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I. — GEÇEN T l 

Daıruşma Meclisi, 2485 sayılı Kanunun 18 oci 
maddesi gereğince Koruya Üyesi Sadi Inmıak Başkan
lığımda aıçıldı. 

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Danışma 
Meclislini Açış Nuitkuou îrâd ©tıtii. 

Üyeler and içti. 
Danışma1 Meclisinin: 
Yüce Ulusumuza şükran; 
Devlet Başkanı, Mi'lüi Güvenlik Konseyi Üyeleri 

ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ve ıtakdıir; 
Duygularının iletilmesine dair verilen önergeler 

oybirliği ile-kabul ©düldi. 

.BAŞKAN —; Çoğunihığumıuz vardır, gündeme 
geçiyoruz.. 

Sayın arkadaşlarım; evvela müsaadenizle Mıeolti-
(Simlizin güncel sorunHan üzerinde kısaca malumat arz 
etmek istiyorum. 

Kanunlara ve içtüzüğümüze göre güncel olıarak 
üç sorun karşımızdadır : 

Birlisi; bugün totaç buyuracağınız sürekli Başkan
lık Divanınım kurulması. 

İkincisi; İçtüzük Komisyonunun seçliılimesli. Çün
kü, bütün bundan böyleki konuşmaklarımıza yön ve 
nizam verecek olan, bu yapacağımız İçtüzüktür. 

•Nihayet, bir ayı geçmeyen bir süre 'içsrlisinıde 
Anayasa Komisyonumuzun 'seçilmesiiıdür. 

Bu itibarla tensip buyurursanız, Cumhuriyet Bay
ramı vesilesiyle araya girecek batiliden önce; yani ya
rın öğleden ©vvel bir toplantı yapmaya iain verliırısie-
nıiz, İçtüzük Komisyonunu seçelim, Bu hususta da 
Geçidi Başkanlık Divanı olarak bir ricamız olacak. 

rANAK ÖZETt 

Mlili Güvenltik Konseyince S. Ü. İhsan Göksel'»' 
lin, üyelerin biyografilerinin her üyeye sağlanmasını 
ve Başkanlık Divanı seçimlerimin bu 'biyografilerdin 
ışığı 'aıltunda yapıüımasıma dalir önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunulidu, gereğinim yapılacağı bMMldta 

27 Ekim 1981 Salı günü saat 14.QK>'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 13.25'te son verilıdü. 

Başkan 
Sadi IRMAK 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Mehmet PAMAK Ender CİNER 

Başkanlığa kimi 'tensip buyurursanız, buyucunuz, ora
da demliyor ki, «İçtüzük Komiiısyonu için Baışkamıliik 
'Divanı 11 kişilik bir aday listesi hazırlar.» Ve elbet
te ıtasvibinıize arz ©dür, tasvip ©dür veya edilmez ve
ya yeni adaylar teklif ©dür. Yalınız, hangi arkadaşllları 
ıtavzlif buyuracaksanız, (Divana bir yardım o>lımak 
üzere) İçtüzük Komisyonunda çalışmayı bizzat arzu 
buyuran veya bu Komisyonda 'bulunmasında fayda 
mülahaza ettiğiniz arkadaşların is'imılerin'i Başkanlık 
Dîvanına sunmak lütfunu esirgemıezseniiz, gelecek 
Başkanlığımız için kıymetli bir yardım yapmış loflıu-' 
ruz. 

/. — Başbakan Bülend Ulusu'nun, Danışma Mec
lisi üyelerine şahsı ve Bakanlar Kurulu adına başarı 
dileyen tezkeresi. (3/1) 

BAŞKAN — Geçen Oturumda okunması gere-
klirken, maalesef o gün elimlize geçmediği içlin yük
sek huzurumuza sunamadığımız Sayın Barbakanımı-' 
zın bir tezkeresini bilgilerinize arz ©trnıek feıtiiyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.0K) 

BAŞKAN : Sarili IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Ender CİNER 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin 2 nc/i Birleşiminin 1 nci Oturumunu açıyorum. 

n . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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|Sayın Sadi Isrmak 
Danışma Meclisi Geçici Başkanı 

Ülkesi ve Milletiyle ibölünımıez bir bütün olan Tür
küye Cumhuriyetini, bütün vatandaşların iınsan hak
larından ve temel hürriyetlerdeın tam anlamıyla ya
rarlanacağı demokratik ve laik hukuk devleti dü
zenline kavuşturmak için gerekli yasal dü^enfarııeleri 
gerçeklleş'tirmıek amacıyla göreve başlıamaık üzere bu-
'lıunıan Kurucu Meclisin önemi 'bir uzvunu teşkil eden 
Danışma Meclislinin ilik toplantısını akdettiği bugün, 
Yüoe Uluslumuzun tarihlinde çok önemli bir dönüm 
noktasıdır. 

Ansan haklarına dayalı, demokratik parlamenter 
düzeni gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarına baş
lamak üzere olan Danışma Medisinlin seçkin üyeleri
ne şahsınızda kendim ve Bakanlar Kurulu arkadaş
larım adıma en halisane başarı düıeklerimi arz ederim. 

Bülend Ulusu 
(Başbakan 

(Alkışlar) 
.BAŞKAN — Büıgüıarioiae sunulmuştur efendim. 

