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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2 NCİ BİRLEŞİM 

27 EMrnı 7981 Salı 

Bu Birleşim. üç oturum yalpan Genel Kurulda: 
Başbalkan Bülenti Ulusu'mın, Danışma Meclisi 

üyelerine şahsi' ve Bakanlar 'Kurulu adına başarı di
leyen tezkeresi Genel 'Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim
ler sonucunda : 

iBaşkanlığa, Sadi Irmak; 
iBaş'kavekilliklerine; M. Vefik Kitapçıgü, Fenni 

İslimyeli; 
Kâtip Üyeliklere; İmren lAykut, Mehmet 'Pamak, 

Kamer Genç, Evliya Parlak; 
İdareci Üyeliklere; Kâzım Öztürk, Bekir Tünay; 
.Seçildiler. 

ıBaşkan ISadı Irmaik, Genel fKupulun şahsına gös
terdiği teveccühe 'şükranlarını bildiren kısa bir de
meçte bulundu. 

28 Ekim 1981 Çarçamlba günü saat) lQ.O0Ctfa 
toplanmak üzere 'Birleşime saat 18.50'de son veril
di. 

Başlkan 
Sadi IRMAK 

IKâtip Üye 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 
Ender CİNER 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatti : 10.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Mebmet PAMAK 

BAŞKAN — Yüce Meclisin Üçüncü Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — İçtüzük Geçici Komisyonu seçimi. 

'BAlŞiK'A'N — Çoğunluğumuz vardır, görüşme
lere geçiyoruz. 

Bugünkü gündemlimiz, en güncel konularımızdan 
birisi olan ve çalrşmalarnmıza yön verecek olan İç
tüzüğümüzü yapacak arkadaşlarımızın seçimidir. 

'Bu 'hususta e'limizldeki geçici İçtüzüğün 'bir mad
desine göre, Başkanlık Divanına bir görev verilmiş
tir. iBu Komi'jyonu te'şkıil edecek l'l arkadaşın isim
lerini 'havi 'bir listeyi, sadece bir muhtıra, bir hatır
lat ma olarak yüksek huzurunuza sunmaktır; yani ar
kadaşlarımız bu isimlerle kesinlikle bağlı değillerdir. 

Arzu ettikleri -şahsiyetleri, bu listeyi değiştirebilirler, 
istediklerini koyabilirler. 

Onun için müsaadenizle evvela, muhtelif görüş
leri mezcederek bu sabah yaptığımız Başkanlık Di
vanı toplanti'sında arkadaşlanmızca bu 'konuda yetki
li gördüğümüz arkadaşilardan mürekkep l'l kişilik bir 
isim listesini takdim ediyorum. IBu listeye ilaveten de 
teklif buyuracağınız 'isimleri 'buraya eklemek 'sure
tiyle 've geleneklerimize uymuş olmak için de gizli 
reyle l'l arkadaşımızı seçmiş olacağız, 

Şimdi IBaşkanlık Divanınca teklif mahiyetinde ola
rak hazırlanmi'Ş olan bu 1(1 kişilik ismi bir taraftan 
kâtip arkadaşımız okuyacak bir taraftan da yüksek 
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huzurunuza, şahsi yellerinize dağıtılacaktır efen
dim. 

Listeyi okutuyorum. 
«•Süleyman Sırrı Kırcalı 
Abbas >Gökç& 
Kâzım Öztürik 
İsmail Arar 
Mehmet Hazer 
İsmail Şengül 
ıNecilp Biillge 
Halil Gelendost 
Yıldırım Avcı 
'Kamer Genç 
Muammer Yazar» 
'BASKİ AN — Bu mevzu ile ilgili yazıl t önergeler 

gelmiştir, onları da takdim ediyorum. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanllığına 

İçtüzük Komisyonu üyeliğine Sayın Muammer 
Yazar, Sayın Abbas Gökçe ve Sayın Fuat Azgur'u 
arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe A'bdurrahman Ali Girmen 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Biz aşağıda isimleri yazılı üyeler Sayın İsa Var-

dal't İçtüzük Komisyonuna öneriyoruz. 
Arz ederiz. 
Mustafa A. Aysan Cemıil Çakmaklı 

Vehbi Muhlis Dabaıkoğlü Turgut Tan 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi üyesi olarak aşağıda isimleri 
yaznlı bizler İçtüzük 'Komisyonuna; 

1. Alaeddin Aksoy, 
2. Halil Gelendost, 
3. Abbas iKarsılı'nın 'dahil edilmesini arz ede

riz. 
Ali Dikmen A. Fehmi Kuzuoğlu 

Başkanlığa 
tçtüzüik Hazırlama Geçici Komisyonuna aşağıda 

ad ve soyadları yazılı üyelerin seçilmesini arz ve 'tek
lif ederim. 

tsmail Hakkı Demirel 
1. M. Fevzi Uyguner 
2. Ragı<p Tartan 
3. Şener Akyöl 
4. Isımaill Arar 
5. Fuat Azgur 
6. ıKemal Dal 
7. Halil Ertem 

8. Azmi Er yılmaz 
9. Feyzi Feyzioğlu 

10. Abbas Gökçe 
VI. Kâzım Öztüflk 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda adları alfabetik düzenle yazılı üyeleri 

Danışma Meclisi İçtüzüğünü Hazırlama Komisyonu
na aday olarak Genel Kurulun tasviplerine arz ede
riz: 

Alfabetik sıra İle: 
1. Şener Akyol 
2. Orhan AUdıkaçtı 
3. İsmail Arar 
4. Necip Bilge 
5. Akif Erginay 
6. Feyzi Feyzioğlu 
7. Feyyaz Gölcüklü1 

8. Abdullah Pulat Gözübüyük 
9. Kâzım Öztürfc 

10. Turgut Tan 
İli. Turgut Yeğen ağa 
Muzaffer Sağışman Ahmet Samsunlu 

Turgut Oraıl Cevdet Karslı 
Mustafa A. As'yan M. Ali Ö'Ztürtk Tekeli 

Muhsin Zekai Bayer Orhan Baysal 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük IKomisyonuna Zonguldak Üyesi Sayın 

Turgut Tan'ı arz ve teklif ederim. 
Remzi Banaz! 

Danışma (Meclisi Başkanlığına 
İçtüzük Komisyonu üyeliğine Sayın M. Fevzi 

Uyguner'in adaylığını arz ve teklif ederim. 
Turhan Güven 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Üyeleri olarak aşağıda isimle

ri hulunan !bizler, bugün oluşturulacak İçtüzük Ko
misyonunda Danışma Medlisi Üyeleri Sayın Alaed
din Aksoy ve Sayın Halil Gelendbst'un ida görevlen
dirilmelerini arz ve teklif ederiz. 

