı yoktur., Eğer 

bütçemiz elveriyorsa daJha çoğunu verelim; ama bir 
işçi, bir memur emekli olduğu zaman memur emek
li arkadaşımızın parasını bernıen, işçi emekli arkadaşı
mızı 3 yıl, 4 yıl gibi bekleyerek, esasen alacağı para
nın sıfıra inmesine de herhalde gönlümüz razı ola
maz. 

Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için foepinı-
ze teşekkür eder, saygılar isunarım değerli arkadaşıla-
nm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün
dar. 

4.» — Halil Gelendost'un, ruhsatsız yapılar ve 
bazı kuruluşlara inşaat yapma yükümlülüğünün ge
tirilmesi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gelendost'un gündem dışı ko
nuşma talebi vardır, bu talebi 'havi tezkerelerini oku
tuyorum., 

Danışma Meclisli Sayın Başkanlığına 
Güncel konulardan olan ve toplumumuzu yakın

dan illgilendiren ruhsatsız yapılarla ilgili gündem dı
şı bir konuşma yapmak istemekteyim. 

Müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 
,'ÖAŞKÂN — Buyurun Sayın Gelehdost. 

HALİL GELBNİDOST — Sayın ıBaşkan, değer
li arkadaşlarım; 

Milletimizin özü, rnlili varlığımızın teminatı olan 
Silahlı Kuvvetlerimiz sayesinde silahlı anarşiyi, Dev
let ve Hükümet Başkanlarımızın ifadeleriyle büyük 
ölçüde çökerttik ve güvenliğe kavuştuk; fakat silahlı 
anarşi kadar toplumumuzu sarsmasa da üç çeşit anar
şi de, balkımızı bütün etkinlikleriyle tedirgin etmekte
dir. Bu anarşi çeşitleri ise, hepimizin bildiği gibi, tra
fik anarşisi, faiz anarşisi, yapı anarşisidir. 

Trafik anarşisi üzerinde çok duruldu ve durul
makta, İçişleri Bakanımız trafik suçlarını cinayet suç
lan arasında niteledi. Faiz anarşisini bir arkadaşımız 
gündem dışı söz alarak dille getirmeye çalıştı Mem
nuniyetle ifade etmek isterim ki, piyasa bankerleri 
de yoğun bir denetlemeye tabi tutuldu. 

İBen dse, şu kısa süre içerisinde piyasadaki yapı 
anarşisinden -söz edecek ve yetkili ve sorumlulardan! 
vakit geçirmeden önlemler alınmasını istirham ede
ceğim. Zira bu konu, toplumumuzda, biraz sonra 
açıklayacağım üzere, ortalama 5 milyon vatandaşı
mızı ilgilendirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yapı işi dolayısıyla iskân mü^adesi, özellikle 

büyük şehirlerimizin bitmez tükenmez dertlerimden 
birisidir. Piyasa müteahhidi bir inşaat yapar, inşaat 
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'biter ya da yan biter. Kat malikleri taşınır 've dert
ler de hemen haşlar. 

lînşaatın Hakan <müsaa'desi yoktur, ıBinaya (girenler, 
inşaat sırasında alınmış şantiye su ve elektriğini kul
lanırlar. 'Bu elektrik ve su pahalıdır. ©elediye de is
tediği zaman kesebilir. İSu Ve elektrik kesilince vatan
daşla 'belediye karşı' karşıya gelir. 

İmar Yasasının IS nci ımadd'esi gereğince, oturma 
ruhsatı olmayan yapıları işgal edenlere para cezası 
kesilir. Aynı Yasamın 21 nci maddesi gereğince sulh 
mahkemesinden tahliye kararı alınarak buraların bo
şaltılması yoluna gidilir. Dairenin Ve dükkanın için
deki insanlar dışarı çıkartılır; ama eşyalar dışarı çı
kartılamaz. Çünkü eşyallan koyacak ve koruyacak ne 
yer, ne de mevzuat mevcuttur. * 

Değerli. arkadaşlarım; 
'Bakınız, piyasada kaçak inşaatlar nasıl meydana 

geliyor: Müteahhitler tasdikli proje ve ruhsatla veya 
çok zaman zemin altı proje ve ruhsatla işe basılıyor
lar. Dürüst müteahhitleri tenzih ve ekonomiye ve 
imara katkıları 'dolayısıyla 'tenzih ederim, aşırı kâr 
maksadı güden hu kişiler proje dışına çıkmaları için 
inşaatın, tuttukları fen sorumilularını zorluyorlar. Bu 
fen sorumluları, bu zorlamalaira dayanamayarak ruıh-
sait ve proje dışı inşaata göz yumma zorunda kalı
yor. Böylece proje dışı inşaat sürerken ihbar veya en
der hallerde 'belediye kontrol ekiplerince hu durum 
tespit ediliyor, zabıt tutuluyor.. 