«Bu vesileyle şunu da ddiemük işitiyorum ki, na
çiz şahsımda Yüoe Meclisinize sempatilerini 'izhar 
eden, başarı dileyen pek çok vatandaştan mesajlar 
almış bulunuyorum. Bunu, mililıet üıe temısliılcilıerü ara
sındaki hayırlı bir bağ olarak, güzel 'bir vesile olduğu 
için, yüksek ıttılaınıza arz ediyorum. 

2. — Danışma Meclisi Başkanı, İki Başkanvekili, 
dört Kâtip ve iki İdareci Üye seçimi, 

BAŞKAN — Şimdi müsaadenizle gündeme ge
çiyoruz. Gündemlimizin tek maddesi, Başkantlıık Di
vanının kurulmasıdır. Bunu kurabilmek için evvela 
Tasnif Komisyonumuzun seçilmesi gerekiyor. Şimdi 
(müsaadenizle bu Komisyon 'bir taraftan teşekkül eder
ken, evvela şimdiye kadar lefflimfae geçmiş olan aday 
tekliflerini ıttılaınıza arz ediyorum,; 

Danışma Meclisli Başkanüığınıa 
Konya Temsilcisi Sayım Sadi Ismak'ı Danışma 

MeeM Başkanıkğına teklif ediyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
lOsmıan Yavuz 

Danışma Meclisli ^Başkanlığına 

Başkanlık için Kontenjan Üyesi eski Büyükelçi 
Sayın Namık Kemal Yoliga'yı saygıyla arz ve teklif 
edeniz. 

itsmalil Şenıgün 
/Hail Erdoğan Gürel! 

Ahmet Senvar Doğu 
,Beşir Hıamitoğuiıan 

,Remzli Baniaız 
Kamer Genç 

Erdoğan Bayık 
Hamdi özıer 

Bahtiyar Uzunoğlu 
Mehmet Aydaır 

S. Feridun Güray 
A. Güngör Çakmakçı 

Turgut Tan 
[Mustafa Alpdündar 

(Bikri Devrimseli 
Orhan Civelek 

•M. Vefik Kıiıtapîiıgiıîl 
Fahri özıtiirk 

(Necmettin Nariıoğliu 
Evliya Parîîakj 
,Hai'il Akaydın 
Cahit Tutum 
Akif Er^kay 

'Mustafa Yücdı 

Danışma Meclisi Başkanlığımla 

Danışma M>edisi Üyesi olarak aşağıda islirnlıeıri 
bulunan bizler, Danışma Meclisi Başkanlığına Sayın 
Prof. Mustafa A. Aysan'ı .aday odaırak teklif ediyo-
ıruz. 

Arz ederiz. 

Eşref Akıncı 
Adnan Ersöa 

Turgut Kunlter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

İhsan Göksel 
A. Nedim Eray 

Etem Ayan 
/Halli Ibraıhlitn (Kjaırall 

Ali Dikmen 
Fuat Ynlımıaz 

Tevflik Fikret A ı̂pası1ıan 
(İbrahim iBaıranıgiilı 

Halil Gelendost 

BAŞKAN — Şimdi efendim, birinci görevlimiz 
olan Başkanlık seçimi hususunda yazıüı olarak üieni 
sürülmüş olan (adayları arz etmiş bulunuyorum. Bu
na ilaveten şifahi olarak da yapılacak teklif vaıraa 
bildirmelerini rica ederim; evvela Başkanlık için, di
ğer seçimlerin adaylarını sırası gelince arz edeceğiz 
»efendim. 

iERTUĞRUL ZEKAİ ÖKTE — Sayın Başkan; 
Profesör Hikmet Altuğ'u teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Daha başka var mı efendim? 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Var 
efendim, yazılı takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Bir yazılı teklif daha gelmiştir, arz 
ediyorum^ 

Sayın Başkanlığa 
ıBaşkamhğa Prof. Sadi Irmak'ı teklif ve arz edi

yorum, 
Abdullah Pulat Gözüibüyük 

BAŞKAN — ©ir yazılı teklif daha gelmiştir 
efendim, arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Profesör Hikmet Altuğ'u Başkanlığa teklif «di

yorum. 
Ertuğrul Alath 
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IBAŞKAN — Yazılı veya sözlü başka öneri var 
mı efendim?..'Yok. 

IBaşka takrirler var, onları arz edeyim ©fendim. 
Danışma Meclisli Başkanlığına 

/Başkanlık Divanı seçimlerine aday olan sayın üye
ler hakkında fikir teatisinde 'bulunmak için, oyla
madan evvel bir saatlik ara verilmesini arz ve teklif 
edeniz. 

Tandoğanf Tokgöz 
•Atalet Sarp 

Feridun Ergin 
İmren Aykut 

A. Avni Şahin 

Ali Mazhar 'Haznedar 
Turgut Oral 
Akif Erginay 

A. Asım İğneciler 
Lütfüllah Tosyalı 

Mehmet Velid Koran 
Halil İbrahim Karni 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 

Ayhan Fırat 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Başkanlığa adaylığı sözkonusu olan Sayın üyelerin 

kendilerini tanımamızı tem'inen kürsüye gelerek öz
geçmişleri ile ilgili kısa bir konuşma yapmaları arz 
ve teklif olunur. 

Fikri Devrimsel Enis Murato$lu 
özer Gürbüz S. Feridun Güray 

BAŞKAN — Efendim önergeleri dinlediniz, el
bette hüküm ve karar Yüce Heyetinizindir. Yalnız, 
elimizdeki Tüzüğe göre, «adaylar ortaya çıktıktan 
sonra seçime geçilir.» hükmü mevcuttur. 