Eşref Akıncı 
ibrahim Şenocaık 
Turgut iKunter 

Tevfi'k Fikret Alpaslan 
Ali Dikmen 

Mehmet Kanat 

Adnan Ersöz 
Ethem Ayan 

.ı îhsan Göksel 
A. Fehmi Kuzuoğlu 
Halül îbrahim Karal 

Ali Nejat Alpat 
Tevfik Fikret Alpaslan 
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Danışma Meclisi Sayın IBaşkanlığına I 
İçtüzük IKo-miSyonu liçin aşağıda isimleri yazılı I 

sayın üyeleri arz ve teklif ederiz. I 
Nazmı Önder Feridun Şâtkir Öğünç 
1. Muammer Yazar I 
2. Enis ıMuratoğlu I 
3. Sarda Kurtoğlu 
4. Ertuğrul Zekâi Ökte 
5. »Azmi Eryıümaz I 
6. IFuat Azgur I 
7. Abbas Gökçe 
8. Süleyman Sırrı Kırcalr I 
9. lOrhan Alldıkaçtı 

10. Halil Ertem. 
DAGAN IKIARAN — Sayın Başkan, usul hakkın- I 

da Söz istiyorum, ^ I 
BAŞKAN — ©uyurun efendim, söz 'isteminiz usul 

hakkındaysa lütfedin efendim, I 

DOĞAN KARAN — Sayım Başkan, 'değerli ar- I 
kadarlarım; I 

Şimdi çalışma hayatımızın en önemli kısımların- I 
dan biri olan İçtüzük (Komisyonunu teşkil edeceğiz I 
ve İçtüzük 'Komisyonunun bize hazırlaıdtğı ırapor I 
üzerinde daha sonraki 'günlerde bir çalışma yapa- I 
cağız, I 

İBen kısaca anladığımı Söyleyeyim de usul hak- I 
kında, ondan ısonra ufak bir önerim var, o lönerimi I 
ifade etmdk istiyorum-. Anladığım, İçtüzük IKomis- I 
yonu İS gün içinde bir İçtüzük taslağı hazırlayıp Ge- I 
nöl Kurula 'sunacaktır. Genel Kurulda bu İçtüzük I 
taslağı tartışılacak Ve tartışıldıktan sonra bir karara I 
bağlanacaktır. I 

Arkadaşlar, (Başkanlık ve değerli arkadaşlarım; I 
11 kişilik bir hukukçular listesi hazırlayarak bize I 
sundular ve çok güzel bir iliştedir; yani uygun bir Üs- I 
tedir. Yallnız ben şunu işaret ötmek istiyorum. Biz I 
daha bifbirkııi çok iyi tanımayan değişik alanlardan I 
gelmiş 160 kişilik bir grubuz. !Ben mesela kendi de- I 
neyilmimden size söyleyeyim arkadaşlar, bu şeye gir- I 
mek istemiyorum Tüzük Komisyonuna; ama deneyi- I 
mimden sıize söylemek isterim. I 

1963'den beri Türkiye'nin büyük üniversitelerin- I 
den birinde değişik şekillerde devamlı Dekan, Rektör I 
Yardımcılığı, (Rektör Vekilliği, Rektörlük olarak gö- I 
revim olmuştur 1978*e ikadar, 15 yıl Tüzükler, ka- I 
nunilar hakkında birtakım düşüncelerim, uygulamala- I 
rı hakkında birtakım fikrim vardır, hukukçu olma- I 
mama rağmen; l(ama yine de bu Komisyona girmek I 
istemiyorum). 'Bunun gibi, Ordunun yüksek kademe- I 

terinden gelmiş arkadaşlarımız, yerel idarelerin yük
sek kademelerinden gelmiş arkadaşlarımız var; bun
ların büyük deneyimleri Var. 

ıBenim önerim ışuldür arkadaşlar: Eğer uygun gö
rülürse; (çünkü arkadaşlarım, gördüm ki, çok de
ğişik isimilerıi ha'klı olarak löneriyorlar, değerlerini 
bildikleri için) Eğer uygun görürseniz bu 1!1 kişilik 
listeyi biz kabul 'edelim, yalnız 1!1 kişilik liste bize 
genel konuşmalardan en az 5 gün önce yazılı bir me
tin versin, biz o yazılı metin üzerinde çalıştıktan son
ra genel müzakerelere gidersek öyle zannediyorum 
ki, daha sağlam, olumlu, işi uzatmayacak kesin de
ğişiklik önerilerimizi getirecek bir yol bulabiliriz. 

'Benlim önerim budur, teşekkür öderim bend din
lediğiniz için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ikâzınıza. Efen
dim, arzu buyurduğunuz şekil yapılacaktır, arkadaş-
larımızca hazırlanacak olan teklif ve tasarı daha ev
vel tevzi edilmiş bulunacaktır, Genel Kurulunuz bu 
şekilde hazırlama fırsatını bulacaktır ve öyle ümit 
ederiz ki, kısa bir sürede bu acil işimizi haHledeceğiz. 

ORHAN ALDIKİAÇTI — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

iBAŞKAN — IBuyurun efendim. 
ORHAN ALDIKAÇTI — Sayın 'Başkam, değerli 

üye arkadaşlarım; 
Danışma 'Meclisi çalışmalarına başlarken daha ilk 

ağızda hukuk kurallarının ihlal edilmesi gibi, bir olay
la karşılaşıyoruz. Bu hususta üzüntülerimi (Danışma 
Meclisine arz'etmek isterim. 

Hazırlanan Geçici Tüzükte, Başkanlık Divanının 
yapılan teklifler arasında bir seçim yaparak Kurula 
l'l kişilik bir üste sunması öngörülmektedir. Halbu
ki, buraya gelir gelmez 'Başkanlık Divanının bir fete-
teyi hazırlayarak diğer nazırlıkları dikkate 'almadan 
kendi (Başkanlık Divanının sınırları içerisinde bir lis
te hazırlayarak Ve bunu bastırarak dağıttığını gör
dük, !Bu açıkça. (Dediğim ıgibi, biraz eWel açıkladı
ğım gibi) kurallara aykırı bir tutumdur. 

Esasen dünden beri yüksek Kurulun' bazı karar
larında da mevcut kuralların bozulduğunu, gelenek
lere aykırı kararlar verildiğini gördük ve (Başkanlık 
Dîvanında bu hususta bir müdahalesi, kesin bir mü
dahalesi olması Ve hatta bazı teklifleri oya dahi koy
maması gerekirdi. 