Zalbıt, posta ile inşaat sahibinin adresine postala
nıyor. inşaat sahibi adresinde 'bulunamadığı içlin, (iki, 
ekseri 'böyle oluyor) tebligat muhtara yapılıyor. Bu 
tebligatta, inşaatın 15 gün ilçitılde projeye uygun ha
le getirilmesi isteniyor. 15 gün geçince belediye encü
meni yıkım kararı alıyor. 

Yııkım kararı da aynı şekilde inşaat sahibine teb
liğ ediliyor. ılnşaat sahibi, hu karara 7 gün içimde iti
raz ediyor. İıl İdare Kurulu itirazı reddedince Danış-
taya başvuruluyor. Danıştay'dan da karar en erken 3 
senede çıkıyor ve böylece atı alan Üsküdar'ı geçiyor 
ve inşaat da bitiyor. 

Toprak sahipleriine göre, toprak hisselerine göre 
daire ve dükkânlar üzerine kat irtifakı kurularak sa
tışları yapılıyor. Akıbetin ne olacağını bilmeyen Va
tandaşlar da mülk edinmenin sevinciyle hu yerlerin 
içine yerleşiyorlar. ıBundan sonra, yukarıda açıklanan 
ışekilde belediye ve vatandaş arasında sürtüşmeler 
başlıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
(10 ay kadar önce istanbul Belediyesıinin tespitle

rine göre, yalnız istanbul Belediyesi sınırları içinde 40 
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hin kaçak inşaat olduğu tespit edilımişitir. IBu inşaat
larda 10'ar 'bağımsız holüm olduğunu kahul edersıek 
400 hin bağımsız holüm ıdaire ve dükkân elder. Bu 
tespiti yurt sathına yayarsak en iyimser tahminle hu 
rakam 1 milyona yükselir. Yani, yurt çapında hugün 
inşaatı bitmiş veya yarı bitmiş ve fakat oturma ruh
satı alınmamış 1 milyon civarında vatandaşların otur
duğu; fakat oturma ruhsatı alınmamış daire ve dük
kânlar mevcuttur. IHer 'bağımsız bölümden ortalama 
beş vatandaşın faydalandığını kahul ©dersek, bu du
rumun 5 milyon vatandaşımızı ilgilendireceği sonu
cumu çıkarabiliriz. ıBu rakam da, nüfusumuzun 1/9" 
una tekabül eder. 

Değerli arkadaşılarıım; 
'Bence alınması gereken acil önlemleri şöyle sıra

layabiliriz:' 
(imar Yasası yönünden, inşaatın mesul fen sorum

lusuna bugün mevcut olan meslekten men cezasımın 
yanında, '(Kıi, yalnız meslekten men cezası verilebil
mekte.) görevini kötüye kullanmaktan da soruşturma 
açılabilmelidir, çünkü bu görevi belediyelere yardımcı 
olarak kamu hizmeti niteliğinde üstlenmektedirler. 

Piyasa müteahhitlerinden teminat ve bazı nitelik
ler aranmalı, inşaat işçiliğinden yetişme kimselerin.' 
müteahhitlik yapabilmeleri kısıtlanmalı, yasalara ve 
sözleşmelere aykırı inşaat yapan veya yapmadan sa
tan, inşaatı yarıda bırakıp kaçanlara hukuki sorumlu
luklar yanında, 'meslekten men ve dolandırıcılıktan! 
cezai kovuşturma yapılabilmelidir. 

Tebligat 'işlemleri daha pratik düzene sokulmalı 
ve İhtilaflar, Danıştay'a gitmeksizin İl idare Heyet
lerince nihai olarak karara bağlanmalıdır. 

Yapı kontrol ekipleri reorganize edilerek, her tür-i 
lü 'şaibeden arındırılıp, saygınlığa kavuşturulmalı'dır. 

Gecekondu Yasası yeniden gözden geçirilerek, 
köyden şehirlere göçler, 'disiplin ve tabdite tabi tu
tulmalıdır. Mevcut, şehirler etrafındaki gecekondu
lar planlı olarak yapılacak yapılara intikal ettiriılımeli-
lidir. 

'Bazı kuruluşlara inşaat yapma yükümlülüğü ge-
tiril'meli'dir. OBmİâk (Kredi (Bankası ve Ordu Yardım
laşma Kurumunda olduğu gibi, büyük »bankalara ve 
müesseselere (Örneğin Koç Grubu, Sabancı Grulbu, 
Eczacıbaşı, ENKA (Holding gibi), mesken yapma yü
kümlülüğü getirilmelidir. Zira bugün 2,5 milyon olan 
mesken açığını devlet eliyle kapatmamız için, daha 
pek çok seneler beklememiz gerekecektir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın GeJendost. 
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5., — Mehmet Hazer'in, bu Birleşimde Anayasa 
Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı'nm 14 Aralık 
1981 tarihli 17 nci Birleşimdeki konuşmasını yanlış 
aksettirdiğini ileri sürerek, İçtüzüğün 67 nci madde
si gereğince açıklaması. 