İkincisi; sarih hüküm olmayan ahvalde, pek gü
zel takdir ettiğiniz şekilde, geleneklere itibar edildi
ğine göre, uzun yıllardan beri uygulamada, ta ilk 
Meclisten beri uygulamada, muamele bu tarzda 
cereyan etmiştir; yani adayların ileri sürülmesinden 
sonra hemen seçime geçilmiştir, ©ununla beraber, 
biz yeni başlangıç halindeyiz, hüküm ve karar Yük
sek Heyetinıizindir. Kabul etmek veyahut bir ara 
vermek veyahutta derhal seçime geçmek şekli mev
zubahistir. Karar Yüksek Heyetinizindir; ben yalnız 
tradisyonu arz etmiş oldum. 

Bu hususta mütalaa ileri sürmek isteyen arkada
şımız varsa lütfetsin efendim. 

IBüyurun! efendim. x 

ERTUĞRUL ZEKAt ÖKTE — Sayın Başka
nım, slüre uzundur. Bir saatlik süre uzun bir süre, 
yarım saat yeterlidir. Ancak daha önce şunu arz et
mek isterim. 

Dört tane adayımız vardır, bu süreyi kullanma
dan önce adaylar lütfen buyursunlar, biz de tanış
mış oluruz. Kendilerini tanırsak ondan sonra yarım 
saatlik süre yeterlidir. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim fikrinize. Aynı 
tarzda mütalaamı arz etmek mecburiyetindeyim. 
Bu da şimdiye kadar Tüzüklerde öngörülmemiş ve 
tatbikatta da yer almamış bir husus olduğu için, bu
nu da yüksek takdirlerinize arz etmek durumundayım 
efendim. 

©uyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Tabii sayın üyelerin 

izhar buyurdukları husus yerindedir; Başkanlığa aday 
gösterilen üyelerin tanıtılması veya tarafımızdan ta
nınması gayet doğal bir hakkımızdır; ancak üyeleri
mizi meşkül durumda bırakmak gibi gelir bana; on
ları çıkarıp kürsüye kendilerini bizzat ifade buyur
malarını istemek, özgeçmişlerini bilmek bana kalır
sa biraz onları zor durumda bırakmak gibi gelir. An
cak, yarım saat ara kâfi gelecektir diye düşünüyo
rum. Takdir buyurulursa, o süre içerisinde kendileri 
ile tanışalım; ama kürsüye gelmeleri hana biraz on
ları zor durumda bırakmak gibi geliyor. 

Maruzatım bu kadar teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Efendim 

bu hususta başka mütalaa ileri sürecek arkadaşımız 
varsa lütfetsinler?... 

©uyurun. 
NECDET CEBOLOĞLU — Sayın Başkanım, ben 

de arkadaşımın fikirlerine iştirak ediyorum. Eğer 
önerge sahibi «bir saat konusunu», «yarım saat» 
olarak teklif ederlerse, oya arz etmenizi ben ide arz 
edeceğim. 

IBAŞKAN — Hay hay, zaten sonunda öyle ya
pacağız efendim. 

Efendim, bir temayüle göre, bilmem takrir sahi
bi arkadaşlarımız bu yarım saat fikrini benimserler 
mi efendim?.. Yani yarım saati siz de kabul ediyor
sunuz. 

Efendim o halde teklifi son hüküm ve karar sa
hibi olan Yüce Heyetinize arz ediyorum: Oyla
maya geçmeden önce yarım saatlik bir ara verilrne-
ısini kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler?.. Çoğun
lukla kabul edilmiştir efendim. 

Yarım saat sonra toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapanımla Saati : 14.15 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Sadli IRMAK 
KÂTtP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Ender CİNER 

BAŞKAN — Danışma Meclisimizin İkinci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

İL — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Danışma Meclisi Başkanı, iki Başkanvekili, 
dört Kâtip ve iki İdareci Üye seçimi. (Devam) 

BAŞKAN — Adaylar taayyün ettiğine göre seçi
me geçiyoruz. Seçim gizlidir ve dağıtılacak olan pu
sulalar üzerine birinci Başkan isminin yazılarak, yine 
dağıtılacak olan zarfların içine konduktan sonra, al
fabetik sıra ile ismi okunan arkadaşlarımın kürsüye 
•konacak olan sepete zarfı atmasını rica ediyorum. 

Şimdi yüksek huzurunuzda üç kişilik tasnif he
yetini 'kura ile çekiyorum efendim. 

Sayın M. Vefik Kitapçıgil?,. Buradalar. 
Sayın Abbas Gökçe?.. Buradalar. 
Sayın Necdet Geboloğlu?.. Buradalar. 
'Böylece Tasnif Heyetimiz teşekkül etmiştir. 
Pusulaların dağıtılmasından sonra alfabetik sı

rayla arkadaşları rica edeceğim efendim. 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, ben adaylı
ğımı geri alıyorum; arkadaşlarımdan özür dilerim 
efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın ıttılaına arz ediyo
rum efendim; adaylarımızdan birisi olan Profesör 
Hikmet Altuğ adaylıktan feragat etmişlerdir. 