ıBu şekilde hazırlanan bir listemin Yüce Meclisin 
gerçek iradesini aksettirmeyeceği açıktır. O kadar 
açııktır ki, çeşitli takrirler verilmiş ve belki de 50'den 
fazla arkadaşımız Encümene aday olarak gösteril-



Danışma Meclisi fi : 3 28 t 10 , 1981 O : 1 

mistir. Durum böyleyken, sadece basılı bir listeyle 
yetinmek ve bu listeyi oylamaya sunmak, kanıma 
göre, kuralılara ve izlemekle 'yükümlü olduğumuz 
düzene aykırı ölür. İBunun içindir ki, Sayın Başkan
dan biç olmazsa basılı metni geri aldırmasını veya-
hutta diğer metinlerin de basılı olarak verilmesini ve 
•bütün adayların isimlerimin bir tabloda gösterilmesi
ni veyahütta bütün adayların isimlerini basılı oy pu
sulasına dağıtarak bu üyeler arasından 11 'inin seçil
mesini sağlamasını rica ederim. 

'Düşüncelerim bundan ibarettir, teşekkür ederim 
efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kıymetli arkadaşımızın mülahaza
larına teşekkür ederim. Yalnız, dağıttığımız pusula
lar rey pusulası değildir. Sadece Başkanlık Divanın
ca hazırlanmış ve sizi bağlamayan teklifleri ihtiva 
eden isimlerden ibarettir, başlangıçta arz ettiğim gi
bi, Yüksek (Kurul tamamıyla bağımsızdır, hürdür, 
bu listeleri tamamıyla reddedebilir, bu isimlere ta
mamıyla yşni lisimler koyabilir, ekleyebilir, değişti
rebilir ve birkaç günden beri Meclise devamlı bu
yuran kıymetli arkadaşlar hatırlarlar 'ki, buradan dai
ma tekrarladım, böyle bir seçim mevzubahistir, lüt
fen varsa teklifleriniz, -şahsen çalışmak arzu eden ve
ya burada çalışmasında fayda mülahaza ettiğimiz ar
kadaşların 'Riyaset Divanına bildirilmesini istirham 
ettim zannediyorum. 

'Üçüncüsü, bir istical mevzubahis değil. Çünkü, 
elimizdeki Geçici Tüzük bugünkü toplantıda, üçün
cü toplantıda bu [Komisyonun seçilmesini emrediyor. 
Bundan böyleki Meclis çalışmalarımızın yürüyebil
mesi için biran eVvel bu Komisyonun seçilmesi ve bu 
Komisyonun sıkı, ciddi bir çalışmayla elimize bir 
îçtüzük getirmesi kaydı mevcuttur. 

Dünkü bazı konuşmaları itiraf ederim, bazı ko
nuşmalarda belki eski tüzüklere veya tradisyomlan-
mıza tamamiyle teta'buk ötmeyen hususlar olmuştur 
ve 'bunu da çök iyi hatırlayacaksınız, yüksek huzu
rsuzunuza bu makamdan arz etmiş bulundum. An
cak, Yüksek Heyetiniz eski Meclislin bir devamı ol
madığına ve yeni bir teşekkül olduğuna ve şu ana ka
dar da elimizde hazırlanmış bir tüzüğümüz bulun
madığına göre, Yüksek Heyetin takdirine daha geniş 
yer vermeyi bendeniz acizane (hatalı olabilir) daha 
isabetli bulduğum için yüksek reylerinize arz etmek 
suretiyle dünkü kararları almış bulundum. 

Arkadaşım ve aynı kanaatta olan muhterem ar
kadaşlarım emin olsunlar ki, ıRiyaset Divanı kendi
leri kadar bu mevzuat hususunda hassastırlar ve bun

dan böyle bilhasisa yapacağınız bu yeni Tüzükten 
sonra onun harfiyen tatbiki İçin ©İlerinden 'gelen bü
tün gayreti sarf edeceklerdir. 

Tekrar şu mühim noktayı arz etmek istiyorum ki, 
takdim ettiğimiz liste pusula değildir efendim. Sade
ce yazacağınız pusulalara 'bir ipucu olmak için ya
pılmış bir tekliften ibarettir. ıBu teklifi keşke İçtü
züğümüz hiç köymasaydı. iBendeniz şahsen bunu ze
deleyici buldum Ve ıBaşkanlık Divanımız için çok 
güç bir vazifedir 160 arkadaşımız arasından bir se
çim yapmak; fakat bugün yürürlükte olan Tüzüğü
müzün bir emri olduğu içindir ki, böyle bir isim lis
tesini ısadece bir muhtıra, bir teklif olarak arz etmek 
lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz; yoksa arkadaşları
mız tamamıyla hürdürler. Nitekim, birçok yeni isim
ler gelmiştir, bu yeni isimleri arz ettim, icap ederse 
bunlar tahtalara da yazılabilir. Velhasıl arkadaşları
mızın isim tespitinde tamamıyla özgür olduklarını 
bir defa daha tashih ötmek isterim. 

Teşekkür ©derim. ı(Alkışlar). 

MıOSTAFlA ALRDÜNDAR — Sayın (Başkan söz 
istiyorum. 

İBAISKAN — ©uyunun efendim.. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli üye arkadaşlarım; 
Çalışmalarımızın ilk günlümde bir usul hatası ya

pılmış gibi durum ortaya doğdu. Benim maruzatımı 
şudur: Bizim toplanmamızı sağlayan karar, Danış
ma Meclisi içtüzüğü hazırlanıncaya kadar uygulana
cak çalışıra esaslarına ilişkim kararım 14 ncü madde-
ısli, esasen seçmiş bulunduğumuz Muhterem Divan He
yetime lıl kişilik bir aday tespit edip bize sunmasını 
öngörmektedir; yapılan da budur. 

Ayrıca, bizler arasımdan kendisiinli veya diğer ar
kadaşlar torafınıdanı aday gösterilme imkânı vardır; 
bu da yapılmıştır. O hailde esasta bir hukuk hatası 
yapılmış iddliası olamaz, olmaması gerekıir kanaatin
deyim. 