ıBAŞKAN — Sayın Hataer, Tuzluğun 67 nci tmald-
dösli gereğince mü açiklama yapmak Milyonsunuz? 

MEHMET HAZER — Evet efendim. 
IBAŞKAN —: Sayın Mdhmet Hazer, Içjtlüzüığüımfü-

raün 67 nci maddesi gereğince açılklaımıa yapmak İş
itiyor. 'Bu konudaki önengösüni dkuıfcuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayalsa Komisyonu Sayın 'Balkanının (izahları 

Ibenim maruızialtımı yanlış aksdtıtüırmliştlir. Kısa bir 
açiklama yapmak üzere söz verilimıeslnii saygıyla ri
ca ederim. 

ıMdhmet Hazer 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
'MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 

iarkadaŞlarım; 
'Belki önemsiz sayüan bir konuda, lilkiiınoi defa 

huzurunuzu işgal dilciğim (ilcin özür dillerim. 
ıBaşIkanjOTuz (meseleyi itiürmüylle ele laknaımıtşlar, 

ısadece Ibir noktasını, buradaki üye arikadaışllarıınıı-
zıın Komisyonda (konuşma yettkilertinin olduğunu bi
naenaleyh, kendi işlerüne ıkoOıaıyOiiik sağlamak (için sıra
ya koyduklarını ifade ettiler. 

Mesele 'bu değil arkadaşlar. Türkiye, malum ol
duğu üzere, 'yenli bir Anayasa bekleyişi İçimdedir. Bu 
(Anayasanın hazırlanmasında her araca, her imkâna 
el laitmalk, ondan yararlanmak, bizim aısdli görevimiz
dir. EvIeVdyetle Komisyanunı da asli görevlidir, isteni
len. şudur: 

Anayasanın bazı ıtemel prensipleri, (Kurucu Mec
lis Teşkiline Dair Kanunda yer almıştır. ©unların 
dışımda, yenli Ibir Anayalsa lyıapıDüntken, 'tdk meclis mı 
lölacak, cumûmırbaşkanıinı klim seçecdk, yetkileri ne 
olacak gibi ((Teferruata girmiyorum) (konularda Yüce 
HeydtünSiziin tdker Itdker arzuları olabilir, görüşleri 
olabilir, fikirleri olabilir. iBunlları bir araya gdöire-
rdk, birli diğerini dinleyerdk, (bini 'diğerinin havasını 
Iteneffüs ederdk konuşalım ive baştan ısağlanıacalk bu 
mutabakatla sağlam bir Anayasa yapalım. 

Benlimi maruzatım bundan ibaretitir. Yanli, ıtdker 
telker her aıikadaış gider orada (konuşur, hatlta bazı
larının yaptığı gibi, çıkar basına da verlir. O değil be
nlim İstediğim. Benim islfeediğilm şu; beriiim istedi-
ğiım değill, ihtiyacın gerektirdiği şu: 

Komisyon hıüvliydüi içimde, Ikomisyon stıaltiösü (için
de Genel Kurulumuz bir araya gelme! ive bu bir 

araya gelindiği zaman da (Bir ıgunde olmaz, liıki gün 
ahır, üç gün ölür, Ibeş 'gün dlbr..) her adkadaş, Ana-
lyasanın temel prensiplerlini, yapısını, çaltıisnu Ikendli 
(görüşüme göre 'izah dtmeJli. (Komlîsyon bunları malt et
meli, not almalı, ıgane de IkeridM1 ıgötfürrüp bunları 
değerlendirmeli ve hazırlamalıdır. Yanli, başlangıçta 
biç olmazsa Yüce (Heyetlinizden bir ımultabakalt alın
madan hazırlanacak bir Anayalsa, iddi ay sonra ITLI 
'ahır, üç ay ısoora mı okır, beş ay sanıra mı olur ye
niden (huzurunuza geldiği zaman, eksik gelir, yanlış 
gelir ive yeniden Itartışmalara yol açabilir. 