O halde mevcut adaylarımızın adlarını bir defa 
daha okutuyorum müsaadenizle : 

«Sayın Sadi Irmak, Sayın Namık Kemal Yolga, 
Sayın (Mustafa A. Aysan» 

AYHAN FIRİAT — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, malumunuz olduğu üzere, 

oylamaya geçileceği esnada söz almak mutad değil
dir. Bununla beraber usulle ilgili bir şey buyurun. 

AYHAN FIRAT — Usule ilişkin söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Efendim, sayın üyelere dağı

tılmış bulunan, Danışma Meclisinin İçtüzüğü hazır
lanıncaya kadar, uygulanacak çalışma esaslarına iliş
kin kararın 7 nci maddesinin (A) bendinde «ilk tur

da hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının 
oyunu alan aday Başkan seçilir» deniyor. Dolayısıyla 
yo'klama yapılıp mevcudun tespit edilmesi de gere
kiyor. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ikazınıza teşekkür ederim. Yalnız 
rey pusulalarının miktarı, iştiraki tespit edeceği için 
ve geleneğimizde de bu şekilde, eski tüzüklerimizde 
de buna ait hükümler mevcut olduğu için ve kahir 
ekseriyetin mevcudiyeti kanaati da Riyaset Divanında 
mevcut olduğu için, zaman tasarrufu bakımından bu 
yola gittik. Bununla beraber bunda ısrar edilirse yok
lama yapmak daima mümkündür. Pusulaların sayısı 
iştiraki sarih olarak gösterecektir efendim. Oysa, ev
vela tasniften evvel pusulaların sayısını saydıracağım 
efendim. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, sayın üyelerin 
lütfen kürsüden konuşmalarını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, haklısı
nız efendim. Teşekkür ederim. 

Efendim alfabetik sırayla arkadaşlarımızı rica et
meye başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. 

Bu suretle, gizli oylama safhamız tamamlanmış 
oluyor. Şimdi, çekmiş olduğum kura ile tayin edilen 
üç kişilik Tasnif Heyeti arkadaşlarımızı göreve da
vet ediyorum. Sayın Kitapçıgil, Sayın Gökçe, Sayın 
Geboloğlu lütfen oy sepetini devralsınlar. 

Kendilerinden ricam; evvela zarfların sayısını tes
pit ettikten sonra tasnife başlamalarıdır. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim, Tasnif Heyetimizin ra
poru gelmiştir, arz ediyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Başkanlığı için yapılan seçime 

(158) üye katılmış ve neticede ilişik listede adları 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

M. Vefik Kitapçıgil Abbas Gökçe 
Necdet Geboloğlu 

1. Mustafa A. Aysan 57 
2. Sadi Irmak 51 
3. Namık Kemal Yol'ga 50 

BAŞKAN — Bu suretle adaylarımızdan hiç biri
si nisabı tutturamamış bulunduğu için, ikinci tura 
geçmek zorunluluğu vardır. Lütfen oy pusulaları tek
rar dağıtılsın. 

İkinci tur oylamaya başlıyoruz. 
Alfabetik sırayla sayın üyelerin isimlerini tekrar 

okutuyorum. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşımız 

kaldı mı efendim?.. Kalmadığına göre oylama işlemi 
bitmiş oluyor. 

Tasnif Heyetindeki arkadaşlarımızı tekrar göreve 
rica ediyorum. 

(Oyların ayrım» yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim, Tasnif Komitemizin rapo

ru gelmiştir, arz ediyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Başkanlığı için. yapılan seçime 

(158) üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

M. Vefik Kitapçıgil Abbas Gökçe 
Necdet Geboloğlu 

Sadi Irmak : 67 
Mustafa Aysan : 57 
Namık Kemal Yolga : 34 
(Şiddetli alkışlar) 

3. — Başkan Sadi Irmaksın, Genel Kurulun şah
sına gösterdiği teveccühe şükranlarını bildiren demeci. 

BAŞKAN — Memleketin olağanüstü önem taşı
yan bir döneminde bu yüce vazifeyi bana tevcih et
tiğinizden dolayı duyduğum şükranı ifadeden acizim. 
Aslında, bu yüce görev benim yetkilerimin üstünde
dir. Ancak, bu görev Yüksek Heyetinizin desteğiyle 
taşınabilir, ifa edilebilir ve ben bundan ümitliyim. 
Bunu benden esirgememenizi tekrar istirham ediyo
rum. (Alkışlar) 

Arkadaşlar; 

iBu 'yüksek teveccühe beni layık kılan faktörleri hu
zurunuzda anlatmadan edemeyeceğim. 

Her insan gibi, bu aciz arkadaşınız da öğretmen
lerin bir eseriyim. Seydişehir'deki ilkokuldan Berlin 
Üniversitesindeki hocalarıma kadar belli bir şey ver-
di'erse bana, beni yaratan onlardır; kendilerini min
netle, rahmetle anarım. (Alkışlar) 

Benim bir de Başöğretmenim olmuştur. Bu Baş
öğretmenim, yalnız benim değil, yalnız Türkiye'nin de
ğil, 20 nci asır insanlığının Başöğretmeni olan Mus
tafa Kemal'dir.; (Şiddetli lalkışlar) 

O'nun talebeliğine 1920'de istiklâl Harbi esna
sında, ordusunun mütevazi bir neferi olarak girdim 
ve 1938 tarihine kadar aralıksız O'nun talebesi ola
rak kaldım. Cenabı Hakkın bana en büyük lütufla-
nndan bir tanesi, O'nun uzun yıllar çok yakınında bu
lunmak saadetine nail olmaktır. Bunu birçok yıllar 
yerli - yabancı neşriyatında anlatmaya çalıştım; ama 
tamamını anlatmak fevkalade güçtür. Bir ömür boyu 
bunu yapmaya devam edeceğim. 