Diğer yarıdan, bu kutsal göreve birçok arkadaşını 
talip olmuşlardır. Sözün sırası olduğu için (Özür di
lerim) ısöz almak ihtiyacını (duydum. Hemen çahşma-
liana başlanacaktır. Bu karara göre, yarım, seçeceği-
ımliz Tüzük Komisyonu çalışmaya başlama durum/un
dadır; ama saınyoruım biraz ıslanma seçilecek Komis
yona mehil talepleri de gelecektir. Bu çalıışmanım ön-
celiğini, ivediliğini dikkate alarak, seçkin arkadaşlara 
ilave olacak arkadaşların Ankara'da çalıışmaya ihıazır ol
maları ve seçimli müteakip çalışma programını, arit
metiğini de burada saptamamız gerekeceğini, karar 
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uyarınca her ne kadar «En geç 15 güne kadar» dıen-
mıekıtöyse de, esasen Cumhuriyet tarihimizden bu ya-
üiia var öten tüzükler üzerinde yapılacak redaksiyon 
neticesi iyi bir çalışma itile ortaya çıkacak, Danışıma 
Mecilliısinün Anayasası olacak İçtüzüğü hazırlayacak 
(Komisyona seçfiılooök arkadaşların kendi duruırrolarana 
göre, çailışıalbileceklerıi durumlarını da ayarlayarak 
Ankara'da bulunmaları gerekeceğini arz ederim. 

/Saygılar sunarım lefenldim .(Aılkıışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim,, 

Bıiz de aynı temenniye 'iştirak ediyoruz. Saofıaaek 
olan kıymetli arkadıaşilıarımın hakikaten yoğurt ve sü
ratli bliır çalışma yapmaları gerekiyor her bakımdan; 
çünkü bütün bundan böylıeki mesalimiz ve en yakım 
konumuz olacak olan çok hayati ıbir konu, yanli Ana
yasa Komisyonunun seçifldikten sonra çalışabilmesi, 
metotları vesairesi, hep 'bu İçtüzüğün bir an evveli ıte-
'kevvün etmesiyle mümkün olacağı içlin, biz de 'Baş
kanlık Divanı olarak, seçilecek arkadaşlarımızın çak 
ısıkı hür çalışmayla inşaHıan en güzel Ibir sekilide Yük
sek Meclisin arzularına ıen uygun bir taslağı hazırla-
imalarını istirham edeceğiz. 

'Buyurun efendim. 

TURGUT YEĞEN AĞ A — Sayın Başkan, muh
terem arkadaştorıım. 

Sayın Orhan Aldıkaçtı Hocamızın sözlüne aynen 
iştirak «diyorum. Bilimize ıbir ülisite verilmiştir. Bu itiş
te, önümüzde ve hafızamızdadır .Diğer teklif "edilen 
arkadaşların isimlileri ise, nıe elimizdeki listede ıriıav-
cuttur, me de hafızarnızda mevcuttur. Onun liçin is
tirham ediyorum, teklif edilen arkadaşlar, fou İlişte 
Me birilikte ıdiğer arkadaşların da islimleri bir kâğıda 
yazdırılsın, o kâğutliar tevzii edilsin, biz reyimizi ona 
göre verelim. Sürati© bu iş tamamlanır. Oiç eksiksiz 
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bir şekilde ıherkesliın hafızasında ve gözünde bütün 
adaylar mevcut olur ve kimısie de rey veriirken yanılt 
ımış olmaz ve hulûsufcallriıe reyini vermiş olur ve te
şekkül eden heyet de memlekete hayırlı oflur. 

Saygınlarımla. (Alkışlar) 

.BAŞKAN — İkazlarıma çok teşekkür ederim. Ha-
Ikifcalten istenin birisi daha evvel hazırlanmış olduğu 
içim takdim edilmiş oldu; diğer iısimıler burada sadece 
okunduğu içlin hafızalarda kalmayabilir. Kısa ıbir sü
rede bu teklif «dillen arkadaşların isimlerini havi bir 
listeyi yüksek huzurunuza sunmak gerekecektir. 

(Bu hususta bir teklif daha var efendim, onu da 
okuıtuycMium : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışıma Meclisi İçtüzük Komisyonu üyeliğine 

Sayın Oahiıt Tutum'un seçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bahtiyar Uzuınoğlıu 

(Sayın Başkanlığa 
Mazeretim sebebiyle Komisyon üyeliği adaylığı

nı kabul edemeyeceğimi saygularımılıa arz ederim. 
Abdullah Pulat Gözübüyük 

Sayın Başkan 
Teklif edilen bütün adayların tek biir listede gös

terilmesini arz ve teklif ©derim. 
Riafet llbrahimıoğlu A. Asım Igmecıileır 

BAŞKAN —: Efendim, eğer tensip buyurursanız 
yarım saatlik bir kısa arada bu işi intaç etmek üzere 
ikindi bir toplantı yapailıım ve Yüksek Meolıisin ©mir
leri de yerine gelmiş olsun .(Alkışlar) 

§u halde müsaadenizle, yarım saaıt sonra toplan
mak üzere bu Oturumu kapatıyorum. 

Kapanımla .Saati : 10.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.10 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, (Mehmet PAMAK) 

BAŞKAN — Üçüncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

— Yüksek Mecliste tecelli eden iradeye uygun 
alarak gerek Başkanlık Divanınca hazırlanan isimler, 
gerekse sonradan kıymetli arkadaşlar tarafından ileri 
sürülen isimleri ihtiva eden listeler hazırlanmıştır ve 
dağıtılmaktadır. Ayrıca zarflar da verilecekıtir. Lüt
fen bu isimler arasından '11 kişiyi seçmenizi, yazma
nızı ve zarfa koyarak sepete atmanızı rica ediyorum. 

Bunun dışında... 
TURGUT YEĞENAÖA — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bu mevzuu 'bitti zannedi

yorum. Buyurun. 
TURGUT YEĞENAĞA — 'Bendenizin ismi' var 

efendim listede, istinkâf ediyorum. Yerime Sayın 
Profesör Feyyaz Gölcüklü'yü öneriyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, feragat hakkınız
dır daima efendim, arkadaşlar duymuş oldular. 

M. FEVZt UYGUNER — Sayın iBaşkan... 
(BAŞKAN — Bir dakika efendim, usul hakkınday

sa 'buyurun. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, listede 

ismim yanlış geçmiş; «Erguner» olarak geçmiş, «Uy-
guner» olacak efendim. 

'BAŞKAN — «Uyguner», tashih ederim, özür di
lerim efendim. Yenilik olduğu için mazur görmenizi 
rica ederim, ufak tefek hatalar oluyor. Mamafih 
daima ikazınızı beklerim elbette efendim. 