Komisyon Başkanımız veya Klomisyonun Heydtıi 
Umurriiyesi (bunda ısrar etmemdidilrler. Sayın Baş
kanlık iDivanının da Ibu (konuda yardımcı ıdîmaisı ğe-
rdkttiği (inancındayım. Yani, Komisyon eğer kendle-
ırtine 'bazı imlkâniar arıyor, yer İstiyorsa; bu yer te
min edilmeli, bu limlkân sağlanmalıdır. Arkadaşları
mız bir heydt hallinde bu büıylülk meseleyi, bu bizim 
asli vazifemiz 'olan büyük meseleyi bir arada Ikonuş-
ımallı, b'ir arada (karara bağlaımallıyız; yani fiildirler 
belirlenmeli, anllaşılmıaılıdır. Bu (konuları, tdker tdkıer 
her arkadaş (kemdi başına gidip söyler, orada dosyada 
kalır. Halbuki, toplu halde olunursa, bir arkadaşın 
(konuştuğunu diğer bir arlkadaş ya eksik bulur ya 
ıtaısvip eder; bir başkası başjka noktayı soylar; bunla
rın (heyetli umuım/iyesiiyle de gidilecek 'yol bellirlen-
mis oku*. 

(Benlim maruzatım budur. Sayın Komisyon Baş
kanından rica ediyorum, böyle bir 'mesele ficin birkaç 
defa dedim iki, dediiye gâttaneden, bu meseleyi... 
Daha evvel 'İçtüzük Komlisyomumda da biz (bunu Iko-
nuşrnuşjüuk. Ondan ısonıra, ilk Ikonuşmıamda da geldi
ler, «Doğru konuştun» dediler, talkdirlerinli ifade et
tiler. Yanıi, 'Komisyona ısöz gediremiyarlarsa ona bir 
şey diyeceğim yok; ama (herhalde bu konuyu fittin 
faikla, beraberce dile ataalkta fayda olduğu kanaatin
deyim; bizüm IstedlMerimdiz bundan ibardfctür. Ydkısa, 
Komisıyonıa bir arlkadaş (bugün ıgider, diğeri yarın gi
der, sıraya girer, girmez. Tüzük açık, kimsenin sıra
ya kaymaya ydtüdisıi iyok. Ne isıraisı? Oraya giden, 
orada bulunan ısöz alıp, İkonuşalbiİr. 

IBAŞKAN — Sayın Hazer, Itopillamıanızı rica 
edeyim. 

iMEHMET HAZER — Kesiyorum Sayın Baş̂  
İkamın. 

Tekrar altını çizerek arız ediyorum. Böyle bir 
toplantı hem lüzumludur, hem yararlı 'olacaktır. 

ıSaygıiar ısıunarım. '(Alkışlar.) 
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.ıBAŞKıAN— Teşdl&tür öderim. 
ORSBAIN AlDIKıAÇTI — Söz fâtiyouutm Saıym 

'Balkan. 
İBAŞKAN — Buyuran. 
OR-MAIN tAUDMAÇm — 'föflcUf 'dttüğirrifc yeffla 

aıynı sonuca varflaoik(tır. 
fBAŞKAK — ©en de mm Üa'âe <ede©eMım efen

dim. («Kayır, Ihayrr* sedteri.) 
ORJHAN M J D I K J A Ç T I — 4flfaıyn> diyenlerden 

'(birisi gaslin, fllütfien latrMism. !1biz ıya dtetfditmM ariUa-
tfcamıyoruız yahut da Ibagfea lblir şey ıvaır. 

ıBAŞKAN — Müsaade -odecserik, bu fleonuıda bfir 
jnüzaJcere açmalk imkânı usııdüraüız'lijpinlde ydlctutr. Bu 
litâbaria ımflıtePöm arködaştarmun Sayın AlMdeaçitı 

İle »veya ©aglaaıiHk: lüvairayüa (temas <etaıâ(k suretiyle 
^düşünoeâıerM aittfeaftmafllaırdi, çaflaşraatora fetikamdt <ver-
metei Ibafcimtndan faydalı «ÜJacaMıır; iben, bu yolu 
Itaıvlsliye ederiım. 

ılklintii bir ndkltaıyı da açMamiafkıtıa fayda imüJa-
ihaasa edliyoıııtım. IMıa (geniş şeöclilde çatoşma olia-
maMarı isağliammatk üüzere, ;te«sa zamanda Anayttisa ffco-
misyonuna yeni brr oda ItataM »Bâ eanMc ©Sv»n»nca 
Ifcatfarîâ tıırıflmış ibullumnaiktadır, ydkın zamanda dattıa 
geriş Ibir tddaia faıaüiiyete sgfçroâteiir. 

Oünıdörntefede İbaflca Mr madde ydkfcur. IBtı M-
Ibaıûa 16 Aralık 1981 ıgürtü saat 14.00'de ttopdammak 
üzere *BM€#nS> (kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 14.50 

» * « 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

.1» .NK3İ (BifiRLEŞÎM 

15 AraÜk 1981 Sah 

Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN OENEL KURULA SU 

NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

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