Hepinize tekrar tekrar derin kalbi şükranlarımı 
sunarım. 

Tüzüğümüz gereğince yeni oturuma başlanmak 
üzere 15 dakika Birleşime ara veriyorum. (Şiddetli al
kışlar) 

Kapanına Saati : 16.10i 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Enıder ClNER 

BAŞKAN — Yüce Meclisin ikinci Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz devam etmektedir. Çalışmalara baş
lıyoruz. 

n. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Danışma Meclisi Başkanı, iki Başkanvekili 
dört Kâtip ve iki İdareci Üye seçimi. (Devam) 

BAŞKAN — Gündemimizin ilk maddesi olarak, 
Baçkanvekillerinin seçilmesi mevzubahistir. Bu hususta 
evvela adayları arz edeceğim. Lütfen adayları okur 
musunuz? 
Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi Başkanlığına 

Başkanvekilliklerine Sayın Feyzi Feyzioğlu ve Sa
yın Fuat Yılmaz'ı arz ve teklif ederiz. 

E. Yıldırım Avcı Halil Akaydın 
BAŞKAN — ikinci önergeyi arz ediyorum efen

dim. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Üyesi olarak aşağıda isimleri bu
lunan bizler, Danışma Meclisi Başkanvekilliklerine Sa
yın Fenni îslimyeli ve Sayın M. Vefik Kitapçıgü'i aday 
olarak teklif ediyoruz. 

Arz ederiz. 
Turgut Kunter Ali Dikmen 
Adnan Ersöz İbrahim Şenocak 
ihsan Göksel Feyyaz Gölcüklü 
Ethem Ayan Eşref Akıncı 

A. Nedim Eray Tevfik Fikret Alpaslan 
Halil Gelendost 

BAŞKAN — Bir önergemiz daha var efendim, ay
nı konuda. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Başkanvekilliğine M. Vefik Ki

tapçığı! ve Turhan Güven'i arz ve teklif ederiz. 
Bekir Sami Daçe Mehmet Akdemir 

S. Feridun Güray 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha gelmiştir, 
arz ediyorum. 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Başkanvekillikleri için 1. Vefik Kitapçıgil, 2. Fenni 

tslimyeli'yi aday olarak arz ediyoruz. 
Ertuğrul Zeka! Ökte Salih inal 

BAŞKAN — Bir önerge daha geldi efendim, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanvekilliğine Sayın Kâzım Öztürk ve Sayın 

Abbas Gökçeli gösteriyorum. 
Arz ederim. 

Muammer Yazar 

BAŞKAN — Efendim, önergelerimiz bu kadar. 
Şimdi şifahi olarak teklif yapmak isteyen arkadaşları
mız varsa lütfetsinler. Onları da kaale alacağız tabii 
efendim... 

Başka bir öneri gelmediğine göre, isimleri teklif 
edilmiş olan arkadaşlarımız arasından ikisini seçmek 
üzere çalışmalara başlayacağız efendim. 

Yalnız bu arada verilımJş bir önerge var, onu arz 
ediyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Üyelerin 'birbirlerini tanımalarına fırsat vermek 

ve Başkanımızın gerekli temaslarını yaparak daha isa
betli bir sonuca varmamızı sağlamak üzere, diğer 
seçimlerin 28.10.1981 saat 10.00'da Genel Kurulun 
toplanarak Divan seçimlerini tamamlamasını ve iç
tüzük Komisyonunun seçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Fikri Devrimsel S. Feridun Güray 
Evliya Parlak 

(BAŞKAN — Teklifi arz etmiş oldum. Baştan 
yaptığımız müzakereler gereğince, Tüzüğümüzde (b'öy-
le 'bir kesinti derpiş edilmemiş ve geleneğimizde de 
seçimlerin bütünlüğüyle, Başkanlık Divanı seçimleri
nin aynı günde intacına gidilmiştir. Bununla beraber 
hüküm ve ta'kd'ir elbette Yüksek Heyetin izdedir. 

Bu hususta leh ve aleyhte konuşmak isteyen ar
kadaşlarıma söz vermek istiyorum. Sonra da oya arz 
edeceğim efendim. Yani mesele bugün bu diğer se
çimleri intaç etmek veya yarına bırakıp gündemimizin 
yarın yapılacak olan Tüzük Komisyonu seçimi ile 
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ıberaıber bunu da intaç etmek hususunda şıklardan bi
rini tercih buyuracaksınız. 

Şimdi evvelâ takririni izah etmek üzere arkadaşı
mıza siöz vereyim, sonra da aksi mütalaası alan varsa 
kısaca... 

A. ASIM İĞNECİLER — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, Kurucu 

Meclis Hakkında Kanunda kesin hüküm var, müza
kerenin açılmaiması gerekir. ıKanun hükmüdür, arz 
ederim efendim. Bugün seçilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, (bu şeyleri daha evvel de arz ettim, yal

nız elbette milli iradeyi temsil eden Heyeti Âliyenizin 
kanaati hepsinden üstün ve yeni bir tradisyon başla
ması dolayısıyla, yoksa hakikaten şimdiye kadar, geç
mişte Ibir vukuu yok ve günü güinüne intacı, daima o 
yola gidilmiştir. Bendeniz uzun yıllar parlamenter 
hayatımda da böyledir ve Tüzüğümüzün esprisinde 
de hâkim olan kanaat budur. Çünkü her günün gün
demi ayrıdır,. Yarınki gündem yine ayrı bir gündem
dir. 