Buyurun efendim. 
ALÎ DÎKMIEN — Sayın Başkanım, 14'ncü madde 

gayet sarih olarak, «Başkanlık Divanı tarafından tek
lif edilen 11 aday ile adaylığını koyanlar arasından 
seçim yapılır...» der teklif edilenlerden değil. Bu 
bakımdan adaylığını koymak isteyenler veyahutta 
burada isimleri yazılmayıp da aday olmak isteyenle
rin şahsen adayılığını koymalarını arz ve teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Bendenizin anladığıma 'göre, ismi 
ileri sürülüpte itiraz ötmeyen arkadaşları, tabii bunu 
bir kabul manasına almaktayım ama arkadaşlarımın 
takdirine bırakmaktayım. 

2. — Cumhuriyetin ilanının 58 nci yıldönümü 
münasebetiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk' 
ün aziz hatırası için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım; 
Bugün Cumhuriyet Bayramımız başlıyor. Güzel 

bir tesadüfle Yüce Heyetliniz yeminini yapmış, Baş
kanlık Divanını seçmiş ve asıl mesaisine de şu anda 
başlamış bulunuyor. Bu iki güzel vesile ile Cumhuri
yetimizin Kurucusu, Ölmez ve Ebedi Atatürk'ün aziz 
hatırasına saygı duruşuna davet ediyorum. 

((Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

1. — İçtüzük Geçici Komisyonu seçimi (Devam) 
AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, efendim 

ben kısa 'bir söz isteyeceğim. Bu, üyelerce adaylıkları 
teklif edilenler arasında ismi daha önce okunmuş olan 
ve son dakikada Sayın Yeğenağa tarafından da ismi 
tekrar teklif edilen Sayın Gölcüklü'nün ismi yok. 

BAŞKAN — Feyyaz Gölcüklü'yü biz buradaki 
listemize ilâve ettik, arkadaşlarımızdan da rica edi
yorum, zaman çok kısa olduğu için bu gibi küçük 
kusurları mazur görmenizi rica ediyorum, Yüksek 
Heyetinizi daha uzun zaman bekletmek istemediğim 
için 20 dakikalık 'bir sürede bu kadar hazırlanabildi, 
ama ikazınıza daima teşekkür ederim efendim. Göl
cüklü arkadaşımızı tekrar buradan ifade ediyorum, 
adaydırlar. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, ben adaylıktan 
çekiliyorum. 

BAŞKAN — Adaylıktan feragat ediyorsunuz, 
Arkadaşlarımızın ıttılaına arz ediyorum. 

;AHMET SAMSUNLU — Sayın Başkan, ikinci 
bir ıtekllif getirmek liısıtliyoruım, zaman kaızanalbilmek 
içlim, ©astırılmış olan liisitelere işaret ' edebilir rriiylz, 
bu mümkün mü vıeya bir kare 'içine ailıaraik zamanı kı-
s'itljamıak mümkün mıü? Bu listeyi kıu'llaınaıbiîıi'riz de
ğil mli efendini? 
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BAŞKAN — Evet mümkün efendim. Ya öyle I 
veyahıutta tercih ©trnediğiınıiz arkadaşların ısm!M sil
mek suretiyle de mümkün. Her halde M 1i geçmeme
li değil mi efendim? Listeyi kullanlhlirsiniz efendim. 

.MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Üyenin 
ıteklif ©ttiği belki pratik bir çaredir, zamandan tasar
ruf olur. Aıncâ k, yanlılıklara neden olması bakımın
dan sakıncalı görüyorum. Lütfederseniz belki d 5 da
kikamızı alır, ama kâğıt dağıtılsın isimleri bizzat ya
zalım. c 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız bu şekli tercih ©der
lerse kâğıt dağıtmaya da hazırız tabii ©fendim. 

Efendim, kâğıt dağıtma şeklinin daha müreccah 
olacağı görünümü var, onun liçin kâğıtları dağıttırıyo-
ruz. I 

iEfendim, birkaç feragat önergesi var, onu da bir 
an ©wel arz eldeyim rnüsaadenlizıle. I 

•Buyurun efendim. 
/Sayın Başkanlığa I 

Başkanlık Divanının teveccühüne teşekkür ede- I 
riım. Maızeret beyan ©diyorum, aday değilıim. 

Saygılar. I 
E. Yıldırım Avcı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz ©diyorum efendim . I 
Sayın Başkanlığa I 

Görüşmelierimlizlin daha yararlı geçmesi bakımın
dan da söz istemlinde 'bulunan ark/adaşların Divan ta- 1 
rafından dikkatle 'izlenmosi ve sıramın tespitlinde çık- I 
ması muhtemd bazı haksızlıkların önlenmesi bakı-
mınıdan gereken hassasiyet ve titizliğin ıgösteriılmıesıinıi I 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılaırımızla. 
Nermiin Öztuş Beşiir HamitoğulSları 

M. Ytfım'az Özman Şener Akyoll, 
•Orhan Civelek Mıehımıet Aydıar I 
Cahit Tütuım JFeyyaz Gölcüklü 

ıBAŞKAN — İkazlarınıza 'teşekkür edenim. Efen
dim, bu kusurun tevellüdünde zanmed'iyorum bıir kıü- I 
çük aınılaşmıaızlığın ttoüıü var. Bendeniz bu kürsüden 
en az iki defa, Başkanlık Divanına böyle bir gö>rav 
'verildiğini, bu görevin san derece narin bir tmesıefe 
olduğunu ve yardıma muhtaç olduğumuzu, lütfen 
tekiflıerimlizi Başkanlığa toplantıdan evveli bldirtme-
mizıi arz ettim. Böyle olmadı, toplantıdan sonra tek
lifler geldiği için bu gibi bazı kargaşal'MaTin böyle 
meydana gelmesi dolayısıyla affınıza sığınırım. 

Danışma Meclisli 'Başkanlığına 
iSayın üyelerin kürsüden ve yerlerinden yaptıkları 

konuşmadan önce kolayca tanıma olanağı sağlanma- j 

sı maksadıyla ad ve soyadı söylenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Turhan Güven 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bu yedin

de bir ikazdır. 
Mıüsaadenlizle tasnif heyetinin kurasını çekiyo

rum : 
Sayın Zeki Çakmakçı?.. Burada. 

Sayın Turgut Yeğenağa?.. Burada. 
Sayın Necdet Geboiloğlü?.. 'Burada. 
Üç kişilik heyetimiz tamam oldu efendim. 
Lütfen isim sayısının 11 olmasına dikkat buyurma

nızı [istirham ediyorum. 

ıŞimdi müsaade ©derseniz alfabetik sira ilıe arka
daşlarımı, pusulalarını sandığa atmak üzere ıdavet 
©diyorum. 

,DÜNDAR SOYER — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
DÜNDAR SOYER — Adaba oylamayı ısomdan 

yapsak mümkün oflıur mu Sayın Başkan? 
iBAŞKAN — Nasıl, anlayamadım efendim? 
lîiSMAİL ŞENGÜN — Soyadı sırasının sonundan 

başlamak mümkün mü efendim? 
.BAŞKAN — Yani başka bir harften mi başlasın 

amzu ©diyorsunuz? («Z» harfinden sesleri.) 
IHanıgli harften ©fendim? («Z» harfinden sesleri.) 
BAŞKAN — «Z» harfinden. Hayhay, mümkün 

efendim, gayet tabii ©fendim. «Z» harfinden başlaya
lım. 

Bir dakikanızı nica ediyorum. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Kısa bir arzım, var Sayın 

Başkanım, 
Oylamada şimdiye kadar uyguladığımız soyadı 

sırasına, başka bir sistem gefireceksek parlıaımıanıto 
teamlülterimize uygun biçimde ad çekmek suretiyle 
okumaya başlayacağımız noktanın tespitin1!... 

'BAŞKAN — Doğrudur, teamülde ad çekme sekili üle 
olıur; fakaıt şimdiye kadar bir itiraz vaki olmadığı 
liçin alfabetik sırayı tercih ©tmSş .idik. Yalınız Tüzüğü
müzde soyadı alfabetik sırasına yer verilmesine dair 
b)ir hüküm olduğuna arkadaşlarını ikaz ettiler. Onun 
için müsaade buyurun bu gün de bu sisteme devam 
edelim. Zaten İçtüzük ele alındığına göre bunlara ka
ti olarak yer verilecek efendim. 

Efendim, bir noktayı tavzih liçin Geçici Tüzüğü
müzün 8 noi maddeslini okumama müsaadenizi rica 
ediyorum. Elbette bu Tüzük bugün caridir, bizim ye-
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mi itüizüğümüz yapuhncaya kadar. Bu Tüzüğün 8 neti 
maddesinde bir sarahat var efendim. 

«Genel Kuruldaki seçimliler, islimleri soyadı sıra
sına göre okumam üyelerin oylliarıını kürsüdeki kutu
ya atmaları suretiyle yapılır.;» hükmü mevcut oldu
ğundan, onun liçin zannediyorum Ikii, bugünkü tatbi
kat uygun oldu. Bumdan sonraki tatbikat içlin İçtüzük
te çaıkşacak arkadaşlarıımızın ıdikkatini çekerim . 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmamış arka

daşımız var mı?.. Olmadığına göre Tasnif Heyetini 
'işbaşına rica ediyorum; Sayın Çakmakçı, Sayın Ye
ğenağa, Sayın Geboloğlu, vazife almalarım rica edi
yorum. 

(Oyların ayrımına geçildi). 
BAŞKAN — Efendim tasnif aralığından fayda

lanarak pratik bir iki noktayı yüksek ıttılaınıza sun
mak istiyorum : 

Birisi, 29 Ekim günü Anıtkabir'e gitmek için oto
büsler temin edilmiştir. Buradan 08.15'te hareket ede
cek otobüslere arzu eden arkadaşlarımız binebiMer 
ve aynı otobüsler Anıt Kabirl ziyaretten sonra ken
dilerini Meclise kadar da getirecektir. 

ikinci pratik nokta : Sayın Devlet Başkanımızın 
yapılacak davetlerinde frak mecburiyeti konmuştu. 
istifhamımız üzerine pratik noktadan bunun koyu 
elbiseye değiştirilmiş olduğunu da ıttılaınıza arz öde
rim. Refikaları burada olmayan arkadaşlarımızın tek 
başlarına gidebileceklerini de keza ıttılaınıza sunuyo
rum efendim. 

AKİF ERGİNAY — Efendim, bu Geçici içtü
züğün 15 nci maddesinde, şimdi seçtiğimiz ve neti
cesi alınacak olan komisyonun ertesi gün, yani yarın 
saat 10.00'da toplanmasını emrediyor. Amir hüküm 
olması bakımından tahmin ederim ki, Yüksek Heye
tin bunun hakkında karar vermesi gerekir. Çünkü 
yarın saat 10.00'da malumlarınız olduğu üzere... 

BAŞKAN — Onu zaten arkadaşlarımdan rica 
edecektim. 

AKİF ERGlNAY — Onun için yarın şu saatte 
diye münasip bir karar alınmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. İkazınıza teşekkür 
ederim. Zaten Başkanlık Divanımızca da böyle bir 
rica yapılmasına karar verilmiştir efendim. Teşekkür 
ederim. 

NECDET GEBOLOĞLU — Saym Başkan, Tas
nif Heyetine seçilmiş bulunan Yeğenağa arkadaşımız 
yoklar. Bir arkadaşı daha kur'a ile tensip buyurursa
nız.., 
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BAŞKAN — Evet, kur'a ile çekelim : Sayın Dün
dar Soyer. Rica ediyorum efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonunun raporu gel

miştir sunuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

içtüzük Geçici Komisyonu için yapılan seçime 
(156) üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Zeki Çakmakçı Turgut Yeğenağa 
Necdet Geboloğlu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8< 
9. 

10. 
11. 

Kâzım öztürk 
ismail Arar 
Necip Bilge 
Feyyaz Gölcüklü 
Orhan Aldıkaçtı 
Abbas Gökçe 
Mehmet Hazer 
Muammer Yazar 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
Halil Gelendost 
Fuat Azgur 

129 
125 
121 
109 
103 
92 
91 
91 
88 
79 
74 

BAŞKAN — Bu suretle en çok oy almış olan 11 
arkadaşımızın isimleri okunmuş oldu. Bu arkadaşlar 
Yüksek Heyetinizce içtüzüğümüzü hazırlamak üzere 
görevlendirilmiş bulunuyorlar, kendilerine büyük ba
şarılar diliyorum. (Alkışlar). 

Meselenin çok güncel olması ve bundan böyleki 
çalışmalarımıza ışık tutacak bir önemde olması ba
kımından çalışmalarının, elbette vicdani ve ilmi esas
lara dayanacak; fakat aynı zamanda yoğun ve sü
ratli olmasını rica ediyorum. Bu maksatla kendileri
ne binamızın ikinci katında 280 numaralı oda tahsis 
edilmiştir. Mümkünse yarın 11.00'de ilk toplantıları
nı yaparak çalışmaya başlamalarını rica edeceğim. 