Sayın Bilge, söz istediniz. İster yerinizden isterse
niz buradan konuşunuz. Buyurunuz. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; Geçici İçtüzük 
bu hususta âmir hükümleri ihtiva etmektedir. Bu 
itibarla başlanılan seçimlerin bitmesi lâzımdır. Özel
ikle başkanvekilleri için zaten seçime başlamış bu
lunuyoruz. Bunu kesip de diğer bir güne aktarmak 
mevcut Geçici İçtüzük hükümlerine de aykırı düşer. 
Seçime devam edilmesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, başka mütalaa yoksa reyinizi arz edip 

bu konuyu intaç etmek istiyorum. 
Efendim, bir maddeyi daha arz etmek istiyorum, 

20 nci maddemizde; «Danışma Meclisi ikinci toplan
tısında bir başkan, iki başkanvekili, dört kâtip, iki 
idareci üyeden oluşan Başkanlık Divanını sleçer.» 
diye bir hüküm var. Gerçi işi biraz yoruma götüre
rek, yarınki yapılacak toplantı 'bugünkünün devamı 
mahiyetinde telâkki edilebilir gibi yoruma gidilebilir 
ise de, bugün intacında fayda olduğu ve tradisyonlara 
bu şeklin uygun olduğu kanaatindeyim. Bununla be
raber, teklifi oya arz ediyorum efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Önergeyi geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. O halde me
selemiz kalmadı, seçime geçiyorum efendim. 

Efendim, arkadaşlarımız her halde yorulmuş ola
caklar, müsaadenizle yeni bir tasnif heyeti için kura 
çekiyoruz efendim... 

Sayın Hayrullalh Seçkin?.. Buradalar. 
ıSayın Kemal Karhan?.. Buradalar, 
Sayın Mehmet Ay dar?.. Buradalar, 
Tasnif Heyetimiz belli olmuştur. Adayları ihtiya

ten bir defa daha ıttılaınıza arz ediyorum': Sayın Feyzi 
Feyzioğlu, Sayın Fuat Yı'lmaz, Sayın Kâzım Özrürk, 
Sayın Abbas Gökçe, ISayın M. Vefik Kitapçıgil, Sayın 
Fenni Islimyeli, Sayın Turhan Güven. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; müsaadeniz 
olursa kısa bir maruzatım var, yerimden arz edeceğim. 

BAŞKAlN — 'Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Başkaruvekilliği için adaylı

ğımı teklif eden arkadaşuna saygılar sunarak, bu görev
den beni affetmesini rica ediyorum, adaylığımı geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Arkadaş
larımızın ıttılaına arz ediyorum. 

FUAT YILMAZ — Sayın Başkan; ben de aday 
gösteren arkadaşıma şükranlarımı, minnettarlığımı su
narak adaylığımı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Ittılaınıza bu da arz olunur. 
Alfabetik sırayla oyların toplanmasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşımız var 

mı?.. Olmadığına göre oy toplama işlemi tamamlan
mıştır. Lütfen Tasnif Heyetine seçilen arkadaşlarımın 
vazifeye başlamalarını rica ediyorum. Sayın Seçkin, 
Sayın Karhan, Sayın Aydar. Önce yine zarf sayısını 
rica ediyorum. 

(Oyların! ayrımı yapıldı) 
İBAŞKAN — Tasnif Komisyonumuzun Raporu 

gelmiştir, takdim ediyorum-
Danışma Meclisli Başık'anlığınia 

Danışma Meclisi 'Başkanvekillikleri için yapılan se
çime (158) üye katılmış ve neticede, ilişik listede 
adları yazılı! üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Hayrullah Seçkin Kemal Karhan 

MJ Vefik Kitapçıgil 
Fenni Islimyeli 
Mehmet Feyzi Feyzioğlu 
Turhan Güven 
Abbas Gökçe : 

123 
88 

: 51 
27 
24 
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BAŞKAN — Efendim, 'bu duruma göre, Tüzüğü
müze atfen nisap 79'dur bunun bir fazlası olan 801 
oyu alabilen arkadaş seçilmiş olacağına göre, 123 oy 
alan Sayın M. Vefik Kitapçıgil ve 88 oy almış olan 
Sayın Fenni Isliimyeîi BaşjkanvelkilIMerine seçilmiş
lerdir; tebrik ederim. (Alkışlar) 

Efendim, (iki seçimin beraber yapılması hakkında 
bir önerge gelmiştir, takdim ediyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Geçici İçtüzüğün 7 nci maddesine göre Kâtip Ve 

İdareci Üyelikler için sadece bir tur oylama yapılaca
ğı yani, her ikisi için aynı seçim usulünün uygulana
cağı belirtilmiştir. 

Bu nedenle, iki seçimin birleştirilerek yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Şerafettin Yankın İsa Vardal 
Bahtiyar Uzunoğlu 

BAŞKAN —• Efendim, mevzuatımızda bunu ya-
saklayan bir hüküm mevcut değildir. Ayrıca da ge
leneğimizde bu iki seçimin birleştirilmesine ait misal
ler de vardır. Bu itibarla tensip ederseniz bunu reyini
ze arz ediyorum. İki seçimin birlikte yapılmasını ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler.,. Büyük ekseriyetle 
ikabuî edilmiştir. 