3. — Utkan Kocatürk, Hamza Eroğlu, M. Vefik 
Kitapçıgil ve Fenni îsîimyeli'nin, 10 Kasım 1981 ta
rihli Birleşimin «Atatürk Gündemi» olarak tespitine 
dair önergeleri. (4/6) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gelmiş takrirler var 
müsaadenizle onları sunacağım. 

Divan Başkanlığına 
Atatürkçü ruhla toplanan Yüce Meclisimizin 

10 Kasım 1981 tarihli Birleşiminin «Atatürk» gün
demi olarak tespit edilmesini ve bu tarihi gündemde 
arzu eden Sayın Danışma Meclisi Üyelerinin 10'ar 
dakikayı aşmamak üzere Yüce Atatürk hakkında his-
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siyatlarını belirtıecçk konuşmalara imkân verilmesini 
arz ederiz. 

M. Utkan Kocatürk Hamza Eroğlu 
M. Vefik, Kitapçıgil Fenni Islimyeli 
BAŞKAN — Konu herhangi bir müzakereye ih

tiyaç hissettirmeyene^ şekilde amme vicdanını ve he
pimizin, vicdanını dolduran mesele olduğu için, mü 
.ia'kera açmaksızın tasvibinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliği ile kabul edil
miştir. 

4. — Ertuğrul AlatU'nın, üyelerin ad ve soyadla
rını belirten rozetlerin yaptırılarak dağıtılmasına dair 
önergesi. (4/7) 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sayın üyelerin birbirlerini en kısa sürede ismen 

de tanımalarını kolaylaştırmak amacıyla Meclis için
de yakalara takılmak üzere ad ve soyadlarını uzak 
mcsaîeden okunacak biçimde belirten rozetlerin yap
tırılarak bedeli mukabilinde dağıtılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ertuğrul Alatlı 
BAŞKAN — Efendim, bu konuyu tensip buyu

rursanız, teknik bir konudur, Başkanlık Divanına ha
vale buyurunuz; gereğini yapmak ve incelemek üze
re. 

Muvafık, mıv efendim?.. Teşekkür ederim., 
5. — Turgut Kunfer'in* üyelerin özet, biyografile

rinde bazı yanlışlıkla^ olduğundan, üye biyografileri
nin yeniden hazırlanarak d(iğıt,ünnasına:. dair önerge
si. (4/8) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi üyelerinin. Özet biyografilerinde 

bazı. yanlışlıklar bulunduğundan, bundan sonraki ça
lışmalarımızda sağlıklı hareket • edebilmemiz bakımın
dan sayın üyelerin biyografilerinin, mümkün olduğu 
kışa sürede hazırlanarak dağıtılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Turgut. Kunler 
BASIDAN—'• Kıymetli- arkadaşımızın ikazına çok 

teşekkür ed^rj^. Hakikaten maalesef yoklama defte
rimizde üye isimlerinde ve hal > tercümelerinde bazı 
hatalar ojmuştur. Bur hatalar bizim.büromuza raci 
değildir, başka membala^dan,. alınan, bilgilere göre ya
pıldığı için bunu yeniden, basmak} düzelterek basmak 
kararındayız ve bu hususta arkadaşlarımızın dolap
larında bulunan fppmları bir an evvel doldurmalarını 
rica,edİKPrura,,aynı zamanda,sbu suretle Meclisimizin 
albümü . det süratle çıkmış < olaçakür. İkazlarına teşek
kür ederim.. 
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6. — Mustafa A, Aysqn!ın, 2.-7 K,qşım W&1 ta
rihleri arasında İz.mir'4e, toplanacak olan, İkine*, Tfür,-
kiye İkjtisa-t Kongresince fyflnısfna, Meclisinin temsi
line dair önergesi, (4,j'91 

Sayın Başkanlığa 
ikinci Türkiye İktisat Kongresi 2 - 7 Kasım 1981 

tarihlerinde İzmir'de toplanacaktır. Bü Kongrenin bi
rincisi gfibi ülkemizin gelecek ekonomik ve sosyal ge
lişmesinde önemli etkiler yapması beklenmektedir. 

Danışma. Meclisinin Kongreye katılma, biçimi kp-
nusunda karar alınmasına n}ü#&İrî pirnaıuz h u y u 
nu ernir ve iza|njze sunajrjm. 

Saygılarımla. 
Mustafa A. Aysan 

BAŞKAN — Efendim, gerçekten bu Kongre ta
rihi bir görev, tarihi bir hatırayı canlandırır. Malum 
olduğu şekilde Atatürk tarafından kurulmuş ve Rah
metli Kâzım Karabekir tarafından ilk celseleri sevk ve 
idare edilmiş olan bir Kongredir. Elbette Yüksek He
yetinizin iştiraki düşünülür. Nitekim, Yüksek Heye
tiniz adına bendeniz de davetliler arasında bulunuyo
rum. Bir kere bu Kongreye iştiraki yüksek reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Meclis 
adına kabul edilmiştir efendim, ittifakla. 

Danışma Meclisi Başkanına,; 
Büyük Atatürk'ün irşatlarıyla. birincisi 17 Şubat-

4 Mart 1923 tarihleri arasında.Izrn^'dç.yapılmış plan 
İktisat Kongresinin.ikincisi 5& yıl, so^ra^'Kasjp,,^?! 
tarihinde yine izmir'de yapılacağı yüksek? malumlar 
rıdır, 

Önemi çok açık olan bu IÇongrede Danışma Mec
lisimizden beş kişilik bir heyetin, vazifelendirilrnesini 
arz ve teklif ederiz. 

HayrullaJh Seçkin. Dündar Soyer 

Teklif olunanlar : 
İsmail Şengün 
Mustafa A. Aysan 
Turgut Yeğenağa 
Feridun Ergin 
Cemil Çakmakh 

BAŞfKAN — Elepdiîm, bir taçatâöan. bu KüMgueye 
bir kısırn arkadaşlarımız esasen, davet ediimişâeKİir. 
Tensip buyurursanız bu arkadaşların iştirakini;,temin 
edelim. Ayrıca da, Yüksek H^yetinia ı̂den katılmak 
isteyen arkadaşlar lütfedip mahımat verirljörse, izdn 
ve diğer formalitelerini ikmali edebiz ve •iştİE^k.buyur 
rurlar. 
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Muvaftk mı. efendim? («Muvafılk»! sesleri). 
Teşekkür ederim» 
Bu suretle kıymetli arkadaşlarım, bugünkü gün

demimiz tamamlanmış oluyor. Eğer tensip buyurur
sanız bir taraftan araya Cumhuriyet Bayramının: gir
mesi, diğer taraftan yeni seçmiş bulunduğunuz Ko
misyonun mesaisini tamamlayarak çalışmamıza yeni 
metot ve usul göstermesini beklemek ve bu esasa gö
re de en yakın vazifemiz olan Anayasa Komisyonu
nu seçmek üzere gelecek toplantımızı 9 Kasım 1981 
Pazartesi günü saat 14.00'e bırakmak istiyoruz. Eğer 
tensip buyurursanız bu şekilde toplantımızı yapalım. 
Muvafık mı efendim? 9 Kasım 1981 Pazartesi günü 
saat 14.00'te. Aksi bir mütalaa varsa lütfedin efen
dim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, bir hu
susun tavzihi gerekmektedir. 