Kâtip Üye adaylarıyla ilgili önergeleri okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Divan Kâtipliklerine Sayın Mehmet Pamak, Sa

yın Ender Cin er, Sayın Erdoğan Bayık ve Sayın 
Kamer Genc'i arz ve teklif ederim. 

E, Yıldırım Avcı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclîsi Üyesi olarak aşağıda isimleri 

bulunan bizler, Danışma Meclisi kâtipliklerine; Sayım 
Mehmet Pa'mak, Sayın Lâmi Süngü, Sayın Hilmi Sa
buncu, Sayın Evliya Parlalk'ı aday olarak teklif edi
yoruz. 

İhsan Göksel Ali Dikmen 
A. Fehmi Kuzuoğlu Fuat Yılmaz 

Turgut Kuriter Adnan Ersöz 
Ethem Ayan Halil Gelendost 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Divan Kâtipliklerine, İmren 

Aykut, Evliya Parlak, Mehmet Akdemir ve Kamer 
Genc'in adaylıklarını arz ve teklif ederiz. 

Turhan Güven Bekir Sami Daçe 
Sj Feridun Güray Fikri Devrimsel 

Özer Gürbüz 

Başkanlık Makamına 
Başkanlık Divanında bir bayan üyenin yer alman 

sının hem önemli hem de yararlı olduğu düşüncesiy-< 
le, Sayın İmren Aykut'u kâtip üyeliklerden biri için1 

öneriyoruz. 
Tülay Öney Teoman Özalp 

Salih (Necdet Özdöğan Hamdi Özer 

Sayın Başkanlığa 

Kâtip üyeliklere İmren Aykut, Mehmet Pamak, 
Ender Ciner, Tamer Genc'i aday gösteriyoruz, 
arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lüüfullah Tosyalı Tandoğan Tokgöz 

Cavidanı Tercan 

BAŞKAN — Şimdi efendim idareci üyelikler için 
gelen teklifleri arz ediyorum. Kâtiplik için bir tane 
daha var, önce onu arz ediyorum.ı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Divan kâtipliği için Sayın Kamer Genc'i arz ve 

teklif ederim. 
İsmail Şengün 

BAŞKAN — İdareci üyelikler için yapılan öner
geleri arz ediyorum. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Başkanlık Divanı idareci üyeliğine: 
1.— Selçuk Karitarcıoğlu, 
2. — Nurettin Âyanoğlu, 
Üyelerinin adaylığını arz ve teklif ederiz. 

Mj Rahmi Karahasanoğlu AbdülkadirErener 

Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi Başkanlığına 

İdareci üyelikler için Sayın Nazmi önder ve Sa
yın Bekir Tünay'ı arz ve teklif ederiz, 

Ertuğrul Zekai Ökte Feridun Şaıkir Öğünç 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Üyesi olarak aşağıda isimleri 
bulunan bizler; Danışma Meclisi İdare amirlikleri
ne, Sayın Bekir Tünay ve Sayın Kâzım Oztürk'ü 
aday olarak teklif ediyoruz, arz ederiz. 

TeVfiki Fikret Alpaslan 
A, Fehmi Kuzuoğlu 

ihsan Göksel 
A. Lâmi Süngü 
Turgut Kunter 

İbrahimi Şenocak 
A. Nedim Eray 

Fuat Yılmaz 
Eşref Akıncı 

Alâeddin Aksoy 
Halil Gelendost 
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Danışma (Meclisi (Başkanlığına 
İdareci üye adaylığına Sâyiili Fahri Öztürk ile 

Sayın Özer Gürbüz'ü aday gösteriyoruz. 
Gereği saygiyia arz olunur., 

SJ Feridunı Güray 
Hali Erdoğan Gürel 

Turhan Güven 
Isa Vardal 

Paşa Sarıoğlu 
Cemil Çakmaklı 

% Doğan Gürbüz 
Fikri Demrimsel 

Turgut Oral 
B. Sami Daçe 
Cevdet Karslı 
Şener Akyol 

Danışma Meclisi Sayım Başkanlığına 

İdareci üye olarak Sayın Kâzım Öztürk ve Sayın 
Nurettin Âyanoğhı'yu arz ediyorum, öneriyorum. 

Ali Güngör Çakmakçı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

İdareci üye olarak, Kâzım öztürk ve Nurettin' 
Ayanoğlu'nü aday olarak arz ve teklif ederiz, 

İsmail Hakkı Demire! Fikri Devrimsel 

Türkiye Cumhuriyeti 'Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi İdareci üyeliklerine Sayın Naz-
mi önder ve Sayın Bekir Tünay'ı arz ve teklif ede
riz. 

E. Yıldırım Avcı Halil Akaydın 

Başkanlığa 

İdareci üyeliğe Kastamonu Teırisiicisi Nurettin 
'Âyanıoğlu'nu arz ve teklif ederiz., 

İsmail Hakkı Demirel 

Türkiye Cumhuriyeti Danışma Meclisi Başkanlığına 

İdareci üyelikler için Nazmi Önder ve Bekir Tü-
nay'ın adaylıklarını arz; ve teklif ederiz. 