Yeni İçtüzüğümüzü kabul etmedikçe Anayasa Ko
misyonunu teşkilimiz mümkün değildir. Bu nedenle 
son süratle tüzüğümüzü kabul edip Anayasa Komis
yonumuzu ondan sonra seçmemiz gerekmektedir. İfa
delerimiz arasında yanlış duymadıımsa, «Anayasa Ko
misyonunu seçmek üzere» buyurdunuz. Öncelikle bu 
toplantıya tüm süratimizi vererek tüzüğümüzü mü
zakere edip, ondan sonra Anayasa Komisyonumuzu 
seçmemizde sonsuz fayda mülahaza ederim. 

BAŞKAN — Şüphe yok efendim. Evvela tüzüğü
müzün Yüksek Heyetinizce kabulü lazım gelir ki, 
ona göre seçimlerimizi yapalım. Ümit ediyorum ki, 
kıymetli Heyetimiz kabil olan süratle bu tüzüğü ye
tiştirecektir efendim. 

Başkaca bir mütalaa yoksa efendim bugün bu 
Oturumu... Başka mütalaa var mı efendim?... 

Buyurun. 
HİDAYET UĞUR — Efendim, bu İktisat Kong

resinde alınan kararların teksir edilmek suretiyle üye
lere verilmesinde büyük fayda mülahaza ederim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hayhay. Teşekkür ederim, ikazınız 
yerine getirilecektir efendim. 

Başka söz isteyen var mı efendim? 
Buyurun, 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, 11 

kişilik İçtüzük Komisyonuna mazeretleri sebebiyle 
katılamayacak üyeler olabilir. Onun için, aldıkları oy 
sırasına göre üç kişilik yedek üye listesinin açıklan
masını arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim bu ikazınız da yerindedir. 
Za£en rey pusulaları elimizdedir. Sıra ile, en çok rey 
alan arkadaşımızı oraya vazifelendiririz. 

Teşekkür ederim. 
M. FEVZİ UYGUNER — Ama Meclisimizin de 

bilmesi gerekir. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN— Buyurun efendim. 
ŞERAFETTlN YARKIN —. Geçici İçtüzüğün 

16 ncı maddesi; «İçtüzük Geçici Komisyonu özrü 
olmayan tüm üyelerin katılması ile toplanır ve ha
zır bulunan üyelerin, salt çoğunluğu ile karar verir,» 
demektedir. 

Böylece yedek üyeye meydan verilmemiş oluyor. 
Böyle olmuyor mu acaba? 

BAŞKAN — Yani bir yedek mahiyetinde değil 
de, acaba arkadaşlar lüzum görürler mi ona? Haki
katte buyurduğunuz gibidir. Evet, Tüzüğün amir hük
müne göre o halde ayrıca bir şey tashihine lüzum 
kalmıyor efendim. 

Buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan ve Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Görüyoruz ki, söz alan sayın üyeler bulundukları 

yerden konuşmaktadırlar ve Başkanlık Divanını esas 
almaktadırlar. Dün bu mevzuda karar da verilmiş
tir. Burada sayın üyeler konuşmalarını bu kürsüden 
yapacaklardır, yerinden değil; çünkü hitap tamamen 
Meclisedir. 

Bu sebeple bu hususun yeniden, gerek Başkanlık 
tarafımdan, gerek Yüksek Heyetiniz tarafından dik
kate alınmasını istiyorum. 

Saygılar efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, elbette aslölan ıbu kürsüden konuşmaktır; 
ancak teamülen kısa bir mülahazası olan arkadaşların 
yerinden konuşmaları da teamüllerimiz arasındadır. 
Elbette tercih edilen, arkadaşların daha vuzuhla duy
maları için buraya teşrif etmeleridir. Bundan böyle 
(buna daha fazda itina edilmesini rica ediyorum. 

Başka bir mülâhaza var mı efendim?.. 
Olmadığı takdirde... 
MAHMUT AKKILIÇ — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT AKKILIÇ — Cidden kısa mülâhaza; 

ama kürsüye gelmem gerekmektedir. 
BAŞKAN — Teşrif etmesini rica ediyorum. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanlık Divanı, 

pek muhterem üyeler; 
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tsmıini alamadım, bir arkadaşımızın, sayın Başkan
lık Divanının 9 Kasım'da toplanma teklifine itiraz eden 
arkadaşımızın (Bilemiyorum hangisi idi) «İçtüzük ha
zırlanmadan çalışamayacağız» şeklindeki beyanı açık
lığa kavuşturulmadı eifemdim. O bakımdan lütfedip ! 
sayın Başkanlık sayın üyenin teklifini müzakere eder, 
ona göre karar verirse, tahmin ediyorum ki, üyeler 
daha iyi çalışma olanağı bulur ya da toplanma günü- ' 
müzü ona göre tespit ederiz. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Efendim, esasen bu ayın 9'u sadece 

Başkanlık Divanınızın bir teklifidir. Bunu, elimizde he
nüz içtüzük bulunmadığı için zaten yüksek reyinize arz 
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etmek medburiyetindeyim. Başkaca bir mütalaa yok
sa bunu reyinize arz edeceğim; ama daha evvel veya 
daha sonraya bırakılması hakkında teklif olursa onu da 
reyinizle arz edeceğim. Şimdilik ileri sürülmüş olan 
teklif ayın 9'u, pazartesi günüdür. 

Bu teklife taraiftar olan arkadaşlar lütfen işaret bu
yursunlar efendim... Kalbul etmeyenler... İttifak şek
linde, ittflfa'ka yakın bir ekseriyetle kalbul edilmftştir. 

Bu suretle efendim oturumu 'kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanıma Saati : 13,10 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

28 Ekim 1981 Çarşanıfba 

Saat : 10.00 

1. — Sunuşlar^ 
2. — Içtüzlük Geçidi Komıisyonu seçimi. 