Muhsin Zekai Bayer S., Necdet Özdoğan 
Recai Dinçer Zeki Özkaya 

MJ Ali Özftürk Tekeli Osman Yavuz 
Recep Meriç Salih İnal 

Mahmut Akkılıç İsa Vardal 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Meclis İdareci Üyeliği İçin Sayın Fahri Öztürk ve 
kâtiplik için Sayın Remzi İBanaz'ı arz 've teklif ederim. 

İsmail Şengün 

BAŞKAN — Efendim bu önergeler dışında ya--
zıh veya sözlü başkaca bir önerge varmı?.. 

A. LÂIMÎ SÜNGÜ — Sayın Başkan, beni teklif 
eden arkadaşlara teşekkür eder, 'kâtip üyelik adaylı~ 
ğından feragat ettiğim'i bildiririm., 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, beni tekîif 
eden arkadaşlara şükranlarımı arz eder, adaylıktan! 
feragat ederim. 

BAŞKANİ — Teşekkür ederim. Başkaca bir görüşe 
var mı?.., Olmadığına göre oylamaya geçiyoruz 
efendim, 

Pusula ve zarfları dağıtalım efendim., 
Bu suretle idareci üyeler ve kâtipler İçin ayrı ayrı 

tasnif heyetlerinin kurasını çekiyorum. 
Sayın Cavİdan Tercan?... Burada* 
Sayın Hikmet Altuğ?... Burada^ 
Sayın Halil Gelendost?.,,. Burada. 
Tasnif Heyetini tekrar okuyorum!: Sayın Cavidanı 

Tercan, Sayın Hikmet Altuğ, Sayın Halil Gelendost, 

BAŞKAN — Şimdi İdare Amirlikleri için Tasnif 
Heyetinin kurasını çekiyorum. 

Sayın Özer Gürbüz?..., Burada. Kendileri aday-ı 
dırlar. 

Sayın Halil Ertem?..- Burada. 
Sayın İsmail Arar?.,.. Burada. 
Sayın Feridun Ergin (İstanbul) Burada. 
Tasnif Heyetini tekrar okuyorum: Sayın Halil 

Ertem, Sayın İsmail Arar, Sayın Feridun Ergin. 

Biraz sonra alfabetik sırayla pusulalarını tevdi 
ötmek üzere arkadaşları rica edeceğim. 

Kürsünün sol tarafındaki sepet kâtip üyeler için, 
sağ tarafındaki sepet idareci üyeler için efendim. 

Alfabetik sırayla oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşımız 
var mı efendim?... Olmadığına göre, Tasnıif Heyetine 
seçilen arkadaşları vazifeye çağırıyorum: 

Kâtiplikler için; Sayın Cavidan Tercan, Sayın 
Hikmet Altuğ, Sayın Halil Gelendost. 

İdareci üyeler için; Sayın Halil Ertem, Sayın İs
mail Arar, Sayın Feridun Ergin. 

{Oyların ayrımı yapıldı.) 

IBAŞKAN — Efendim Tasnif Heyetinden rapor
lar gelmiştir, bunları sunuyorum. 
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Danışma M edişi Başkanlığına 

Danışıma Meclisi Kâtip Üyelikleri için yapılan 
seçime (158) üye katılmış ve neticede ilişik listede ad
ları yazılı üyeler, hizalarında gösterilen oyları âlfnış-
İardır. 

'Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti. 

Cavidan Tercan Hikmet Attuğ Hail Gelendost 
İmren Aykut 
Mehmet Pamak 
Kamer Genç 
Evliya Parlaik 
Ender Giner 
Erdoğan Bayık 
Mehmet Akdemir 
Remzi Banaz 

130 
107 
95 
79 
75 
54 
40 
38 

BAŞKAN — Bu suretle en çok oy almış alan 
arkadaşlarımız Sayın îmren Aykut, Sayın Mehmet 
Pamak, Sayın Kamer Genç ve Sayın Evliya Parlaik 
seçitaişlerdir; Allah memlekete hayırlı etsin. (Alkış
lar.) 

İkinci raporu okutuyorum. 

iDanışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi idareci Üyelikleri için yapılan 

seçime (158) üye katılmış ve neticede ilişik 'listede 
şadları yazılı üyeler, hizalarında gösterilen oyları al-
mışlaırdır. 

İlgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti. 
Halil Erdem, İsmail Arar, (Feridun Ergin 
Kâzım Öatürk 96 
IBekir Tünay 81 
Fahri Öztürk 38 
Özer Gürbüz 32 
Nurettin Âyanoğlu 27 
Nazmi Önder 27 
Selçuk Kantarcıoğlu 10 

'BAŞKAN — 'Bu suretle İdareci Üyeliklere Sayın 
Kâzım Öztürk ve Sayın Bekir Tünay seçilmişlerdir. 
(Alkışlar.) 

Gündemimizi bu suretle tamamlamış oluyoruz. 
Yeni seçilen Başkanlık Divanı üyelerimi ilk toplantı 
için yarın 08.30 da rica ediyorum ve Genel Kurulu 
da yarın 10.00'da toplanması ricası ile oturumu ka
patıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 18.50 

_ 19 ..... 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

2 NOt IBÎRLESİÎM 

27 EkJm 1981 Sah 

Saat : 14.00ı 

il. Sunuşlar, 

2. Danışma Meclisi Başkanı, iki BaşfkanvekiLi; 
dört Kâtip ve lüci idareci Üye seçimi. 


